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Nowy Targ, 04.03.2020r.

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ
Dot.: Zaleceń konserwatorskich dla budynku zlokalizowanego na działce ewid. nr 4117/1, przy
ul. Podhalańskiej 6 w miejscowości Rabka- Zdrój, ujętego w Wojewódzkiej i Gminnej
Ewidencji Zabytków Gminy Rabka- Zdrój.
W związku z wnioskiem P. Krzysztofa Faber- Starosty Nowotarskiego z dnia
22.01.2020r. (data wpływu 27.01.2020r.), w sprawie wydania zaleceń konserwatorskich dla
budynku zlokalizowanego na działce ewid. nr 4117/1, przy ul. Podhalańskiej 6 w miejscowości
Rabka- Zdrój, ujętego w Wojewódzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rabka- Zdrój,
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Targu po
przeprowadzonych oględzinach budynku w terenie w dniu 07.02.2020r., oraz po zasięgnięciu
opinii dot. stanu technicznego i możliwości adaptacji przedmiotowego obiektu przez dr inż.
arch. Jana Łaś, przedstawia następujące zalecenia konserwatorskie dla przedmiotowego
obiektu:
1. Należy zachować bryłę i formę budynku tak jak w obecnym stanie,
2. Zakaz rozbiórki przedmiotowego obiektu,
3. Fundament należy odkopać, odwodnić i ewentualnie wzmocnić, a grunt w bezpośrednim
sąsiedztwie obniżyć w celu uniemożliwienia przedostawania się wody do drewnianych
elementów konstrukcji,
4. Elewacja szalowana pionowo deskami w kolorze ciemnego brązu- dopuszcza się odnowę
elewacji budynku (odkurzenie, wyczyszczenie, wyszorowanie i zaimpregnowanie),
możliwa wymiana zniszczonych desek, zachowanie istniejącego układu szalunku elewacji,
uzupełnione bądź wymienione elementy należy podbarwić dla ujednolicenia koloru
elewacji,
5. Istniejące ściany wewnętrzne wraz z poszyciem szkieletowym konstrukcji i izolacją należy
rozebrać, co pozwoli na ocenę stanu ścian zewnętrznych i konsekwentnie podjęcie decyzji
o wymianie, wzmocnieniu bądź zabezpieczeniu elementów konstrukcji,
6. Szkieletowa konstrukcja pozwala na wieloraką możliwość urządzenia i zagospodarowania
wnętrza, dostosowania do potrzeb użytkowania i nowej funkcji budynku, konieczność
zachowania przynajmniej częściowo przewieszonych belek stropowych podpierających
ściany piętra i okapu,
7. Możliwość dostosowania konstrukcji do potrzeb użytkowania i nowej funkcji budynku:
wykonanie wewnątrz budynku wzdłuż fundamentu stóp lub ław fundamentowych na
Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których
dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/
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których można wesprzeć nową wewnętrzną konstrukcję szkieletową (drewnianą, stalową,
betonową lub mieszaną) składającą się ze ścian i słupów podpierających ewentualnie nowy
betonowy strop,
8. Do wykonania izolacji ścian szkieletowych najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie
wełny skalnej, celulozy lub wełny z włókien drzewnych, materiały te zapewniają
„oddychanie ściany” , mają niski opór dyfuzyjny co powoduje rozproszenie tzw. punktu
rosy,
9. Istotne jest zachowanie jak najwięcej istniejących elementów konstrukcyjnych, które
powinny stanowić wystrój wnętrza,
10. Ważne jest ograniczenie bezpośredniego kontaktu betonu i zapraw cementowych z
drewnem, w szczególności „starym drewnem”,
11. Istniejące poszycie stropów również należy rozebrać i sprawdzić stan konstrukcji stropowej
w celu ustalenie dalszych kroków wykonania wzmocnienia i zabezpieczenia istniejących
stropów,
12. Możliwość wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na drewnianą z szybą termiczną, z
uwzględnieniem kolorystyki, formy, wielkości, kształtu, podziałów w oparciu o oryginalną,
istniejącą stolarkę, okna skrzynkowe,
13. Dopuszcza się wymianę pokrycia dachowego wraz z zdegradowanymi elementami
konstrukcji, proponowane pokrycie dachowe z blachodachówki z posypką mineralną, bądź
blacha na felc w kolorze czarnym bądź grafitowym,
14. Konieczność przebudowania kominów, w szczególności w części poddasza,
15. Konieczność wykonania odwodnienia budynku wraz z zamontowaniem orynnowania i
odprowadzenie wody do kanalizacji burzowej,
16. Możliwość wykonania zagospodarowania wokół budynku.

Wszystkie remonty i prace planowane do wykonania w przedmiotowym obiekcie należy
uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Delegatura w Nowym Targu (adres: al.
Tysiąclecia 35 pok. 24, 34-400 Nowy Targ)
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