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1.WSTĘP 

Budynek kuźni objęty jest ochroną konserwatorską Decyzją nr 51 /2012 z dnia 20 lutego 2012 roku. 

Numer rejestru zabytków Województwa Warmińsko-Mazurskiego A – 4535. 

Program prac konserwatorskich wraz z  badaniami konserwatorskimi i rozpoznaniem dotyczący 

elewacji budynku, przygotowano na zlecenie Banku Żywności w Olsztynie z siedzibą przy ul. 

Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn. 
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3. „Dokumentację Badań Stratygrafii Warstw Malarskich. Badania stolarki otworowej i elementów konstrukcji 

budynku stajni przy ul. Artyleryjskiej 34 w Olsztynie.” Autorstwa: renowatora P.Targońskiego, mgr Danuty Pestki, 

mgr Adama Cupy. 

4. „Badania architektoniczne budynku dawnej stajni położonej na terenie koszar artylerii w Olsztynie” opracowane 

przez mgr inż. Arch. Grażynę Porębę, mgr K.Soczewicę, renowatora P.Targońskiego.Olsztyn 2010. 

5. „Dragoni z Olsztyna.Dzieje formacji i koszar.”Olsztyn, R.Bętkowski. 

 

2.SKRÓCONA  HISTORIA  OBIEKTU 

Zespół dawnych koszar przy ulicy Artyleryjskiej w Olsztynie położony jest na północ od starego 
miasta, za zachodnim brzegu rzeki Łyny. Od zespołu staromiejskiego zespół koszar oddziela wysoki 

nasyp kolejowy, a także przebudowana ulica Artyleryjska.  

Budowę koszar poprzedziło w 1880 roku wybudowanie promenady spacerowej, obsadzonej 
klonami pospolitymi oraz jesionami wyniosłymi prowadzącej ze starego miasta do parku w Jakubowie. 

Promenada ta do dziś oddziela rzekę Łynę od koszar artylerii. 

Koszary w południowej części, odpowiadającej I fazie budowlanej 1888-1889, założone są prostopadle 
do nasypu kolejowego oraz ulicy Artyleryjskiej, na linii południowy wschód - północny zachód. W 

połowie koszary są przełamane i od tego miejsca w części odpowiadającej II fazie rozwojowej 1899-

1902, przebiegają na linii południowy zachód - północny wschód na gruntach stanowiących dawną Wolę 

Zamkową(pierwotnie podlegającej kapitule warmińskiej).Poza II fazą budowy koszar artylerii, między 
1913 rokiem a 1922 powstał jeszcze jeden budynek stajni obecnie nie zachowany a pierwotnie położony 

na tyłach budynku nr 18.  

1 kwietnia 1889 roku ulokowano w zespole 2.Dywizjon Zachodniopruskiego Pułku Artylerii nr 16 z 
Grudziądza.  

Wraz z budową koszar nieopodal powstał most św. Barbary łączący koszary artylerii z położonym na 

drugim brzegu Łyny wojskowym zakładem pralniczym, a następnie dalej z koszarami kawalerii oraz 

zespołem prowianury garnizonowej. Jeszcze w 1889 r. użytkownikiem zespołu stały się nowo 
uformowane w Olsztynie 1i2 Oddział 73.pułk artylerii polowej (od 1902 r. posiadający w nazwie 

określenie Mazurski)wraz ze sztabem, następnie w latach 1920-45 kolejno III Dywizjon, a potem 11.pułk 

artylerii. Przed II wojną światową doszło do zmechanizowania jednostek artylerii niemieckiej, przemysł 
zbrojeniowy stał się po 1933 r. jednym z głównych działów gospodarki niemieckiej. Wówczas zapewne 

w koszarach, w obrębie pierwszego od południa placu, pojawiła się pierwsza paliwowa stacja, której 

trójkomorowy, nitowany zbiornik podziemny znaleziono w 2011 r. w trakcie robót ziemnych.  
Wraz z tymi przemianami dotychczasowe stajnie i ujeżdżalnia starszej części koszar, tzn. budynki nr 1, 2, 

3 i 8 stały się garażami i otrzymały szerokie dwuskrzydłowe wrota, górą z przeszkleniem(częściowo 

zachowane do dzisiaj) a place wcześniej wykorzystywane na treningi dla koni i dlatego nie utwardzone, 

zostały wybrukowane (bruk zachował się na styku dwóch od południa placów oraz w obrębie pierwszego 
od południa). 

Historyczne nawierzchnie zachowały się wokół budynku kuźni od strony północno-zachodniej oraz 

południowo-zachodniej w postaci kolorowego ciosanego dużego bruku.  Pomiędzy stajnią a elewację  
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południowo-wschodnią stajni znajduje się chodnik  z ciemnej klinkierowej cegły kładzionej na sztorc z 

żółtym obrzeżem ceglanym.  

 
Tradycja lokowania jednostki artylerii utrzymała się także po II wojnie światowej.  

Budynek nr 4 – d.koszarowiec 

Budynek nr 1 -  d.stajnie, przedłużony w II fazie budowlanej 

Budynek nr 2-d.stajnie 
Budynek nr 8- d.stajnie, przedłużony w II fazie budowlanej 

Budynek nr 11- d.kuźnia 

Budynek nr 14-d.warsztaty, garaże 
Budynek nr 15-d.lecznica dla koni 

Budynek nr 18-d.magazyn 

Budynek nr 20-d.koszarowiec 
Budynek nr 26-prawdopodobnie d.warsztaty 

Budynek nr 24, 26-d.ujeżdżalnia 

Budynek nr 25 – prawdopodobnie d.kuźnia, warsztaty 

Budynek nr 22 – d.stajnie, budynek dawnej wartowni 
Budynek nr 19- d.koszarowiec 

Budynek nr 17- d.budynek dla rodzin wojskowych 

Budynek nr 13- d.kasyno oficerskie 
Budynek nr 12-d.garaże/warsztaty 

Budynek nr 10-d.budynek sztabowy 

Budynek nr 7- d.koszarowiec 
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3.OPIS OBIEKTU  WRAZ  Z  ANALIZĄ  PRZEKSZTAŁCEŃ  ELEWACJI  I  STANEM ZACHOWANIA.  

Budynek nr 11- d .kuźnia 

Obiekt murowany z cegły licowej na fundamencie ceglanym z ciemno brązowej i ciemno 

czerwonej mocnej cegły glazurowanej, parapety glazurowane w kolorze analogicznym i zielone. 
Bryła założona na planie regularnego wieloboku, otrzymała w elewacjach szczytowych 

charakterystyczne dla obiektu obsługującego konie szerokie wrota wjazdowe i wyjściowe. Obecnie 

obydwa otwory są zamurowane i pokryte wtórnym współczesnym cementowym tynkiem.  

Otwór wyjazdowy znajdujący się w północno-wschodniej ścianie szczytowej zamurowany. Stało 

się to po przekształceniu dachu i zamianie jego drewnianej konstrukcji oraz ceramicznego pokrycia na 

nowoczesną odciążającą stalową i blaszane pokrycie dachu. Dowodem są stare spękania konstrukcyjne 

ścian z dużą ilością otworów. 

Główny otwór wjazdowy do kuźni znajdujący się w ścianie południowo-zachodniej jest 

zamurowany i otynkowany silnymi zaprawami cementowymi pomalowanymi na jasno różowo beżowy 

kolor z osadzoną w osi zupełnie współczesną drewnianą stolarką i zamocowanym daszkiem przeciw 

deszczowym osłaniającym główne wejście do budynku.  

Nad głównym wjazdem duży okulus doświetlający poddasze. Stolarka nie zachowała się, 

pozostał jedynie metalowy uchwyt, ślad po zamocowaniu drewnianego jednoramowego okna.  

W południowo-zachodniej ścianie szczytowej symetrycznie po obydwu stronach wjazdu do kuźni 

znajdują się dwa zamurowane otwory okienne zamknięte łukami odcinkowymi. Slusarka nie zachowała 

się lecz poprzez analogie podobnych otworów znajdujących się na terenie koszar artylerii wybudowanych 

w I fazie 1888-1889, materiał budulcowy oraz podział szklenia nawiązywał do obecnie zachowanych w 

sąsiednich budynkach stolarek/ślusarek z II fazy budowlanej. 

  Elewacja południowo-wschodnia zbudowana z dwóch części, niższa część południowa ozdobna z 

dekoracyjnymi skrajnie usytuowanymi dwoma ryzalitami zwieńczonymi dwuspadowymi szczytami i 

sterczynami, przedzielonymi dwuosiową prostokątną ścianą(osi wyznaczają dwa otwory okienne).  

W osi każdego z ryzalitów znajduje się ozdobna podłużna wnęka podłużnymi oknami na którymi 

wymurowano okulus przez który były doświetlane przestrzenie poddasza. Obecnie okulusy są 

zamurowane i otynkowane silną zaprawą cementową pomalowaną na szary kolor. Wyższa część ściany, 

prostokątna, pierwotnie zwieńczona ozdobnym fryzem, obecnie z wyraźnym nadmurowaniem korony 

muru. Widoczne trzy osi wyznaczone przez otwory okienne, wszystkie są powiększone 

najprawdopodobniej w II fazie budowlanej koszar. Duży szeroki otwór zwieńczony dużym łukiem o 

formie nawiązującej do za murowanych otworów w ścianie frontowej, został wymurowany z parapetem 

poniżej cokołu budynku, podobnie jak sąsiednie dwa węższe okienka z zachowaną stalową ślusarką 

okienną. Duży otwór okienny obecnie posiada wtórnie wstawioną, drewnianą skrzynkową współczesną 

stolarkę, niestety znajduje się w katastrofalnym stanie zachowania. Podobnie jak i pozostałe wtórne 

drewniane stolarki okienne znajdujące się w budynku. 

Elewacja północno-zachodnia również zbudowana z dwóch części podłużnej prostej wyższej z 

nadmurowaną koroną ściany oraz z części z dwoma symetrycznymi ryzalitami skrajnie usytuowanymi, 

ryzality dekoracyjnie wymurowane w sposób analogiczny jak w ścianie południowo-wschodniej. 

Pomiędzy nimi prosta ściana, pierwotnie z dwoma otworami okiennymi obecnie z jednym dużym 

poszerzonym oknem i wtórnie współcześnie wykutym otworem bramnym. 

Prosta podłużna część ściany posiada znaczne przekształcenia, zamurowane otwory okienne i 

wprowadzona w zamurówkę żelbetowa belka a pod nią drewniane współczesne wrota wjazdu do wnętrza 

budynku. Powiększone duże okno w proporcjach identyczne z otworami ze ściany frontowej, stolarka 

drewniana współczesna w katastrofalnym stanie zachowania. Pomiędzy oknem a ryzalitem oryginalny 

otwór bramny zamurowany i otynkowany zaprawą cementową. W zamurówkę wprowadzono stalową 

współczesną bramę. W ścianie bocznej ryzalitu, widocznej od strony północno-wschodniej widoczny 

wykuty współcześnie otwór drzwiowy, ze stalowymi drzwiami. 
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Stan zachowania wymagający konserwacji i uporządkowania estetycznego. Wprowadzone w obiekt 

historyczne nawarstwienia spowodowały całkowite zafałszowanie pierwotnego charakterystycznego 

wyglądu zamierzonego przez budowniczych a związanego z typową architekturą wojskową koszar.  

 
Fot.nr 1. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889. 

Elewacja południowo-zachodnia. Widoczne zniszczenia elewacji spowodowane przemalowaniem 
farbami emulsyjnymi. Ubytki spoinowania w parapetach i cokole spowodowane wpływem znacznego 

zawilgocenia dolnych partii budynku. Zamurowanie otworów okiennych i wjazdu do wnętrza kuźni. 

Widoczne ukształtowanie terenu wokół z zachowanym brukiem. 

 
Fot.nr 2. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889. 

Elewacja południowo-wschodnia. Widoczne zniszczenia elewacji spowodowane przemalowaniem 
farbami emulsyjnymi. Ubytki spoinowania w parapetach i cokole spowodowane wpływem znacznego 

zawilgocenia dolnych partii budynku. Zamurowanie wąskich otworów okiennych w części ściany 

pomiędzy ryzalitami. Widoczne wtórne stolarki okienne wprowadzane przypadkowo w obiekt 
tzw.systemem gospodarczym.  Okulusy w ryzalitach zamurowane i otynkowane silną zaprawą  

cementową, scalone na szary kolor. Widoczna nadmurowana korona powstała w trakcie zmiany 

konstrukcji i kształtu dachu. Wzdłuż elewacji cementowa opaska przechodząca w betonową szeroką 
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nawierzchnię od strony północnej elewacji południowo-wschodniej. 

 
Fot.nr 3. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889. 

Elewacja południowo-wschodnia. Narożnik południowy, widoczny fragment ceglanego chodnika, jedyny 

relikt tego typu nawierzchni na terenie całego kompleksu. 

 
Fot.nr 4. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889. 

Elewacja południowo-wschodnia. Widoczne wprowadzone w obiekt wtórne drewniane stolarki okienne z 

warstwami bieli, świadczą o powojennym ich zamontowaniu. Kraty także zamontowano współcześnie. 
Na powierzchni wątku ceglanego widoczne zacieki farb zastosowanych do „odświeżenia” elewacji 

poprzez pomalowanie obramień okiennych w tzw. opaski. 

Fot.nr 5. Kuźnia ul. Monte 

Cassino 4, Olsztyn. Koszary 
Artylerii wybudowane w I fazie 

1888-1889. Elewacja południowo-

wschodnia. Widoczne 
przemurowania i zniszczenia 

wątku ściany oraz nadmurowana 

korona dostosowana do nowego 

lekkiego blaszanego dachu i 
nowej stalowej konstrukcji. 
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Fot.nr 6 i 7. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889. 

Elewacja południowo-wschodnia. Przekształcone otwory okienne oraz wtórne stolarki okienne i historyczna 

ślusarka z II fazy budowlanej koszar z lat 1899-1902 z widocznym w samoistnych odkrywkach oryginalnym 

szarym kolorze. 

 
 

Fot.nr 8. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889. 

Elewacja południowo-wschodnia. Widoczne zniszczenia gzymsu cokołowego, skucie i zeszlifowanie 

kapinosów oraz zachlapanie farbami olejnymi wątku ściany.  
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Fot.nr 9 i 10. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889. 

Elewacja południowo-wschodnia. Fragment zachowanej ślusarki ramy osłaniającej otwór okulusa 

wentylującego i doświetlającego zarazem poddasze budynku. Pierwotnie we wszystkich ok ulusach ścian 

bocznych były szklane oprawy otworów. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.nr 11. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, 

Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w 

I fazie 1888-1889.  

Elewacja południowo-wschodnia wraz z 

licznymi przemurowaniami, zniszczeniami 

wątku, zerwaną instalacją odgromową, 

przekształconymi otworami okiennymi, 

mechanizmem nieczynnej wentylacji. 

Widoczna współczesna betonowa 

nawierzchnia wokół obiektu nieestetyczna i 

szkodliwa dla budynku z pięknym 

zaaranżowanym ogródkiem. 
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Fot. nr 12. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. 

Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889.  

Elewacja północno-wschodnia.  

Zamurowany otwór wyjazdowy z wnętrza kuźni.  

Tynk cementowy współczesny.  

Widoczne przemalowania powierzchni wątku 

ceglanego, liczne przemurowania i wadliwe 

uzupełnienia cokołu zniszczonego z powodu silnego 

zalewania wodą opadową i przemarzaniem 

powierzchni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Fot. nr 13. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889.  

Elewacja północno-zachodnia część północna. Widoczne przemurowania i współczesna aranżacja ściany 

poprzez zamurowanie otworu okiennego i wstawienie bramy. Obok przekształcony otwór okienny ze 

współczesną wtórną stolarką. Nawierzchnia betonowa nieprzepuszczalna i szkodliwa dla ścian budynku.  
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Fot. nr 14. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889.  

Elewacja północno-zachodnia. Widok ogólny stanu przed konserwacją. Najbardziej przekształcona i 

zniszczona elewacja. Na powierzchni wątku ceglanego warstwy farb, m.in. szarej emulsyjnej wymagającej 

zmycia. Betonowa nawierzchnia z pozostałościami historycznej brukowanej nawierzchni. 

 

 
 

Fot. nr 15. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889.  

Elewacja północno-zachodnia. Część północna elewacji, widoczne zamurowane wąskie okno 

najprawdopodobniej współczesnej aranżacji powojennej w miejscu dawnego większego otworu okiennego 

oraz wprowadzona w te zmiany kolejna aranżacja ze współczesną bramą wjazdową do wnętrza budynku.  

Wątek zamalowany szarą farbą emulsyjną zakrywa miejscowe  przemurowania i naprawy. 
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Fot. nr 16, 17. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889.  

Elewacja północno-zachodnia. Wtórne drzwi w bocznej ściance ryzalitu. Użytkowane wymagają naprawy i 
estetyzowania ościeży poprzez usunięcie tynku cementowego i uporządkowania wątku ceglanego. Kolor 

stalowej blachy zaaranżowanej na skorodowaną powierzchnię ma nawiązywać do blaszanych wrót w 

wyremontowanej w latach 2014-2015 ujeżdżalni. 

 

Fot. nr 18. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889.  

Elewacja północno-zachodnia. W otworze okiennym wprowadzona nowa funkcja szerokiego okna wraz z 

drzwiami jednoskrzydłowymi. W miejscu tym planowana jest rekonstrukcja pierwotnego otworu okiennego. 

W ryzalicie obok widoczne okno współczesne dostosowane do funkcji użytkowej wnętrza przerobionego na 

toaletę. W okulusie wykuty otwór wentylacyjny. Stolarka jak i funkcja pomieszczenia wymagają zmian.  
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Fot. nr 19. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889.  

Elewacja północno-zachodnia. Widoczna nadbudowa korony ściany pod zmianę konstrukcji dachu, 

zniszczenia cegieł związane z dawnym zamakaniem ściany i starymi wadliwymi obróbkami, wymyte 

spoinowanie, warstwy farb emulsyjnych zasłaniających wszystkie nieestetyczne wstawki i ubytki, obecnie 

wymyte. Wymagają usunięcia poprzez umycie 

 
Fot. nr 20. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889.  

Elewacja południowo-wschodnia. Widoczny cokół z cegły glazurowanej licowej klinkierowej uzupełnionej 

przypadkowymi cegłami a następnie pomalowany na czerwono, całkowicie zniekształcony odbiór estetyczny 

wątku. Zniszczenia i utrącenia narożników i kapinosów. Ubytki cegieł w strefie przemarzania cokołu 

fundamentowego stale zawilgoconego.  Przypadkowe instalacje elektryczne oraz nawierzchnia betonowa 

wymagająca korekty spadków i rozszczelnienia. 
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Fot. nr 21. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889.  

Elewacja południowo-wschodnia. Widoczny wątek ceglany zamalowany na szary kolor farbą emulsyjną, 

zniekształcający pierwotny kolor i odcienie czerwieni cegieł na elewacjach. W okulusie zamurówka i tynk 

cementowy wtórny, poniżej współczesne okno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. nr 22. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, 

Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane 

w I fazie 1888-1889.  

Elewacja południowo-wschodnia. 

Środkowa część ściany pomiędzy 

ryzalitami z zamurowanymi dwoma 

małymi okienkami doświetlającymi 

wnętrze. Widoczna nieestetyczna 

zamurówka cegłą źle dobraną pod 

względem koloru, faktury lica oraz 

wielkości. Doszło do odspojenia się 

zamurowanej tylko od strony licowej 

ściany, najprawdopodobniej nie 

przewiązano ściany na całej jej grubości.. 
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Fot. nr 23. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889. 

Elewacja południowo-wschodnia z przekształconym współcześnie parapetem i wstawioną 

najprawdopodobniej po wojnie nową stolarką.  

 
 

Fot. nr 24.  Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889. 

Elewacja południowo-wschodnia z oryginalnym parapetem i oryginalną stolarką z II fazy i z warstwami farb 

olejnych którymi malowano pierwotną nie istniejącą już  stolarkę-ślusarkę. 
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Fot. nr 25.po prawej  Kuźnia ul. Monte Cassino 4, 

Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-

1889. Narożnik południowo zachodni widok od elewacji 

północno-zachodniej. Aleja z drzewami stojącymi 

wzdłuż ulicy wyznacza dawny trakt, widoczna 

nawierzchnia z bruku obecnie zapadniętego i 

zniszczonego wymaga przełożenia i uzupełnienia. 

Użytkownicy w miarę powstawania ubytków doraźnie 

łatają dziury uniemożliwiające komunikację. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. nr 26 .lewej  Kuźnia ul. Monte Cassino 4, 

Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 

1888-1889. Elewacja południowo-wschodnia, 

widoczna betonowa nawierzchnia z ogródkiem 

przed budynkiem. Przemalowana ściana ceglana 

całkowicie zniekształcony odbiór estetyczny 

wątku. 
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4.  BADANIA  KONSERWATORSKIE 

 
Fot. nr 27. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889. 

Elewacja południowo-wschodnia, Jedyna zachowana drewniana oryginalna stolarka z II fazy budowlanej, 

bardzo zniszczona, będzie stanowiła wzór dla rekonstrukcji czterech okien znajdujących się w ryzalitach 

budynku. 

 
Fot. nr 28. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889. 

Stolarka drewniana, fotografia makroskopowa z widoczną, najgłębiej leżącą oryginalną warstwą ciemną 

chłodną szaro niebieską olejną NCS S 3040-R80B, którą pomalowano powierzchnię ramy. 
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Fot. nr 29. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889.  

Elewacja południowo-wschodnia. Oryginalna zaprawa spajająca wątek z I fazy budowlanej z odciśniętym 

żelazkiem w mokrej zaprawie służącym do fugowania. Wyryte napisy niektóre historyczne wymagają 

pozostawienia! 

 
Fot. nr 30. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889.  

Elewacja południowo-wschodnia, fotografia makroskopowa, zaprawa wapienno-piaskowa drobnoziarnista i 

średnioziarnista, równo obtoczona spoiwem wapiennym, które skrystalizowało w masie, wypełniacz piasek 

płukany widoczne czarne drobiny biotytów, pożółkła powierzchnia wynika z przeżółceń nasycenia spoiwem 

olejnym farb pokrywających wątek ceglany w postaci przemalowań. Proporcje wypełniacza w stosunku do 

spoiwa wapiennego1:1. 



  BADANIA  KONSERWATORSKIE  ELEWACJI  WRAZ  Z  PROPONOWANYM  PROGRAMEM  PRAC  KONSERWATORSKICH  BUDYNKU  

„KUŹNI”  NALEŻĄCEGO  DO  OBIEKTÓW  KOSZAR  ARTYLERII  W  OLSZTYNIE    (NR DZ.1/184(Artyleryjska 17)) 

 

19 
 

 
Fot. nr 31. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889.  

Elewacja południowo-wschodnia.                              Oryginalna zaprawa z I fazy budowlanej 1888-1889 

        z zachodzącą 

na nią zaprawą z II fazy budowlanej w której powiększono otwory okienne, szersza spoina, zaprawa z 

grubszą frakcją uziarnienia 1899-1902. 

 
Fot. nr 32. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889.  

Elewacja południowo-wschodnia, fotografia makroskopowa, widoczne w powiększeniu zaprawy I i II fazy. 

zaprawa I Fazy wapienno-piaskowa biała ciepła drobnoziarnista i średnioziarnista, równo obtoczona 

spoiwem wapiennym, które skrystalizowało w masie, wypełniacz piasek płukany widoczne czarne drobiny 

biotytów,. Proporcje wypełniacza w stosunku do spoiwa wapiennego1:1. Zaprawa II fazy średnioziarnista, 

chłodniejsza w odcieniu, więcej drobin czarnych biotytów większych rozmiarów, spoiwo wapienne również 

skrystalizowane. W załamaniu pomiędzy zaprawami szara warstwa malarska przemalowania. 
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Fot. nr 33. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889.  

Elewacja południowo-wschodnia, wtórny tynk leżący w zamurowanym okulusie z szarą warstwą malarską. 

Poniżej ta sama warstwa malarska po mikroskopem.  
 

 Fot. nr 34. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889.  
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Elewacja południowo-wschodnia fotografia makroskopowa tynku wapiennego drobnoziarnistego 

pokrywającego okulus ryzalitu północnego, widoczna w powiększeniu zaprawa związana ze zmianą 

konstrukcji i  kształtu dachu. Ziarna piasku obtoczone spoiwem wapiennym 1:1 proporcje, szara warstwa 
malarska przemalowania tynku. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fot. nr 35. Kuźnia ul. Monte 

Cassino 4, Olsztyn. Koszary 

Artylerii wybudowane w I fazie 

1888-1889.  

Elewacja północno-wschodnia. 

 
 
Fot. nr 36. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889.  

Elewacja północno-wschodnia fotografia makroskopowa, . Zaprawa II fazy średnioziarnista, chłodniejsza w 

odcieniu, więcej drobin czarnych biotytów większych rozmiarów, spoiwo wapienne również 

skrystalizowane., tu widoczna wymyta powierzchnia zaprawy z wymytym spoiwem wapiennym. 
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Fot. nr 37. Kuźnia ul. Monte 

Cassino 4, Olsztyn. Koszary 

Artylerii wybudowane w I fazie 

1888-1889.  

Elewacja północno-zachodnia 

ścianka boczna ryzalitu 

północnego fragment obramienia 

wtórnego otworu wraz z 

tynkowaną opaską wokół drzwi.  

Widoczna zaprawa wtórna 

cementowa, widoczna mała ilość 

spoiwa wapiennego i 

zróżnicowany skład 

wypełniacza, na powierzchni 

szara farba przemalowania.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fot. nr 38. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889.  

Elewacja północno-zachodnia fotografia makroskopowa,  

Zaprawa wtórna cementowa, widoczna mała ilość spoiwa wapiennego i zróżnicowany skład wypełniacza, 

biotyty, żwir o średniej wielkości frakcji. 

 

 
 

 



  BADANIA  KONSERWATORSKIE  ELEWACJI  WRAZ  Z  PROPONOWANYM  PROGRAMEM  PRAC  KONSERWATORSKICH  BUDYNKU  

„KUŹNI”  NALEŻĄCEGO  DO  OBIEKTÓW  KOSZAR  ARTYLERII  W  OLSZTYNIE    (NR DZ.1/184(Artyleryjska 17)) 

 

23 
 

 

 
 

Fot. nr 39. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889.  

Elewacja północno-zachodnia przekształcone wejście wjazdu bocznego do kuźni. Zamurowany otwór, 

zmniejszony z wprowadzeniem dwuteownika w nadprożu i blaszanych dwuskrzydłowych drzwi 

pomalowanych na czerwono, tynk cementowo-wapienny. 

 
Fot. Nr. 40. Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889.  

Elewacja północno-zachodnia przekształcone wejście wjazdu bocznego do kuźni. Zmniejszone światło 

wjazdu, tynk pokrywający zamurowanie, fotografia makroskopowa,  

Zaprawa wtórna wapienno-cementowa, widoczna mała ilość spoiwa wapiennego i zróżnicowany skład 

wypełniacza oraz szara przemalówka na powierzchni tynku. 
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Fot. Nr 41 i 42  Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii wybudowane w I fazie 1888-1889.  

Elewacja południowo-wschodnia przekształcone otwory okienne, ślusarki oryginalne z II fazy budowlanej 

koszar. 

 
 
Fot. Nr 43.  Kuźnia ul. Monte Cassino 4, Olsztyn. Koszary Artylerii..  

Fotografia makroskopowa nawarstwień na ślusarce okiennej z II fazy budowlanej 
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Nawarstwienia  na ślusarce okiennej z II fazy budowlanej. Elewacja południowo-wschodnia.  
 

warstwa 

technologiczna 

warstwa 

chronologiczna 

charakterystyka warstwy kolor 
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powierzchni metalu 

pomarańczowo-czerwony  
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NCS S 3040-R80B 
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4.ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE  I WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW. 

(załącznik szkice elewacji z propozycją wstępnie omówioną w WUOZ Olsztyn) 

 

Wizja lokalna jakiej poddano obiekt wraz z przeprowadzonymi bezinwazyjnymi badaniami, potwierdziła od 

czasów powstania do dziś obecność czterech głównych  faz budowlanych w obiekcie.  

W oparciu o analizę zapraw zastosowanych do murowania oraz spoinowania partii oryginalnych, 

fragmentów przemurowanych i tynkowanych  

I faza 1888-1889 budowa obiektu murowanego z cegieł ceramicznych i cegieł licowych. Część cokołowa, 

parapety okien, gzymsy wykonano z ciemno brązowej-czerwonej mocno wypalonej cegły glazurowanej 

licowej. 

II faza 1899-1902 powiększenie otworów okiennych, zmiana ślusarek okiennych na większe. Zamurowanie 

okulusów i otynkowanie zaprawą wapienno-piaskową o grubszej frakcji uziarnienia. Zmiana kształtu dachu i 
konstrukcji drewnianej na lekką stalową rozprężną, pokrycie blachą. Wstawienie stolarek drewnianych w 

okna w ryzalitach.  

Pomalowanie stolarek/ślusarek na szary ciemny chłodny kolor szaro niebieski NCS S 3040-R80B. 

 

III faza zamurowanie i otynkowanie zaprawą cementową wyjazdu z kuźni w szczytowej ścianie północno-

wschodniej. W ścianie północno-zachodniej zamurowanie małego okna, otynkowanie zamurowania, scalenie 

na szary kolor ze wstawieniem dwuteownika i wykonaniem małego otworu z dwuskrzydłową bramą, 

zamurowanie dużego bocznego wyjazdu z kuźni wraz z przekształceniem na mniejszy otwór bramy, 

wstawienie dwuteownika, zamurowanie otynkowanie i scalenie tynku na szary kolor, wstawienie wtórnych 

stolarek okiennych. W ścianie frontowej zamurowanie dużych otworów okiennych. W ścianie południowo-

wschodniej zamurowanie dwóch małych okienek w części pomiędzy ryzalitami. 

IV faza XXI w. wstawienie okna i drzwi jednoskrzydłowych plastikowych w elewację północno-zachodnią 

oraz małych okien plastikowych od strony wnętrza budynku. 

Katastrofalny stan zachowania obiektu całkowicie zniekształconego poprzez, nie tylko wprowadzenie wielu 

zmian otworów okiennych i drzwiowych ale także poprzez zamalowanie monochromatycznie całych 

powierzchni warstwami szarej farby emulsyjnej. Kompletnie utracono pierwotną aranżację kolorystyczną 

architektury z akcentami celowo i z rozmysłem zastosowanej różnokolorowej cegły. Utracono także 

informację o kolorze pierwotnych stolarek okiennych i drzwiowych ponieważ nie zachowała się ani jedna w 

obiekcie. Znaleziono ślusarki i jedno drewniane okno z II fazy budowlanej i one posłużą za odtworzenie 

zarówno formy ślusarek otworowych jak i ich koloru jako najbliższych obiektowi historycznie. 

W ramach planowanych prac konserwatorsko remontowych o rewitalizacyjnym charakterze zostaną 

wykonane następujące prace: 

1. W elewacji frontowej południowo-zachodniej przywrócone zostaną zamurowane pierwotne otwory 

okienne i drzwiowe. Forma ślusarek dużych okien będzie nawiązywała do podziałów okien II fazy 

widocznych w sąsiednim budynku powstałym w tym samym okresie, w elewacji stajni. Wrota do 

kuźni otrzymają formę już wprowadzoną w identyczne otwory w budynkach wyremontowanych w 

2014-2015 roku m.in. ujeżdżalni i stajni, w załączeniu plansza z propozycją, rekonstrukcja 

kolorystyki nawiązująca do przyjętego w wyremontowanych obiektach. Musimy pamiętać, że mamy 

do czynienia z obiektami będącymi elementami kompleksu, zatem wyglądającymi pierwotnie w 

podobny sposób z charakterystycznymi identycznymi elementami, tą cechę wspólną musimy 

zachować dla wszystkich budynków tej fazy budowlanej. Dodatkowo zostanie usunięte 

zamurowanie w formie prostokątnego otworu w okulusie i wprowadzona szklona ślusarka z 

podziałami. Należy oczyścić wątek ceglany i usunąć z powierzchni warstwy farb emulsyjnych, 



  BADANIA  KONSERWATORSKIE  ELEWACJI  WRAZ  Z  PROPONOWANYM  PROGRAMEM  PRAC  KONSERWATORSKICH  BUDYNKU  

„KUŹNI”  NALEŻĄCEGO  DO  OBIEKTÓW  KOSZAR  ARTYLERII  W  OLSZTYNIE    (NR DZ.1/184(Artyleryjska 17)) 

 

27 
 

należy je zmyć przy pomocy odpowiednich odczynników chemicznych, nie wolno piaskować nie 

wolno doprowadzić do zniszczeń powierzchni analogicznie do obiektów wykonanych w latach 

ubiegłych ponieważ w przypadku budynku kuźni w ścianie znajdują się glazurowane cegły licowe, 

które pozbawione glazury będą ulegały degradacji. Należy wykonać wszystkie zabiegi 

konserwatorskie tj. uzupełnienia ubytków poprzez dobranie odpowiedniej cegły o dostosowanych 

parametrach wytrzymałościowych i nasiąkliwości, wymiarach, fakturze lica oraz kolorze, zaprawa o 

spoiwie hydraulicznym trassie, pucolanie czy na bazie wapna hydraulicznego ma zapewnić 

odpowiednią wytrzymałość, nasiąkliwość i paro przepuszczalność bez wykwitów węglanów na 

powierzchni wątku. Aby nie doszło do nieestetycznych przebarwień należy zapewnić odpowiednie 

warunki dla utrzymania technologii, sezonowania oraz temperatury i wilgotności. 

2. W elewacji południowo-wschodniej zostaną wprowadzone w otwory okienne ślusarki i stolarki 

drewniane w ryzalitach o podobnym układzie podziałów aby ujednolić otwory historycznie i 

estetycznie. W okulusach zostaną otwarte otwory doświetlające i wentylujące poddasze. Sterczyny 

szczytów zostaną przemurowane z uporządkowaniem układu cegieł w wątku. Pas pod dachem część 

nadbudowana w II fazie zostanie po oczyszczeniu z farb poddana zabiegom estetyzującym, 

uzupełnieniu spoinowania ale w sposób nawiązujący do fragmentów opracowanych w II fazie, kolor 

spoiny oraz kształt opracowania lica. Dopuszczalne również będzie ewentualne scalenie 

kolorystyczne lica cegieł lecz z zachowaniem minimalnej kolorystycznej różnicy faz budowlanych. 

ślusarki i stolarki będą pomalowane na ciemny chłodny szaro niebieski NCS S 3040-R80B Poprzez 

oczyszczenie powierzchni zostanie przywrócona pierwotna kolorystyka cokołu, gzymsowań i parapetów. 

Nie należy wykuwać i wstawiać nowych kształtek  w zamian formatek ze skutymi kapinosami, jest to 

dowód ślad historii. Większe zniszczenia poczynimy wymieniając je na nowe. Źle i nieestetycznie 

wykonane zamurowania otworów okienek zostaną wykonane poprawnie z przewiązaniem muru na całej 

grubości odpowiednio dobraną cegłą w taki sposób aby w pierwszym oglądzie nie były za bardzo 

widocznie i nie dzieliły sztucznie architektury. 

3. W elewacji północno wschodniej zostanie zamurowany otwór wyjazdu z kuźni, pokrywający 

powierzchnię tynk zostanie oczyszczony, wzmocniony strukturalnie i zabezpieczony. W postaci 

surowego tynku bez warstwy malarskiej. Ubytki ujawnione w wyniku umycia powierzchni elewacji 

zostaną uzupełnione odpowiednio dobraną cegłą maszynową opisaną j.w. w punktach opracowania. 

Okulus w szczycie otwarty, usunięta zamurówka wraz z cementowym tynkiem i wstawiona oszklona 

ślusarka. Cokół poddany konserwacji podobnie do pozostałych miejsc zgodnie z proponowanym 

programem prac konserwatorskich. 

4. W elewacji północno-zachodniej małe wrota wstawione w zamurowany otwór okienny pozostają bez 

zmian, wrota zostaną wykonane ze stali w kolorze skorodowanego metalu(typu CORTEN), boczny 

otwór wjazdu do kuźni zostanie otwarty do pierwotnych wymiarów i wstawiona stolarka 

drewnianych wrót z wewnętrzną drewnianą, szkloną o formie nawiązującej do przyjętej stolarki z 

budynków ujeżdżalni kształt w załączniku graficznym niniejszej dokumentacji. Przywrócony 

zostanie otwór okienny w miejscu współcześnie wstawionych plastikowych drzwi i okna. Wielkość 

identyczna do istniejącego obecnego. W nich zostanie wstawiona ślusarka z podziałami 

nawiązującymi charakterem do okien stajni z II Fazy budowlanej.  W ryzalitach drewniane okna o 

formie zrekonstruowanej na wzór jednego istniejącego w ryzalicie północnym elewacji południowo-

wschodniej. W okulusach usunięte zamurowania i tynki, wstawiona ślusarka z podziałami. 

Kolorystyka stolarek i ślusarek identyczna ciemny chłodny szaro niebieski NCS S 3040-R80B. 

Stalowe drzwi z boku ryzalitu zostaną oczyszczone i spatynowane na skorodowaną powierzchnię a la 

CORTEN. Tynkowana opaska oczyszczona i uzupełniona, pozostaje w formie surowego tynku. 

5. Nawierzchnia wokół obiektów wymaga uporządkowania, usunięcia cementowych łat i zastąpienia 

ich brukowaną nawierzchnią połączoną do oryginalnych reliktów zachowanych i widocznych 

obecnie w gruncie. Ceglany chodnik pozostaje pomiędzy kuźnią a stajnią jako relikt, wraz z 

zadbanym ogródkiem dopełnia walorów estetycznych i ekspozycyjnych budynków. Ogródek 
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powstał w miejscu gdzie nie było brukowanej nawierzchni ze względu na wybieg koni i 

funkcjonowanie ich w pobliskiej stajni, dlatego też nie jest konieczne brukowanie ww. miejsca. 

W przyszłości należy zamienić betonowe ogrodzenie stojące wzdłuż ulicy na niskie słupki z 

łańcuchami o formie wprowadzonej przy remoncie ujeżdżalni w latach 2014-2015r.. Dzięki 

uporządkowaniu ogrodzenia zaistnieją w przestrzeni otoczenia stare drzewa nasadzone w trakcie 

budowy koszar. Obecnie kompletnie są nie widoczne a układ urbanistyczny zarówno budynków 

koszar jak i nawierzchni oraz zieleni całkowicie nieczytelny. 

Najważniejsze założenie jakie powinno przyświecać wszystkim planowanym realizacjom remontów 

poszczególnych budynków należących do kompleksu koszarowego, to ujednolicenie 

wprowadzanych niezbędnych dla użytkowników zmian w elewacjach z równoczesnym 

oczyszczeniem z nich wadliwych nie historycznych elementów wprowadzonych współcześnie. 

Zapewni to utrzymanie charakteru kompleksu, bez nieestetycznych, chaotycznych, zróżnicowanych 

nawarstwień wykonywanych we wszystkich możliwych dostępnych materiałach i formach. Istnieje 

bowiem zagrożenie, że budynki zamiast uporządkować wydobywając z nich najlepsze walory 

estetyczno-architektoniczne zostaną stłamszone chaosem różnych elementów wprowadzanych przez 

coraz kolejnych użytkowników. 
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5.PROPONOWANY  PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH 

Prace przygotowawcze i prace budowlane 

1. Miejscowa naprawa i wymiana obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi na nowe 

wykonane z blachy tytanowo-cynkowej. Fi rur spustowych 200, identyczne do oryginalnego istniejącego 

na obiekcie. 

2. Naprawa spękań ścian systemem Helifix. W spoinach zostaną wykonane bruzdy na głębokość 10cm, 

jako gniazda pod wprowadzenie spiralnie skręconych prętów Helibar (fi 6 lub 8 w zależności od 

konieczności), ze stali nierdzewnej odpornych na rozciąganie i zginanie. Następnie podłoże zostanie 

zwilżone, żywica Helibond wprowadzona iniekcyjnie w szczelinę, następnie przycięte pręty 

wmontowane w bruzdę i ponownie sklejone żywicą Helibond. Zszycie wykonuje się co 6 warstw w 

wątku ceglanym na całej długości pęknięcia. W przypadku pęknięć nadproży, promieniście rozchodzący 

się układ prętów wraz z wprowadzonym prostopadłym powinien tworzyć belkę przenoszącą obciążenia 

nad otworem. 

3. Demontaż współczesnych metalowych haków, nie działających, wadliwych instalacji elektrycznych, 

wentylatorów z elewacji budynku. 

4. Naprawa istniejącego odgromienia budynku. 

5. Montaż metalowych osłon na oryginalne otwory wentylacyjne stropu. Forma osłon identyczna do 

zastosowanych przy remoncie Ujeżdżalni w latach 2014-2015 .Kolor osłon grafitowy.  

Konserwacja wątku ceglanego ścian 

1. Postawienie mobilnych rusztowań do elewacji, następnie przestawianie ich w zależności od 

naprawianego miejsca. Taki system pozwoli na funkcjonowanie Fundacji w trakcie realizacji. 

2. Oczyszczenie powierzchni wątku przy użyciu urządzenia generującego parę wodną typu Karcher oraz 

środków Alkutex firmy Remmers lub Abbeizer firmy Schomburg czy analogiczny firmy Mapei w celu 

usunięcia nie tylko zabrudzeń ale i warstw farb wtórnie położonych na wątek. Powierzchnię należy 

oczyścić w stopniu przywracającym paro przepuszczalność nie powodując uszkodzenia  

powierzchniowej   warstwy   spieku. Ze względu na zastosowanie w elewacji cegieł licowych 

proponujemy zastosowanie chemicznych metod czyszczenia, które należy dostosować do lokalnych 

potrzeb.  

3. Ewentualne miejscowe odsalanie fragmentów muru, metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego 

środowiska. Zastosowanie pulpy bentonitowo-celulozowej. Zabieg będzie wykonywany kilkakrotnie aż 

do uzyskania pożądanego efektu, kontrolowanego badaniami laboratoryjnymi zawartości procentowej 

skuteczności usuwanych zasoleń. W przypadku upalnego sezonu powierzchnię wystarczy wielokrotnie 

zmyć czystą parą wodną, materiał ceramiczny doskonale wyschnie, nie należy myć w warunkach 

jesienno-zimowych. 

4. Ewentualna neutralizacja i usunięcie mikroorganizmów występujących na powierzchni wątku. Proces 

wykonujemy dwukrotnie, czekając na wyschnięcie powierzchni. Proponujemy środek Preventol 80 H w 

alkoholu lub roztwór wodny. 

5. Wzmocnienie strukturalne osłabionych fragmentów zarówno ceramicznych jak i spoinowania 

preparatem krzemoorganicznym, metodą nasączania preparatem. Po nasączeniu około 10dni 

oczekujemy na odparowanie rozpuszczalników i wytrącenie się krzemionki w strukturze cegieł - przerwa 

technologiczna, nie można w tych miejscach pracować. Proponujemy preparat krzemoorganiczny firmy 

Remmers KSE 300. 

6. Demontaż wadliwie wykonanych przemurowań przy użyciu przypadkowego materiału budulcowego. 

7. Uzupełnienie miejscowe głębokich ubytków w wątku ceglanym dotyczy uzupełnień zniszczonego 

cokołu budynku i miejscowo na pozostałych powierzchniach elewacji. Przygotowanie gniazd w murze 

do wykonania przewiązania z istniejącymi na obiekcie fragmentami. Przyjęto do wymiany na nowe około 

10% zachowanej powierzchni. Nowo wstawiane cegły będą dobrane również pod względem 
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parametrów, nasiąkliwości, wytrzymałości, koloru, faktury do uzupełnianego miejsca. W przypadku 

cegieł profilowanych, zostanie zdjęty kształt w celu odtworzenia go. W oparciu o zdjęty kształt zostaną 

wykonane profile ceglane i wmurowane w odpowiednie miejsce ale tylko w przypadku pojedynczych 

miejsc.(nie korygujemy gzymsu cokołowego ze ściętymi wszystkimi kapinosami.) 

8. Rekonstrukcja brakujących miejsc w koronie elewacji, gzymsie pod dachem i w sterczynach. Murowanie 

przy użyciu cegieł rozbiórkowych, przy założeniu, że udało się odzyskać z 25% powierzchni około 

30%materiału. Pozostały materiał użyty do rekonstrukcji to nowe cegły Kraśnickie o dostosowanych 

parametrach, kolorze i fakturze. Formatki zostaną wmurowane na gotowej na zaprawie wapienno-

trassowej lub zaprawie z dodatkiem pucolany lub na bazie wapna hydraulicznego firmy Tubag, Mapei 

lub Remmers.  

9. Miejscowe uzupełnienia drobnych ubytków specjalną zaprawą barwioną w masie o dostosowanych 

parametrach wytrzymałościowych i przyczepności, paro przepuszczalności. Uzupełnianie warstwowe 

zaprawą aż do rekonstrukcji lica. Gotową zaprawą firmy STO, Optolith, Keim czy Restauriermortel i 

Restauriermortel SK firmy Remmers. Kolor dobierany do uzupełnianego miejsca. 

10. Rekonstrukcja ubytków spoinowania gotową zaprawą wapienno-trassową lub zaprawą z dodatkiem 

pucolany lub zaprawą na bazie wapna hydraulicznego firmy Tubag, Mapei lub Remmers.  

Należy pamiętać, że obiekt posiada ślady dwóch istotnych faz budowlanych co należy to zachować, 

wyeksponować, uczytelnić. Dla każdej z faz odpowiedni rodzaj formy spoiny, jej kolor oraz faktura.                                                      

W przypadku cokołu spoinowanie zostanie uzupełnione miejscowo zaprawą o własnościach 

hydrofobowych, renowacyjną firmy Tubag lub BaumitBayosan lub Remmers również dopasowaną 

kolorystycznie indywidualnie.  

11. Ewentualne miejscowe scalenie kolorystyczne oczyszczonego wątku ceglanego przy zastosowaniu 

preparatów krzemianowych. Efekt jaki mamy uzyskać to efekt starej ściany z delikatnie widocznymi 

elementami faz budowlanych.  

12. Stolarki okienne i drzwiowe, wrota. Nowe, projektowane elementy będą odwzorowane na identyczne ze 

rekonstruowanymi podczas remontu ujeżdżalni w latach 2014-2015, oryginalnymi ślusarkami z II fazy 

budowlanej i stolarką drewnianą z ryzalitu, Kolor, szaro błękitny NCS S 3040-R80B. 

Małe blaszane dwuskrzydłowe wrota oraz boczne drzwi w ryzalicie po usunięciu z nich nawarstwień 

farb, wymuszeniu korozji stali zabezpieczenie jej lakierem bezbarwnym i pozostawienie ewentualnie 

obicie blachą typu CORTEN z gotową skorodowaną zabezpieczoną powierzchnią.  

13. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z rejestrem przeprowadzonych zabiegów konserwatorskich na 

obiekcie. 

 



VI. EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

1. PLANOWANY EFEKT RZECZOWY:

Lp. Efekt rzeczowy Miara 1 Miara 2 Miara 3

1
Liczba zadań polegających na zapobieganiu powstawania odpadów
(szt. /  / )

1

2
Liczba zadań polegających na zapobieganiu powstawania odpadów
(szt. /  / )

1

3
Liczba zadań polegających na zapobieganiu powstawania odpadów
(szt. /  / )

1

4
Liczba zadań polegających na zapobieganiu powstawania odpadów
(szt. /  / )

1

2. ZAKRES RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Efekt rzeczowy
Efekt rzeczowy projektu związany jest z wymianą lub modernizacją wyżej opisanych ogniw procesu
logistycznego.
1. Zakup samochodu dostawczego
W celu zwiększenia efektywności procesu logistycznego wymianie zostanie podany samochód dostawczy.
Preferowana oferta dotyczy trzymiejscowego samochodu dostawczego Boxer L3 335 z silnikiem Diesela o
mocy 130KM. Dane techniczne samochodu:
Pojemność skokowa (cm3): 1997; Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min 96 (130) / 3750; 6,6 Norma
emisji spalin EURO 6; Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km); 173 Paliwo Olej napędowy; Maksymalna
prędkość km/h 150; Rodzaj skrzyni biegów (liczba przełożeń): Ręczna; Zabudowa w formie skrzyni - kontener
chłodniczy o wymiarach 3.6m x 2.1m x 2.1m z agregatem.
2. Zakup wózka widłowego
Preferowana oferta dotyczy Wózka Widłowego FY20 o Udźwigu 2000kg. Poniżej parametry techniczne:
udźwig: 2000 kg; wysokość podnoszenia: 3300 mm; ciężar wózka: 3560 kg; wymiary
szerokość/długość/wysokość: 1150 / 2600 / 2055 mm; OPONY (superelastyczne-pełne): 7,00-12 / 6,00-9;
przekładnia: automatyczna; hamulec: hydrauliczny; silnik: Nissan K25; paliwo: LPG; siedzisko amortyzowane;
oświetlenie; dokumentacja DTR; hak holowniczy; konsola wielofunkcyjna.
3. Remont magazynu
W obecnym stanie magazyn wnioskodawcy będący częścią procesu przeciwdziałania niemarnowaniu
żywności, wymaga modernizacji i adaptacji. Zlokalizowany jest w budynku wnioskodawcy, w którym
wnioskodawca posiada również biuro. Budynek należy do kompleksu stajni pruskich w całości wpisanego do
rejestru zabytków w związku z powyższym wszystkie prace związane z remontem budynku oraz otoczeniem
będą musiały być prowadzone zgodnie z zaleceniami wojewódzkiego konserwatora zabytków z zachowaniem
wartości historycznej obiektu.
Do magazynu można wejść przez biura oraz bezpośrednio z otoczenia drzwiami zewnętrznymi. Częścią
magazynu jest pomieszczenie przylegające z oddzielnym wejściem, w którym przechowywane jest drobne
wyposażenie, narzędzia oraz mniejsze urządzenia wykorzystywane w magazynie. Pomieszczenie
gospodarcze zostanie zaadoptowane na pomieszczenie socjalne dla pracowników magazynu. W
pomieszczeniu jest woda i ogrzewanie.
Magazyn jest dwukondygnacyjny. Druga kondygnacja wynika z zamontowania stalowej konstrukcji. Na
podłodze niższej kondygnacji jest wylewka betonowa, w której cyklicznie pojawiają się ubytki. Na podłodze
drugiej kondygnacji jest podwójna płyta OSB z dopuszczalną ładownością 1t/m2. Poniżej wyszczególnione są
prace oraz elementy podlegające wymianie: wymiana posadzki; sufit - demontaż eternitu; uzupełnienie
instalacji elektrycznej i wymiana opraw oświetlenia; instalacja nowej komory chłodniczej; wymiana drzwi
magazynu oraz renowacja drzwi pomieszczenia gospodarczego; wymiana okien magazynu oraz
pomieszczenia gospodarczego; osuszanie, naprawa ubytków w tynku, malowanie ścian; instalacja rolety
wewnętrznej drzwi magazynu.
Posadzka wykonana zostanie z zastosowaniem technologii hybrydowej (połączenie z żywicą), która zwiększa
komfort techniczny używania posadzki (różnica jest odczuwalna już w samym chodzeniu po posadzce),
dodatkowo zwiększa wytrzymałość nacisku - składowanie i magazynowanie towarów na powierzchni. Struktura
nośna posadzki charakteryzuje się umiarkowaną sprężystością, dzięki której posadzka ma zwiększoną
odporność na udary (punktowe uderzenia - ich energia rozprasza się po warstwie hybrydy (hybryda o grubości
15 mm oddaje energie kinetyczną młotkiem 2,5 kg w 100% - odbija młotek )). Żywica penetruje strukturę
hybrydy i zamyka ją w całość, dzięki czemu hybryda (po mimo swojej mineralnej konstrukcji) staje się
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wodoodporna i szczelna - jako struktura mineralna nie reaguje na destrukcyjne zawilgocenia podłoża.
Całkowicie zamknięta technologia w środowisku żywic epoksydowych niemal dwukrotnie przedłuża żywotność
i funkcjonowanie posadzki. Wysokie parametry odporności na ścieranie i nacisk ograniczają w przyszłości
konieczność napraw miejscowych do minimum - często wystarczy przemalować żywicą.
Sufit. Zostanie zdemontowany sufit pokryty płytami eternitowymi. W tym celu zlecenie zostanie przekazane
firmie specjalizującej się w utylizacji azbestu i eternitu.
Drzwi magazynu oraz pomieszczenia gospodarczego/socjalnego wymagają w pierwszym przypadku wymiany
oraz odrestaurowania w drugim, zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Wymieniane drzwi będą
dwuskrzydłowe drewniane z zachowaniem wartości historycznej. Drzwi pomieszczenia socjalnego wymagają
naprawy i estetyzowania ościeży poprzez usunięcie tynku cementowego i uporządkowania wątku ceglanego.
Drzwi będą w kolorze blachy zaaranżowanej na skorodowaną powierzchnię. Dodatkowo po stronie
wewnętrznej drzwi magazynowych zostanie zainstalowana roleta automatyczna, wspomagająca utrzymanie
odpowiedniej temperatury w magazynie i ułatwiająca pracę pracownikom magazynu.
Okna wymienione zostaną w magazynie oraz w pomieszczeniu gospodarczym/socjalnym. Podobnie jak w
przypadku drzwi okna zostaną wykonane zgodnie z zaleceniami konserwatora. Okna montowane będą w
technologii aluminium lub drewno.
Oświetlenie. Uzupełniona zostanie o dodatkowe punkty świetlne instalacja elektryczna. Rozdzielone zostaną
punkty świetlne pomiędzy kondygnację górną i dolną, wymienione zostaną oprawy na LED, zamontowane
zostaną dodatkowe gniazda elektryczne.
W pracach budowlanych przewidziane jest osuszanie ścian, naprawa ubytków w tynku, impregnacja przed
wilgocią oraz malowanie farbą emulsyjną.
Wartości cenowe kosztorysu pochodzą z przeprowadzonych wywiadów telefonicznych oraz otrzymanych w
odpowiedzi na zapytania ofert. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca dopuszcza możliwość zakupu
samochodu, maszyn i urządzeń producentów innych niż wymienieni powyżej w cenach zbliżonych do
podanych w kosztorysie.
4. Zakup komory mroźniczej. Demontaż aktualnych komór chłodniczych, zakup oraz montaż nowej
komory mroźniczej: ściany oraz sufit wykonane z modułowych paneli łączonych w systemie CAMLOCK, panele
o grubości 120 mm wykonane ze stali cynkowanej powlekanej (standardowo kolor RAL 9010) lub stali
kwasoodpornej AISI 304, wypełnienie (izolacja) – pianka poliuretanowa dwuskładnikowa o gęstości ok.
50kg/m3. System łączenia paneli CAM-LOCK umożliwia łatwy montaż oraz demontaż komory bez użycia
specjalistycznych narzędzi.

3. NIEZBĘDNOŚĆ ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA OSIĄGNIĘCIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO:

Przedsięwzięcie:
1. Umożliwi przyjęcie i magazynowanie do 30 palet produktów wymagających warunków mroźniczych
2. Zwiększy możliwość przyjęcia i magazynowania o 15 palet produktów wymagających warunków
chłodniczych,
3. Zwiększy możliwość przyjęcia i magazynowania produktów nie wymagających warunków
mroźniczych lub chłodniczych o 15 palet.
4. Zapewni stabilne warunki przechowywania w tym temperaturę i wilgotność powietrza co pozwoli na
dłuższe przechowywanie produktów i lepsze planowanie procesów logistycznych.
5. Umożliwi załadunek i rozładunek produktów wymagających warunków chłodniczych lub mroźniczych
przy użyciu wózka widłowego. Nowa komora chłodnicza pozwoli na wjazd wózkiem do komory mroźniczej bez
konieczności ręcznego przekładania produktów.
6. Umożliwi odbiór większej ilości żywności. Do tej pory ograniczenie wynikały z trzech miejsc
paletowych samochodu dostawczego.

4. UZASADNIENIE KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH:

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia został wykazany w zakładce „Charakterystyka ekologiczno-techniczna
przedsięwzięcia”.
Koszty kwalifikowalne przedsięwzięcia są niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i są zgodne z
katalogiem kosztów kwalifikowalnych. Wnioskodawca prowadzi działalność statutową oraz gospodarczą. W
ramach działalności statutowej, której dotyczy przedsięwzięcie wnioskodawcy nie przysługuje prawo zwrotu
podatku VAT. W związku z powyższym koszty wynikające z tytułu podatku VAT zostały przez wnioskodawcę
uznane jako kwalifikowalne. Poniżej wyszczególnione są wszystkie kategorie kosztowe przedsięwzięcia
mające również odzwierciedlenie w wytycznych w zakresie kosztów kwalifikowalnych.
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