
Opinia o technologii renowacji elewacji proponowanej w projekcie budowlanym remontu 

Zamku Piastowskiego przy pl. Zamkowym 1 w Legnicy. 

 

Opinię opracowano na wniosek Inwestora - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Legnicy, Plac Zam-
kowy 1.  

Materiały udostępnione przez Inwestora: 

1. „Projekt budowlany remontu Zamku Piastowskiego i przebudowy skrzydła E. Moderniza-

cja” opracowany 25.11.2005 r. przez Pracownię Projektową Okniańscy s.c., Świdnica, ul. Łu-

kowa 1/7.  

2. Przedmiar robót ogólnobudowlanych dot. inwestycji „Modernizacja Zamku Piastowskiego w 

Legnicy, wykonany w grudniu 2009 r. przez Pracownię Projektową Okniańscy s.c., Świdnica, 

ul. Boczna 6/01. 

3. Protokół kontroli stanu zachowania portalu z bramą wjazdową z lat 1532-1533 Zamku Pia-

stowskiego w Legnicy, przeprowadzonej 28 lutego 2008 r. przez inspektora WUOZ p. Arka-

diusza Mułę. 

4. Dokumentacja fotograficzna (118 zdjęć barwnych w postaci elektronicznej) stanu elewacji 

zamku w maju 2010 r.  

 
Na podstawie wyżej wymienionych opracowań udostępnionych mi przez Inwestora oraz na 

podstawie dokumentacji fotograficznej aktualnego stanu elewacji zamku, można stwierdzić co 

następuje: 

Technologia opisana w projekcie budowlanym z 25.11.2005, opracowanym przez Pracownię 

Projektową Okniańscy s.c. ze Świdnicy, jest odpowiednia dla ówczesnego stanu obiektu i rodzaju 

zadania, czyli prac renowacyjnych. Jest propozycją i nie przesądza o szczegółach wykonawczych, 

co sami Autorzy stwierdzają w p. 1.2. „Prace elewacyjne powinno rozpocząć dokładne rozpoznanie konser-

watorskie nawarstwień chronologicznych i technologicznych wątków i tynków…”, „Prace remontowe muszą być 

wykonywane wg uzgodnionego programu konserwatorskiego przez uprawnionych konserwatorów na podstawie 

stosownych pozwoleń.” Takie słuszne podejście uświadamia Inwestorowi, że powodzenie przedsię-

wzięcia i bezpieczeństwo zabytku zależy w dużej mierze od kwalifikacji i doświadczenia wyko-

nawcy.  

Realizacja prac w obiekcie zabytkowym, to nie automatyczne wypełnianie kolejnych punktów 

szczegółowej instrukcji ale świadome reagowanie na zmieniające się uwarunkowania i ścisła 

współpraca ze służbami konserwatorskimi.  

Takie partnerstwo, wynikające z wysokich umiejętności wykonawcy, w planowanym zadaniu 

jest szczególnie istotne z kilku powodów: 

 stan obiektu od czasu opracowania projektu ciągle się pogarsza, co wymusza bieżące korekty 

programu i dostosowanie metod, 



 rozwiązania estetyczne, szczególnie w przypadku detalu o wartości artystycznej mogą być 

zaproponowane dopiero w trakcie prac, 

 niektóre metody proponowane w technologii (np. piaskowanie) są dopuszczalne ale przy 

obecnym stanie niektórych elementów wymagają bardzo dużego doświadczenia operatora, 

 niezbędne będzie dopracowanie, na poziomie wykonawcy, technologii konserwacji detali 

kamiennych, np. portalu bramy wjazdowej, dostosowanej do ich aktualnego stanu. 

 

Z powyższego wynika, że proponowana technologia może stanowić podstawę działań i jako 

taka nie może być uproszczona ani zawężona, a wręcz przeciwnie, w odniesieniu do niektórych 

partii będzie wymagała rozszerzenia z racji zmiany stanu zachowania i uwzględnienia wyników 

badań obiektu. 
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