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1.      Przedmiot opracowania 

 

        Przedmiotem opracowania jest opracowanie programu konserwatorskiego dla 

rewaloryzacji elewacji Starostwa Powiatowego w Rybniku, przy ul. 3 Maja 31. 

 

2.     Podstawa opracowania 

 

Podstawą sporządzenia niniejszego opracowania są: 

a).     Zlecenie Inwestora 

b).     Inwentaryzacja fotograficzna 

c).     Przegląd elewacji oraz ocena stanu technicznego  

d).     Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, art. 64,  

          Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126     

e).     Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568). 

 

3.     Lokalizacja 

 

       Budynek Starostwa Powiatowego zlokalizowany jest w Rybniku, przy ul. 3 Maja 31, na 

działce nr 5229/226. 

Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta w niewielkiej odległości od dworca PKP i 

PKS, jak również rynku oraz Urzędu Miejskiego. Budynek otoczony jest założeniem 

parkowym zwanym Parkiem Starościńskim. 

 

4.     Opis budynku 

 

       Budynek wzniesiony został w 1893 roku, z przeznaczeniem na obiekt użyteczności 

publicznej.  

Budynek pełni obecnie funkcję Starostwa Powiatowego oraz siedzib kilku firm 

podnajmujących lokale. Budynek wykonany został w technologii tradycyjnej. Gmach został 

wzniesiony w 1887 roku . Rzut budynku zbliżony jest do litery “C”, jest trzykondygnacyjny z 

dachem mansardowym, wielospadowym. Po II wojnie światowej poddasze budynku 

zagospodarowano, wprowadzając facjaty w dachu. W chwili obecnej kończony jest remont 

odtwarzający pierwotny wygląd i kształt dachu. Elewacja budynku w całości wykończona jest 

cegłą klinkierową w kolorze ceglastym. Stolarka okienna i drzwiowa obudowana jest 



krążynami ceglanymi, ryzalitami lub zabudowana jest w portalach ozdobnych z piaskowca. 

Budynek posiada w całości wymienioną stolarkę okienną którą odtworzono pierwotny 

wygląd. Obiekt stanowi piękny przykład  historyzującego stylu renesansu niemieckiego. 

 

5.     Opis stanu technicznego elewacji budynku 

 

      Elewacja budynku w całości wykończona jest cegłą klinkierową w wiązaniu 

kowadełkowych (główka, wozówka naprzemiennie) w segmencie wschodnim oraz 

krzyżykowym główkowym w pozostałych segmentach. Cokół wypukły budynku wykończony 

jest cegłą klinkierową, jego wysokość jest zmienna i zależy od poziomu przyległego terenu, 

waha się w przedziale od 1-2m. Krawędź nad cokołem wykończona jest gzymsem piaskowca. 

Linia parteru i piętra przedzielona jest również gzymsem. Okna ozdobione są krążynami 

ceglanymi lub zabudowane są w portalach ozdobnych z piaskowca. Elewacja jest zniszczona i 

zabrudzona. Zniszczenia mają charakter uszkodzeń pojedynczych cegieł, spoin jak i spękań 

wywołanych drganiami ruchu kołowego.  Zabrudzenia są pochodzenia atmosferycznego, spali 

samochodowych oraz bitumicznego (wskutek konserwacji dachu). Cegła klinkierowa wskutek 

braku dotychczas konserwacji legła silnej erozji i wchłania w nie zabezpieczone pory wodę, 

brud i czynniki chemiczne przyspieszające jej destrukcję. Elewacja wymaga czyszczenia jak i 

zabezpieczenia jej elementów dla zatrzymania dalszej erozji. 

 

6.      Przyjęta technologia restauracji elewacji. 

 

6.1.    Postęp technologiczny w dziedzinie chemii budowlanej pozwala na rewaloryzację 

elewacji bez fizycznego jej naruszania.  

 

6.2.    Projektant przewiduje następujące zabiegi technologiczne dla wątku ceglanego: 

 – usunięcie zabrudzeń z cegły;  

 – usunięcie zabrudzeń z kamienia naturalnego (piaskowiec);  

 – wymianę uszkodzonych fragmentów licówki ceglanej, uzupełnienie ubytków;  

 – iniekcyjne klejenie spękań murów ceglanych żywicami epoksydowymi;  

 – ewentualne wydrapywanie i ponowne spoinowanie ścian ceglanych przy zachowaniu 

spoiny wgłębnej 

 – hydrofobizacja ceglanego lica ściany  

 – miejscowe wzmocnienie uszkodzonego kamienia;  



 – naprawa elementów kamiennych z wypełnieniem ubytków kitem do kamienia;  

 – uzupełnienie spoinowania kamienia;  

 – hydrofobizacja kamienia;  

 

6.3. Technologia renowacji wątku ceglanego  
 

a) ustawienie rusztowań wokół ścian elewacyjnych etapowo, począwszy od elewacji 

północno zachodniej;  

b) czyszczenie wątku ceglanego metodą chemiczną Produkt: Alkutex Fassadenreiniger 

Paste, zuż. ok.        0,3kg/m2. 
 
Pastę nanosimy pędzlem ławkowcem (na suche 

podłoże) i pozostawiamy na10-15min. Przed samym czyszczeniem pastę należy 

„przeszczotkować” ruchami kolistymi a następnie wytwornicą gorącej pary lub 

Kocherem - gorącą wodą - zmyć. W przypadku zabrudzeń smołą stosować środek 

Alkutex Abbeizer, zuż. ok. 0,3kg/m2, zaś w przypadku czyszczenia wykwitów i 

zabrudzeń wapiennych stosować środek Alkutex AC Klinkererreiniger.  

c) Usunięcie spoin na głębokość min. 1,5cm (po wizji i decyzji Urzędu Ochrony 

Zabytków)  

d) Ponowne spoinowanie fugą trasową Funcosil Fugenmörtel szary trass zuż. 4-6,0 

kg/m2 

e) Kitowanie ubytków w cegle zaprawą Funcosil Restauriermörtel Spezial K w                            

            dobranym kolorze zuż. wg   potrzeb 

f) Rysy i spękania szersze niżeli 0,4mm naprawić metodą iniekcji ciśnieniowej żywicami                         

            epoxydowymi, wypełnienie rys – szpachlą silikonową Funcosil Silikon Spachtel 

g) Pozycja alternatywna: jeżeli konieczne okaże się (po wizji i decyzji Urzędu Ochrony               

            Zabytków)  miejscowe scalenie kolorystyczne cegły, należy wykonać lazurę   

            mieszaniną produktów: Funcosil LA Siliconfarbe farblos (bezbarwna) 50% oraz            

            Funcosil WS –50%i zapigmentować w odpowiednim kolorze. 

h) Impregnacja hydrofobizująca całość wątku ceglanego Funcosil AS zuż. śr. 0,5 l/m2,                     

            impregnat dodatkowo daje efekt pogłębienia koloru  

i) Na wysokość cokołu i parteru do gzymsu pomiędzy kondygnacjami wykonać    

            „Antygrafitti” 

 

 

 

 



 

 

6.4.     Renowacja kamiennego wystroju architektonicznego  

 

a)           Oczyszczenie powierzchni mechanicznie  

 Do czyszczenia należy użyć niskociśnieniowego urządzenia do piaskowania, np. 

Shmidt, Cp,Rotec. Ścierniwo “Garni” i dysza rotacyjna-z wodą lub miejscowo bez 

wody na sucho. Produkt: ”Garni”, zuż. ok. 2,0 kg/m2 W miejscach nadmiernie 

zabrudzonych, dodatkowe czyszczenie chemiczne, w technologii jak dla cegły 

ceramicznej lub środkiem: Produkt: Alkutex Fassadenreiniger Paste, zuż. ok. 0,3kg/m2  

b)         Usunięcie starych napraw i spoin.  

c) Usunięcie odspojonych partii kamienia  

d) Sklejenie spękań Produkt: Aida Iniektionsleim, zuż. 1,5kg/l pustej przestrzeni. 

Dwukomponentową suspensję iniekcyjną aplikować zastrzykami po uprzednim 

zamknięciu rys klejem termoplastycznym.  

e) Odkażenie miejsc korozji biologicznej Produkt: Alkutex BFA Entferner, zuż. ok. 0,25 

l/m2 Oczyszczone podłoże nasączyć preparatem, po 6 godzinach zmyć intensywnie 

wodą.  

f) Uzupełnić ubytki zaprawą renowacyjną w odpowiednim kolorze. Produkt: Funcosil 

Restauriermörtel, zuż. 1,8kg/m2/1mm gr. Zaprawa renowacyjna, której kolorystykę 

należy dobrać po oczyszczeniu fragmentu i przesłaniu jej do analizy laboratoryjnej.  

g) Spoinowanie Produkt: Funcosil ECC Fugenmortel, zuż. 4,0 kg/m2. Mineralna spoina, 

której kolorystykę także należy dobrać po oczyszczeniu odpowiedniego fragmentu.  

h) Impregnacja hydrofobizująca Produkt: Funcosil SL, zuż. 0,5 l/m2.
 
 

      

        Ze względu na specyfikę konserwacji obiektów zabytkowych, konieczne jest 

zastosowanie technologii i materiałów specjalistycznych o właściwościach odpowiednich do 

materiałów, z których wzniesiono budynek. Projektant proponuje firmę Remmers, co 

umożliwi zastosowanie kompletnej technologii konserwacji. Wszystkie prace remontowe 

prowadzić ze szczególną starannością, biorąc pod uwagę konieczność zachowania walorów 

historycznych budynku oraz otoczenia.  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 


