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       Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zabytek 
to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem 
człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej 
epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu 
na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.  

 

       Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1c ww. ustawy: ochronie i opiece podlegają, 
bez względu na stan zachowania, zabytki nieruchome będące, w szczególności 
dziełami architektury i budownictwa.  

        

       Ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy 
administracji publicznej działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom 
mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków. 



POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 

Studniska Dolne 148 D, gm. Sulików 



OGRANICZENIA 
Nielubia 52 A, gm. Żukowice, pow. Głogowski 

 

 

 

Budynek powstały na pocz. XX w. Dawne biuro napraw taboru kolejowego, obecnie budynek 
mieszkalny wielorodzinny. 



OGRANICZENIA 

Projektowane docieplenie od wewnątrz budynku zabytkowego. 



OGRANICZENIA 
 

Koskowice, gm. Legnickie Pole, świetlica wiejska 

 

fotografia lca.pl 



OGRANICZENIA 

Węgliniec, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 32 

 

 

Próba odtworzenia dekoracji architektonicznej 
elewacji. 



OGRANICZENIA 

Głogów ul. A. Mickiewicza 47-49, zespół kamienic z lat 30. XX w. 

 

Próba odtworzenia dekoracji architektonicznej elewacji. 



OGRANICZENIA 
    Głogów, ul. A. Mickiewicza 35 

Próba odtworzenia dekoracji architektonicznej elewacji. 



OGRANICZENIA 

Złotoryja, ul. Żeromskiego 7           Chobienia, ul. Górna 12  



OGRANICZENIA 

Wilków, gm. Głogów, Szkoła Podstawowa, lata 30. XX w. 

 



OGRANICZENIA 

Lubin ul. Kościuszki 24, pocz. XX w. 

 



OGRANICZENIA 

 

 

Elewacja frontowa 

Głogów, ul. Elektryczna 22 A-C, pocz. XX w., dawne biuro napraw taboru kolejowego, 
obecnie budynek mieszkalny wielorodzinny.  



OGRANICZENIA 

         Elewacja tylna 

 



OGRANICZENIA 

Głogów ul. Staromiejska 15, kamienica z pocz. XX w. 

 

 



OGRANICZENIA I MOŻLIWOŚCI 

Głogów, ul. Staromiejska 13, 15 



OGRANICZENIA I MOŻLIWOŚCI 

Głogów, ul. Staromiejska 13, 15 

 

Elewacja tylna, ul. Staromiejska 13 

Fragment elewacji tylnej, 
ul. Staromiejska 15 



MOŻLIWOŚCI 

Legnica, kościół św. Jana 

  
Kościół pierwotnie gotycki z II ćw. XIV w, 
przebudowany w latach 1714-1727. Posiada 
barokowe wyposażenie elewacji frontowej oraz 
wnętrza. 

 



MOŻLIWOŚCI 

Zakres prac: 
• odkurzenie sklepienia, 
• impregnacja konstrukcji drewnianej, 
• umieszczenie między krążynami membrany 
  zapewniającej 5-7mm przestrzeni powietrznej  
  na deskach sklepienia, 
• umieszczenie na deskach sklepienia i krążynach 
  folii paroprzepuszczalnej, 

 



MOŻLIWOŚCI 

• ułożenie wełny mineralnej w polach między 
krążynami oraz na krążynach. 

 



MOŻLIWOŚCI 

Legnica, Akademia Rycerska, ul. Chojnowska 1 

 

 
 

Sala królewska nad stara ujeżdżalnią, poświęcona 
królowi pruskiemu Wilhelmowi II. Ozdobiona 
neobarokowym wystrojem sztukatorskim. Efekt 
przebudowy z pocz. XX w. 

 

Elewacja frontowa 
Wnętrze auli nad stara ujeżdżalnią  

 



MOŻLIWOŚCI 

Zakres prac:  
• powierzchnię sklepienia docieplono 
   wełną mineralną gr. 15 cm, 
• na docieplenie położono folię 
   paroprzepuszczalną. 



MOŻLIWOŚCI 

Wałbrzych, Stara Kopalnia, dawna Kopalnia Węgla Kamiennego „Julia”,  

koniec XIX – pocz. XX w. 

 

 

fotografia fotopolska.eu 



MOŻLIWOŚCI 

Wnętrze budynku w kompleksie wałbrzyskiej Starej Kopalni. 



MOŻLIWOŚCI 

Wałbrzych, Stara Kopalnia, wnętrze budynku maszynowni.  
 



MOŻLIWOŚCI 
Pałac Maltzanów w Miliczu i budynki zespołu pałacowego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Elewacja południowa przed remontem       Elewacja południowa po remoncie  

Pałac zbudowany w latach 1797-1798, wg 
projektu Carla Gottfrieda Geisslera, 
dwukrotnie przebudowywany ( 1910, 1926 r.). 



MOŻLIWOŚCI 

Zakres prac: 
• docieplenie stropu wełna mineralną, 
• docieplenie ścian dobudówki z lat 70-tych XX w. 
  od zewnętrz. 



MOŻLIWOŚCI 

Ponad to wykonano: 
• modernizację instalacji centralnego ogrzewania, 
• remont lukarn (m.in. wymiana opierzeń), 
• kompleksową wymianę stolarki okiennej 
  stolarka ujednolicona dla całego budynku  
  pod względem profili i formy� z zachowaniem 
  pierwotnych podziałów. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


