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Opis planowanych prac 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

I. Dotyczy zabytku: 

Zespół zakładu wielkopiecowego w Starachowicach, adres: Muzeum Przyrody i Techniki 

Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 

Starachowice,  wpisany do rej. zabytków w dniu 12.02.1966 r. decyzją L.dz.KL.IVa-

2/1/153/66 zmienioną decyzją L.dz. WUOZ.5130.3.2011 z dnia 29.06.2011 r. (mapa – 

załącznik nr 1) 

II. Dane obiektu.  

Powierzchnia zabudowy: 548,18m2 

Powierzchnia użytkowa: 449,54m2 

Kubatura: 4190,00m3 

Wysokość budynku do kalenicy: 9,80m 

Powierzchnia połaci dachowej: 650,m2 

Konstrukcja: Fundamenty z kamienia łamanego na zaprawie wapiennej. Ściany 

zewnętrzne murowane z piaskowca łamanego oraz cegły, otynkowane. Podsypka 

piaskowa. Więźba dachowa stalowa. Dźwigary stalowe, kratowe. Pas górny na bazie 

profilu dwuteowego. Pasy dolne w postaci profilu złożonego, dwururowego, rury okrągłe. 

Ściąg łączący dwie połowy dźwigara w jego symetrii, w dolnej części sprężany, 

pojedynczy. Krzyżulce z profili pełnościennych, pojedynczych, zamkniętych. Dach kryty 

blachą ocynkowaną w konstrukcji na rąbek stojący.  

Architektura: Budynek na planie mocno wydłużonego prostokąta, jednoprzestrzenny.  

Wymiary w planie A:B = 13,25 x 40,88 m. Bryła parterowa, prostopadłościenna, 

częściowo podpiwniczona, nakryta dachem dwuspadowym. Powierzchnia Sali 

wystawowej wynosi 388,52 m2, magazynu 25,87 m2, wiatrołapu 7,14 m2, toalety 3,11 

m2, komunikacji 8,71 m2. Wymiary piwnicy A:B:H = 6,43 x 4,98 x 2,34. Wymiar 

dłuższego boku piwnicy jest równoległy do długości budynku. 

III. Zakres prac 

Dach Hali lejniczej kryty jest blachą ocynkowaną w konstrukcji na rąbek stojący. W 

ciągu kilkunastu lat użytkowania dach nie był poddawany zabiegom konserwacyjnym. 

Choć stan techniczny budynku określany jest jako ogólnie dobry stan poszycia dachu 

wymaga niezwłocznej interwencji ze względu na postępującą korozję. Brak szybkiej 

reakcji może spowodować iż dach zacznie przeciekać. Ze względu na stosunkowo niskie 
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koszty zdecydowano się zabezpieczyć poszycie dachu lakierem asfaltowym w kolorze 

czarnym. Ponadto ze względu na duży stopień zużycia wymiany wymaga orynnowanie 

obiektu. Poniżej wizualizacja koloru dachu po zakończeniu remontu: 

 

W ramach remontu podjęte zostaną następujące działania. 

1) Mechaniczne oczyszczenie skorodowanej powierzchni dachu. 

2) Odtłuszczenie powierzchni dachu przy użyciu rozpuszczalników. 

3) Dwukrotne malowanie powierzchni połaci dachowej lakierem asfaltowym 

4) Posypka piaskowa na drugiej warstwie malowania podczas malowania drugiej 

warstwy nie związana warstwa zostanie posypana piaskiem na świeżo malowane 

powierzchnie). 

5) Rozebranie rynien z blach nienadającej się do użytku. 

6) Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. 

7) Wykonanie deskowania – montaż deski czołowej, podbicia wzmacniającego obok 

krokiew w celu umocowania nowego orynnowania. 

8) Montaż rynien dachowych stalowych powlekanych o śr. 135 mm – czarne 

9) Montaż rur spustowych stalowych powlekanych o śr. 100mm. czarna 

IV. Mapa terenu – załącznik do decyzji L.dz. WUOZ.5130.3.2011 z dnia 29.06.2011 r. 

Sporządził: ………………………………........ Data: …………………………….. 

 

Zatwierdzam: ………………………………… Dnia: ............................................ 
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