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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
1. ARCHITEKTURA
−

Część opisowa:
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Opis techniczny

Część rysunkowa:
Rzut piwnicy
Rzut piwnicy - media
Rzut parteru
Rzut piętra
Rzut poddasza
Rzut dachu
Przekrój podłużny A-A
Przekrój poprzeczny B-B
Przekrój poprzeczny C-C
Elewacja południowo-wschodnia
Elewacja południowo-zachodnia
Elewacja północno-zachodnia
Elewacja północno-wschodnia
Gzymsy zewnętrzne
Tralka betonowa – schody zewnętrzne
Okno - I
Okno - H
Okno – G
Tympanon
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OPIS TECHNICZNY
I. PODSTAWA OPRACOWANIA
•

dokumentacja fotograficzna,

•

oględziny budynku wykonane przez firmę „Arsa” Bomerski i Partnerzy Sp. p. w maju
2016 r.,

•

Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa Nr 2188/A z dnia 29 maja
1990r.

•

Projekt adaptacji strychu pałacu w Skrzynkach opracowany przez zespół projektowy:
arch. Krzysztof Wehr i arch. Agnieszka Marszewska w marcu 1999r.

•

Opracowanie ewidencyjne parku we wsi Skrzynki wykonane przez mgr inż. Elżbietę
Weydmann w lipcu 1987r.

•

Projekt realizacyjny na renowację parku przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w
Skrzynkach, woj. poznańskie opracowane przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Hodowli
i Nasiennictwa Ogrodniczego w Poznaniu, Oddział Nasienno – Szkółkarski, Zakład
Renowacji Parków w 1981r.

•

Projekt architektoniczny i konstrukcyjny przebudowy Pałacu w miejscowości Skrzynki
wykonany przez Przedsiębiorstwo Uprzemysłowionego Budownictwa Rolniczego,
Pracownia projektowa w Poznaniu w czerwcu 1987r.

•

Projekt

techniczny

instalacji

wentylacji

mechanicznej

stołówki

w

Ośrodku

Wypoczynkowo – Szkoleniowym w Skrzynkach opracowany przez inż. Wincentego
Karola Knapskiego w czerwcu 1987r.
•

Projekt wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej wykonany w ramach
przebudowy pałacu w Skrzynkach przez Przedsiębiorstwo Uprzemysłowionego
Budownictwa Rolniczego, Pracownia projektowa w Poznaniu w maju 1987r.

•

Projekt instalacji c.o. i wentylacji grawitacyjnej wykonany w ramach modernizacji i
przebudowy pałacu w Skrzynkach przez Przedsiębiorstwo Uprzemysłowionego
Budownictwa Rolniczego, Pracownia projektowa w Poznaniu w styczniu 1987r.

•

Projekt budowlany technologii kotłowni gazowo – olejowej w budynku Ośrodka
szkoleniowego w Skrzynkach, Plac Parkowy 1 opracowany przez Biuro projektowo –
usługowe Roman Salach w kwietniu 2005r.

•

Projekt budowlany technologii wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Ośrodka
szkoleniowego w Skrzynkach, Plac Parkowy 1 opracowany przez Biuro projektowo –
usługowe Roman Salach w maju 2005r.

•

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz umowa z Inwestorem.
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II. CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja budowlana metodą skanowania 3D
Dworu w Skrzynkach, ul. Plac Parkowy 1 Skrzynki, 62-060 Stęszew na potrzeby dalszych
prac inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych niezbędnych do wykonania dokumentacji
projektowej

modernizacji

zabytkowego

dworu,

budynków

pomocniczych,

zagospodarowania terenu oraz projektu nowego budynku w Skrzynkach, gmina Stęszew,
na potrzeby ośrodka szkoleniowo – konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego.
III. INFORMACJE OGÓLNE
Dwór w Skrzynkach datowany na 2 połowę XIXw. Został wpisany do rejestru zabyktów
pod nr rej.: 2188/A na mocy decyzji z dnia 29.05.1990r. Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
Obiekt położony jest w miejscowości Skrzynki, gmina Stęszew na skraju dróg
prowadzących do Tomiczek i Podłodzin, na działkach należących do Skarbu Państwa nr
130/1, 130/3, 130/15, 130/16, 130/17, 130/18, 130/19.
Budynek jest otoczony parkiem dworskim i stanowi element dawnego zespołu
folwarcznego.Teren nieruchomości jest ogrodzony. Wejście i wjazd do zespołu pałacowo
– parkowego prowadzi od strony północno – wschodniej działki.
Budynek pałacowy jest obiektem podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym z poddaszem
użytkowym. Część południowo – zachodnia jest najstarszą częścią obiektu. Dobudowa
skrzydła od strony północno – wschodniej zrealizowana została w późniejszym okresie i
nawiązywała bryłą i detalem architektonicznym do głównej części budynku.
Bryłę budynku stanowi prostopadłościan kryty dachem czterospadowym, zróżnicowanym
pseudoryzalitami od północy i południa, z półokrągłym wejściem od wschodu
stanowiącym taras pierwszej kondygnacji. Układ konstrukcyjny budynku podłużny.
Elewacja wschodnia jest dziesięcioosiowa wyróżniona półkolistym ryzalitem z głębokim
balkonem pierwszej kondygnacji. Ponad wnęką tympanon dekorowany zwielokrotnionymi
profilowanymi

gzymsami.

Podziały

poziome

zaznaczone

szerokim

gzymsem

międzykondygnacyjnym z ozdobionymi płycinami poddokiennymi. Otwory okienne górnej
kondygnacji prostokątne, ujęte w profilowane opaski, okna dwudzielne. Otwory okienne
dolnej kondygnacji zamknięte łukiem odcinkowym w części północnej i południowej, w
centralnej prostokątne, w ryzalicie odcinkowe flankowane dwoma niewielkimi blendami.
Do ryzalitu od strony północnej przylegają jednobiegowe schody kamienne z ozdobną
balustradą i tarasem prowadzącym do głównego wejścia. Cała elewacja

w poziomie

piwnicy oblicowana cegłą lub ciosami kamiennymi
Elewacja zachodnia jest trzynastoosiowa. Otwory okienne i drzwiowe są dekorowane
analogicznie

do

elewacji

wschodniej.

Okna

klatki

schodowej
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międzykondygnacyjnie. Wejście poprzedzają kamienne schody prowadzące do głównej
sieni. Zaznaczone ryzality północny i południowy.
Elewacje; północna i południowa dwu- i trzyosiowe dekorowane analogicznie. W
północnej elewacji - schody prowadzące do części gospodarczej.
Wnętrza w układzie dwu i półtraktowym, oryginalnym. W sieni dwa gurty. Sztukaterie i
dekoracja wnętrz współczesne, podobnie jak całość stolarki. Układ wnętrz został
adaptowany na potrzeby hotelowe.

IV. HISTORIA OBIEKTU
Wieś Skrzynki występuje w zapisach od roku 1357 – daty zaprowadzenia prawa
niemieckiego. Wieś była własnością kapituły poznańskiej.
Pierwszy dwór istaniał już przed rokiem 1816. W końcu XIX wieku właścicielem był
Niemiec Konrad Iffland – dziedzic Cieśli i Gwiazdowa, po nim majątek przejął jego syn
Konrad jr. Po 1945 roku majątek poddano parcelacji pomiędzy mieszkańców wsi
Tomiczki. Dwór pełnił funkcję mieszkalną, mieściło się w nim wydawnictwo „Czytelnik”,
ośrodek weterynaryjno – hodowlany dla psów. W 1952r. utworzono w Skrzynkach
Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną „Czerwona Gwiazda”. Teren dawnego folwarku został
podzielony na dwie części.
W 1980r. dwór i park został przejęty przez Skarb Państwa i oddał w użytkowanie
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, która w 1985r. przekazała je Rejonowi Dróg
Publicznych w Puszczykowie.
W latach 1985 – 1989 wykonano remont kapitalny budynku, w czasie którego została
dobudowana część północno – wschodnia i nadbudowana o jedną kondygnację część
południowo – zachodnia. Wówczas w części historycznej wymieniono więźbę dachową,
tynki, stropy (częściowo), poprowadzono nowe instalacje. Po przebudowie obiekt
funkcjonował jako Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Dwór w Skrzynkach.
Obecnie pałac nie jest użytkowany.

IV. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU
4.1 Fundamenty i ściany piwnic
Oryginalne fundamenty i częściowo mury piwnic w części południowo – wschodniej (2
poł. XIXw.) wykonane są z ciosów kamiennych licowanych od wnętrza cegłą. Fundamenty
ściany szczytowej północno – wschodniej budynku historycznego zostały przegłębione do
poziomu części dobudowanej (ściana fundamentowa i fundamenty – bloczki M-2, M-4 na
zaprawie cementowej). W części północno – wschodniej (dobudowa z lat 80-tych XXw.) fundamenty w postaci ław fundamentowych betonowych poziomych, zbrojonych na
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wylewce betonowej gr. 10cm. Ściany piwnic wykonane z bloczków żwirobetonowych na
zaprawie cementowej.
4.2 Ściany kondygnacji nadziemnych
Oryginalne ściany kondygnacji nadziemnych w części południowo – wschodniej (2 poł.
XIXw.) wykonane są z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Ściany oraz przemurowania i
zamurowania wykonane w ramach przebudowy w latach 80-tych XXw. - cegła pełna klasy
100 na zaprawie cementowo – wapiennej. W części północno – wschodniej (dobudowa z
lat 80-tych XXw.) - cegła pełna klasy 100 na zaprawie cementowo – wapiennej.

4.3 Stropy
Stropy nad piwnicą w części południowo – wschodniej (2 poł. XIXw.) są oryginalne tj.
odcinkowe na belkach stalowych oraz betonowe. Stropy nad parterem i piętrem - stropy
typu „Kleina” (typ żeberkowy) z płytą wykonaną z cegły dziurawki na zaprawie zbrojonej w
żeberku (przebudowa w latach 80-tych XXw.). Stropy w części północno – wschodniej
(dobudowa z lat 80-tych XXw.) - prefabrykowane stropy DZ- 3 wzmocnione miejscowo
(belki podwójne) pod ściankami działowymi.
4.4 Ścianki działowe
Ścianki działowe wykonane w ramach przebudowy i rozbudowy pałacu w latach 80-tych
XXw. - cegła dziurawka kl. 75 na zaprawie cementowo – wapiennej.
4.5 Nadproża
Nadproża okienne i drzwiowe w części południowo – zachodniej (2 poł. XIXw.) - stalowe z
profili walcowanych (wymiana nadproży drzwiowych i okiennych w związku z
przebudową). W wykonanych w ramach przebudowy w latach 80-tych XXw. ścianach
oraz przemurowaniach i zamurowaniach – nadproża z belek prefabrykowanych typu L-19.
W części północno – wschodniej (dobudowa z lat 80-tych XXw.) - nadproża z belek
prefabrykowanych typu L-19.
4.6 Wieńce
Wieńce w części południowo – zachodniej (2 poł. XIXw.) wykonane w ramach
przebudowy (wymiana stropów nad parterem i piętrem) – żelbetowe. W części północno
– wschodniej (dobudowa z lat 80-tych XXw.) - żelbetowe.
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4.7 Dach
Konstrukcja

drewniana

dachu

w

układzie

płatwiowo

–

kleszczowa

ciesielska

Poszczególne części konstrukcji więźby dachowej łączą w poziomie płatwie wsparte
dodatkowo na murach grodzących poszczególne części budynku. Płatwie murowe
kotwione do obwodowego wieńca żebetowego. Pokrycie dachu stanowi blacha stalowa
ocynkowana gr. 0,5mm, łączona na zakłady blacharskie. Blacha mocowana jest do
podkładu z desek gr. 2,2cm łączonego z krokwiami za pomocą gwoździ. Dach nie
posiada izolacji termicznej.
4.8 Trzony kominowe
Trzony kominowe murowane z cegły pełnej, w tym dobudowany w latach 80-tych XXw.
komin C.O. w części północno – wschodniej historycznego budynku - murowany z cegły
pełnej gr. 25cm, posadowiony na fundamencie żelbetowym.
4.9 Klatki schodowe
Schody główne wewnętrzne w części południowo – zachodniej (2 poł. XIXw.) - płyty
biegowe żelbetowe, oparte na belkach stalowych oraz murach. Posiadają dodatkowe
podciągi wykonane z podwójnych profili dwuteowych do podparcia biegów. Okładzina
stopni (stopnice i podstopnice) kamienne – marmur.
Schody wewnętrzne do piwnicy (pomocnicze) oraz klatka schodowa wewnętrzna w części
historycznej budynku – płytowe, żelbetowe.
Schody posiadają okładzinę z płyt lastrico (stopnice i podstopnice).

4.10 Schody zewnętrzne
Schody zewnętrzne główne w elewacji wschodniej oraz schody zewnętrzne od strony
południowo – zachodniej budynku historycznego – murowane z cegły lub betonowe w
okładziną z płyt lastrico (stopnice i podstopnice).
Schody zewnętrzne pomocnicze w elewacji zachodniej – płytowe, żelbetowe.
Schody zewnętrzne z pochylnią od strony północno – wschodniej budynku historycznego
– betonowe w okładzinie z ciosów kamiennych (ściany oporowe) z okładziną z płyt lastrico
(stopnice i podstopnice).

4.11 Stolarka okienna
Stolarka okienna – współczesna: okna drewniane, skrzynkowe oraz zespolone drewniane
i PVC. Stolarka występuje w kolorze ciemnej zieleni (od zewnątrz), w kolorze białym (od
wewnątrz).
W oknach głównej klatki schodowej w elewacji zachodniej – witraże.
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4.12 Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa wewnętrzna – współczesna: drzwi drewniane płycinowe oraz stalowe
(pomieszczenia techniczne w piwnicy).
4.13 Dźwig towarowy
W obiekcie znajduje się mała winda towarowa zlokalizowana w części północno

-

wschodniej budynku historycznego, zapewniająca komunikację pomiędzy dawną kuchnią
zlokalizowaną w parterze i magazynami w piwnicy obiektu.

4.14 Wykończenie wewnętrzne
Wszystkie ściany i sufity wewnętrzne w budynku posiadają tynki i powłoki malarskie oraz
współczesne sztukaterie: fasety, plafony, pilastry ścienne, lamperie.
Pomieszczenia higieniczno – sanitarne oraz zaplecze kuchenne glazurę.
Posadzki

piwnic

–

współczesne:

ceglane,

betonowe

(w

części

magazynowo-

gospodarczej).
Podłogi i posadzki kondygnacji nadziemnych użytkowych – współczesne: kamień
(marmur, granit), lastrico, parkiet, panele podłogowe, terakota, wykładzina dywanowa.
Posadzki poddasza nieużytkowego – wylewka betonowa.
W części pomieszczeń piwniczych w historycznej części budynku (2 poł. XIXw.)
występują oryginalne posadzki z cegły.

4.15 Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne
Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne schodów, tarasu na poziomie piętra (elewacja
wschodnia) posiadają współczesne balustrady z tralkami betonowymi, zbrojonymi wg
analogicznego wzoru, w kolorze białym.
Wyjątek stanowi klatka schodowa wewnętrzna w części historycznej, która posiada
również współczesną, ozdobną balustradę drewnianą.

4.16 Rynny i obróbki blacharskie
Rynny, rury spustowe, okapy, opierzenia i obróbki blacharskie wykonane są z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm.

4.17 Instalacje wewnętrzne
−

wodno- kanalizacyjna,

−

elektryczna,
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−

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (kotłownia gazowo - olejowa),

−

gazowa,

−

wentylacja mechaniczna (stołówka)

−

teletechniczna

V. PARAMETRY TECHNICZNE
- 610,02m2

Powierzchnia zabudowy:

Wymiary zewnętrzne budynku:

DŁUGOŚĆ

- 42,6m

SZEROKOŚĆ

- 13,86 + 5,25m

Liczba kondygnacji:

3 + poddasze nieużytkowe

Wysokość budynku:

13,22m

Powierzchnia użytkowa:

PIWNICA

- 421,18m2

PARTER

- 466,51m2

PIĘTRO

- 434,53m2

SUMA

- 1322,22m2

Szczegółowy wykaz pomieszczeń znajduje się na rys. rzutów poszczególnych
kondygnacji.

- 7305,6m3

Kubatura brutto budynku:

VI. Uwagi końcowe
Wskazane w opracowaniu rozwiązania materiałowe elementów konstrukcyjnych budynku
oparto na podstawie archiwalnej dokumentacji obiektu i należy je potwierdzić na etapie
prac budowlanych poprzez wykonanie stosownych do potrzeb odkrywek.
W poziomie piwnicy w nieznacznym zakresie widoczne są złuszczenia powłok malarskich
i tynku spowodowane zawilgoceniem ścian fundamentowych.
W poziomie poddasza nieużytkowego widoczne miejscowe spękania wylewki betonowej
posadzki.
Opracował:
mgr inż. arch. Andrzej Bomerski
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