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1. Streszczenie  

Punktem wyjścia do opracowania pogłębionej diagnozy w sferze technicznej 

i zabytkoznawczej była Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Miasta Żyrardowa cz. II – analiza w sferze przestrzenno - 

funkcjonalnej, środowiskowej, technicznej i zabytkoznawczej. Jednym z elementów, który 

istotnie wpływał na wyznaczenie obszaru rewitalizacji był zasięg przestrzenny pomnika 

historii XIX-wiecznej Osady Fabrycznej oraz fakt występowania na tym obszarze wielu 

bezcennych obiektów zabytkowych oraz układów urbanistycznych wpisanych do Gminnej 

Ewidencji Zabytków.  

Blisko 30% budynków zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji pochodzi sprzed 1915 

roku. Należą do nich zarówno obiekty pełniące funkcje mieszkaniowe, usługowe,  

jak i przemysłowe. Największą grupę budynków usytuowanych na obszarze rewitalizacji 

stanowią garaże, komórki gospodarcze, których znaczna część jest w złym stanie 

technicznym. Drugą pod względem ilościowym w mieście jest funkcja mieszkaniowa. 

Budynki tego typu stanowią 28% wszystkich obiektów zlokalizowanych  

na obszarze rewitalizacji.  

Zdecydowana większość zabudowy, bo ponad 70% wszystkich obiektów znajdujących się 

w granicy opracowania jest w dobrym stanie technicznym, jednak wymaga co najmniej 

dokonywania bieżących konserwacji i remontów wynikających z normalnego 

użytkowania. Na obszarze znajdują się także budynki, które wymagają 

natychmiastowego remontu, w bardzo złym stanie są poszczególne analizowane 

elementy np. dach, elewacja czy stolarka.  

Analiza wykazała, że ważnymi przestrzeniami, w których koncentruje się wiele 

problemów sfery technicznej jest obszar Centrali i Bielnika. Zlokalizowane tam budynki, 

pierwotnie przemysłowe, po upadku zakładów lniarskich powoli traciły przypisaną im 

funkcję. Obecnie część z nich stoi nieużytkowana i ulega stopniowej degradacji.  

Wiele uwagi w pogłębionej diagnozie poświęcono budynkom mieszkalnym powstałym 

przed II wojną światową znajdującym się w granicach pomnika historii oraz innych 

wpisów obszarowych – układu urbanistycznego dwóch alej: Hiellego i Dittricha oraz 

układu urbanistycznego ul. Żeromskiego. Zabudowania te zlokalizowane są w centralnej 

części miasta i w większości użytkowane są jako budynki komunalne. Analiza wykazała, 

że ponad połowa obiektów (56%) jest w średnim stanie technicznym. Tylko niewielka 

część tych zabudowań została odrestaurowana przez obecnych właścicieli nieruchomości. 

Najczęściej widoczny jest brak prowadzenia bieżących prac remontowych i konserwacji. 

 

Przeprowadzona analiza pozwoliła na wskazanie następujących rekomendacji dotyczących 

zagadnień odnoszących się do sfery technicznej:  

1) Stworzenie długoterminowej polityki, która będzie wyznaczała cele rozwoju całego 

obszaru w oparciu o potencjał dziedzictwa historycznego i kulturowego, 

uwzględniającej prowadzenie ścisłej współpracy między przedsiębiorcami 

i inwestorami będącymi właścicielami dużej części obiektów na terenie Centrali 

i Bielnika, a miastem.  

2) Przeprowadzenie niezbędnych ekspertyz, a następnie remontów wszystkich 

budynków znajdujących się na obszarze rewitalizacji, których obecny stan 

techniczny oceniany jest jako bardzo zły lub zły.  



6 | S t r o n a  

3) Stworzenie Katalogu projektów powtarzalnych stolarki okiennej i drzwiowej  

dla typów zabudowy mieszkaniowej. 

4) Prowadzenie odpowiedniej polityki przestrzennej uniemożliwiającej 

zabudowywanie terenów objętych ochroną konserwatorską w sposób zaburzający 

historyczny charakter Osady Fabrycznej oraz terenów zakładów lniarskich.  

5) Dążenie do zmniejszenia liczby obiektów nieużytkowanych, przywracając  

im pierwotny sposób użytkowania lub nadając im nowe funkcje.  

6) Dążenie do prowadzenia systematycznych prac związanych z poprawą stanu 

elewacji, w szczególności obiektów zabytkowych. Sukcesywne wykonywanie 

termomodernizacji od wewnątrz budynków stanowiących wartość historyczną  

i kulturową, w celu polepszenia komfortu cieplnego i parametrów cieplnych 

budynków.  

7) Zwiększenie udziału budynków podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej  

na obszarze rewitalizacji. Pozwoli to z jednej strony obniżyć emisję zanieczyszczeń 

powietrza a z drugiej poprawi komfort życia mieszkańców, którzy nie będą musieli 

korzystać z tradycyjnych źródeł opału.  

8) Dążenie do przywrócenia dawnego wyglądu stolarki okiennej i drzwiowej 

w objętych ochroną konserwatorską obiektach mieszkalnych poprzez sukcesywną 

wymianę okien i drzwi w oparciu o opracowany katalog stolarki.  

9) Utworzenie funduszu remontowego oraz opracowanie i wdrożenie systemu dopłat 

np. do remontów, wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem 

do miejskiej sieci ciepłowniczej. Przyjęcie stosownej uchwały w tym zakresie.  

10) Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców dotyczących 

dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz możliwości pozyskania innych niż 

miejskie środków finansowych na remonty, modernizacje oraz termomodernizacje 

budynków.   
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2. Wstęp  

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na potrzeby opracowania Gminnego Programu 

Rewitalizacji miasta Żyrardowa. Pogłębiona diagnoza techniczna i zabytkoznawcza dla 

obszaru rewitalizacji wyznaczonego dla miasta Żyrardowa, jest Etapem III w Części II 

dokumentacji zatytułowanej: Opracowanie części diagnostycznej, w sterze 

funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i zabytkowej, opartej na analizie 

danych zastanych, badaniach ilościowych i jakościowych na potrzeby 

przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji. W skład opracowania wchodziła 

inwentaryzacja obiektów budowlanych podzielona na dwie grupy: o ogólnym i większym 

stopniu uszczegółowienia. Niniejszy opis wraz z dołączonymi mapami i wykresami  

jest podsumowaniem wszystkich przeprowadzonych inwentaryzacji obiektów 

budowlanych. Przedstawia on wyniki pogłębionej diagnozy technicznej i zabytkoznawczej 

przeprowadzonej w wyznaczonym obszarze rewitalizacji zgodnie z warunkami 

określonymi m.in. w Ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku oraz w 

Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 

Żyrardów, z powodzeniem wdraża kompleksowe procesy rewitalizacyjne ukierunkowane 

również na zachowanie i pielęgnowanie dziedzictwa historycznego. Centrum Żyrardowa 

o wyjątkowym charakterze, stanowi dziś dziedzictwo europejskiej kultury materialnej. 

Obiekty Osady Fabrycznej i cały ich układ urbanistyczny z towarzyszącą mu zielenią, 

uważany jest za szczególnie dobrze zachowany przykład miasta przemysłowego przełomu 

XIX i XX wieku w Europie. Atrakcyjne położenie miasta wraz z jego unikalnym 

dziedzictwem, stanowi jeden z najważniejszych atutów dla jego dalszego rozwoju.  

Lokalna historia i zabytki, stanowią również ważny element tożsamości tego miejsca. 

Teren dawnych zakładów lniarskich zlokalizowany jest nad rzeką Pisią Gągoliną. Wzdłuż 

bocznicy kolejowej powstał zespół fabryczny, składający się z kompleksów 

przemysłowych, zaprojektowanych w oparciu o najnowsze (w ówczesnym czasie) 

rozwiązania techniczno-technologiczne. Po drugiej stronie głównej ulicy – obecnie ul. 1 

Maja, wzniesiona została regularnie rozplanowana osada mieszkalna, wytyczona według 

jednolitej koncepcji przestrzennej. Największy rozwój miasta przypada na drugą połowę 

XIX wieku, kiedy właścicielami zakładów włókienniczych byli K. Hielle i K. Dittrich. 

Zmiany w technologii produkcji spowodowały przekształcenia w sposobie użytkowania 

obiektów w przemysłowej części miasta. Po upadku zakładów lniarskich zaprzestano 

produkcji na dużą skalę. Pod koniec XX wieku zabytkowe obiekty poprzemysłowe zaczęto 

w coraz większym stopniu adaptować do nowych funkcji: usługowych, mieszkaniowych, 

nieuciążliwego przemysłu i rzemiosła oraz na cele kulturalne1. 

 

                                           

1 Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 – załącznik do uchwały nr XXVII/188/16 Rady Miasta 
Żyrardowa z dnia 12 lipca 2016 r. 
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3. Metodologia opracowania diagnozy – sposób pozyskania danych 

Pogłębiona diagnoza techniczna i zabytkoznawcza dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego 

na terenie miasta Żyrardowa została sporządzona przy wykorzystaniu danych zebranych 

w trakcie wizji lokalnych, w tym rozmów z mieszkańcami, materiałów udostępnionych 

przez różne instytucje oraz ogólnodostępnych danych: 

 Informacje opisowe z Ewidencji Gruntów i Budynków o podstawowych funkcjach 

budynku, liczbie kondygnacji, roku zakończenia budowy, udostępnione zostały 

przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, 

 Wykaz z Gminnej Ewidencji Zabytków dotyczący obiektów objętych ochroną 

konserwatorską oraz dotyczące wpisów obszarowych w Gminnej Ewidencji 

Zabytków, 

 Plan Zarządzania Pomnikiem Historii Żyrardów XIX w. Osada Fabryczna, 

 Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 (aktualizacja luty 2017) – 

załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/262/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 12 

lutego 2017 r. 

 Dostępne archiwalne opracowania kartograficzne. 

 

Wstępna inwentaryzacja, której celem było zebranie danych do opracowania pogłębionej 

diagnozy technicznej i zabytkoznawczej, została przeprowadzona w lipcu 2018 roku 

w granicach proponowanego obszaru rewitalizacji wyznaczonego dla miasta Żyrardowa. 

Po uchwaleniu uchwały nr LIX/456/18 Rady Miasta Żyrardowa w dniu 30 sierpnia 2018 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardów 

we wrześniu 2018 roku przeprowadzona została weryfikacja zebranych wcześniej 

materiałów. 

Zakres pozyskiwanych danych podzielony został na dwie grupy, które szczegółowo 

omówiono w dalszej części opracowania. Podział uwarunkowany był przebiegiem granic 

wpisów obszarowych oraz wynikał ze stopnia szczegółowości kompletowanych informacji.  

Na podstawie uchwały2, główna granica obszaru została wytyczona wzdłuż ulic: 

 od południa: ul. Radziwiłłowska oraz Polskiej Organizacji Wojskowej, 

 od zachodu: ul. Żeromskiego, Al. Niepodległości, 

 od północy: ul. Działkowa, Przemysłowa, 

 od wschodu: ul. Braci Piekarskich, Kasztanowa, Słowackiego, Środkowa. 

 

Obszar w granicy opracowania, został umownie podzielony na 6 obszarów badawczych. 

Podział został oparty na osiach kompozycyjnych układu urbanistycznego, podziałach 

na obręby ewidencyjne oraz występujących charakterystycznych rodzajach zabudowy.  

Inwentaryzacja została przeprowadzona w celu udokumentowania stanu faktycznego 

w momencie prowadzenia prac. Przebieg linii podziału na obszary badawcze nie zawsze 

pokrywa się z historycznym układem zabudowy. 

Umowne granice poszczególnych obszarów badawczych wskazano w Tabeli 1 oraz  

na Mapa 1.   

                                           

2 Uchwała nr LIX/456/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardów. 
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Tabela 1. Przebieg umownych granic poszczególnych obszarów badawczych 

Nr obszaru 

badawczego 

Nr 

obrębu 

ew. 

Przebieg granic wzdłuż osi ulic względem stron świata 
Liczba 

obiektów 

Północ Wschód Południe Zachód   

I 2 Działkowa 

Miodowa  

Kwiatowa, 

Braci 

Piekarskich,  

Waryńskiego  1 Maja 500 

II 2 Waryńskiego, 

Spokojna 

Kasztanowa 

Środkowa 

Limanowskiego 1 Maja 259 

III 4 Limanowskiego Ossowskiego 

Środkowa 

Cehaka, 

Mireckiego 

1 Maja 429 

IV 4 Mireckiego Wysockiego, 

Słowackiego 

Bohaterów 

Warszawy, 

P.O.W. 

1 Maja 398 

V 3 Limanowskiego 1 Maja Radziwiłłowska Al. 

Niepodległości 

273 

VI 1 Farbiarska, 

Przemysłowa 

1 Maja Limanowskiego Żeromskiego 168 

Źródło: opracowanie własne 

Wykaz nieruchomości w tkance miejskiej objętych opracowaniem, został wyznaczony 

na podstawie mapy zasadniczej otrzymanej jako materiał wyjściowy do prowadzonych 

analiz. W trakcie wizji lokalnych stwierdzono liczne niespójności w liczbie zabudowy 

występującej na opracowanym terenie miasta. Nie wszystkie budynki zaznaczone 

na mapie występowały w rzeczywistości. W niektórych miejscach zinwentaryzowano 

zabudowę, której nie było na przekazanym podkładzie, głównie jest to mała architektura, 

a także garaże i komórki gospodarcze itp.  

Analiza informacji oparta była nie tylko na wizji lokalnej połączonej z technicznym 

przeglądem budynków, ale również uwzględniono informacje pozyskane podczas rozmów 

z użytkownikami nieruchomości. W trakcie uszczegółowionej inwentaryzacji, w miarę 

możliwości, podczas oceny stanu technicznego, przeprowadzany był wywiad 

środowiskowy odnoszący się do warunków mieszkaniowych i komfortu użytkowania 

poszczególnych nieruchomości.  

Zgromadzony materiał inwentaryzacyjny jest oparty na szczegółowej wizji lokalnej, 

wiedzy oraz doświadczeniu autorów opracowania i stanowi ocenę stanu technicznego 

zabudowań znajdujących się na obszarze rewitalizacji miasta Żyrardowa. 



10 | S t r o n a  

 

Mapa 1. Wytyczony obszar rewitalizacji wyznaczony w Żyrardowie z podziałem na 6 obszarów 

badawczych  

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy zasadniczej 
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Diagnoza techniczna i zabytkoznawcza dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego dla miasta 

Żyrardowa została oparta o inwentaryzację obejmującą dwie grupy: 

 I grupa – inwentaryzacja wszystkich obiektów budowlanych usytuowanych  

na obszarze rewitalizacji 

o etap 1 inwentaryzacji – zebranie podstawowych informacji na kartach 

inwentaryzacyjnych,   

 II grupa – inwentaryzacja o większym stopniu uszczegółowienia, czyli obiektów 

powstałych przed II wojną światową o funkcji mieszkalnej i znajdujących się 

w granicach pomnika historii Żyrardów XIX–wieczna Osada Fabryczna oraz 

obszarów ujętych w ewidencji zabytków 

o etap 2 inwentaryzacji – zebranie uszczegółowionych informacji  

na kartach inwentaryzacyjnych,  

Etap 3 inwentaryzacji obejmował opracowanie kart ewidencyjnych z informacjami 

uszczegółowionymi wraz z określeniem ogólnej oceny stanu technicznego budynków 

objętych etapem 2 inwentaryzacji oraz wykonanie zbiorczego zestawienia informacji 

zgromadzonych w etapie 1 i 2 inwentaryzacji.  

Ponadto do opracowania części poświęconej ocenie stanu technicznego lokali 

mieszkalnych wykorzystane zostały informacje pozyskanie podczas przeprowadzonego 

wywiadu kwestionariuszowego (PAPI3). Badanie tego typu jest najbardziej popularną 

techniką zbierania danych wśród metod ilościowych. Celem badania było poznanie opinii 

mieszkańców na temat jakości i poziomu życia na obszarze rewitalizacji.  

Badaniem objęto mieszkańców na obszarze rewitalizacji Żyrardowa. Wywiady zostały 

przeprowadzone bezpośrednio w miejscu zamieszkania respondentów – w gospodarstwie 

domowym. 

Przeprowadzając badania przyjęto następujące założenia:  

 Próba ma charakter losowy.  

 Próba jest reprezentatywna dla co najmniej następujących zmiennych: wiek i płeć 

mieszkańców na obszarze rewitalizacji. 

 Wielkość próby nie mniejsza niż N=2100. Ostatecznie przeprowadzonych zostało 

2148 wywiadów kwestionariuszowych.  

Badanie za pomocą wywiadów kwestionariuszowych zostało przeprowadzone w terminie 

5.11-17.12.2018 r. na obszarze rewitalizacji. 

 

                                           

3 ang. Paper & Pen Personal Interview 
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3.1. Metodologia dla Etapu 1 inwentaryzacji 

Podstawową analizą wykonywaną w terenie objęte były wszystkie obiekty budowlane 

w tym również garaże, wiaty, altany itp., usytuowane na obszarze rewitalizacji - łącznie 

2027 obiektów. Obserwacja i gromadzenie wniosków nie dotyczyły obiektów w trakcie 

prac budowlanych. Podczas wizji lokalnych wykonana została dokumentacja zdjęciowa, 

stanowiąca udokumentowanie zebranych informacji.  

Zdjęcia wykonywane podczas opracowywania etapu 1 inwentaryzacji charakteryzują 

ogólną formę i kształt budynku, w kontekście urbanistycznym. 

W ramach podstawowego zakresu opracowania (całego obszaru rewitalizacji) analiza 

obejmowała informacje związane z: 

 liczbą kondygnacji, 

 charakterystyką przeprowadzenia prac termoizolacyjnych, 

 wartościowaniem stanu technicznego zewnętrznego odnosząc się do elewacji, 

pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej i drzwiowej, zgodnie z przyjętą skalą 

ocen; zwracano również uwagę czy obiekt jest obecnie użytkowany oraz czy jego 

stan techniczny jest awaryjny, wymagający podjęcia natychmiastowych działań 

remontowych lub zabezpieczających, 

 wskazaniem okresu powstania budynków oraz zweryfikowanie wskazanych danych 

z materiałem pozyskanym ze Starostwa Powiatowego4, 

 obliczeniem wskaźnika intensywności zabudowy, na podstawie cyfrowej mapy 

zasadniczej, 

 identyfikacją formy architektonicznej obiektu z określeniem rodzaju zabudowy, 

funkcji oraz rodzaju materiału wykończeniowego użytego na elewacji. 

W trakcie etapu 1, w celu usystematyzowania pracy całego zespołu, informacje 

gromadzone były na przygotowanych kartach inwentaryzacyjnych, które zawierają 

następujące informacje: 

a) karta nr 1, to karta inwentaryzacyjna dla grupy obiektów budowlanych określająca 

wszystkie przyjęte parametry analizowanych nieruchomości (Rysunek 1). Karta 

wypełniana była również dla budynku nieistniejącego w tkance miejskiej 

a wrysowanego na mapie zasadniczej (Rysunek 2.).  

b) karta nr 1A stanowi graficzne uzupełnienie karty inwentaryzacyjnej nr 1. Karta 

wypełniana była w przypadku, gdy: 

 pod jednym numerem policyjnym występował więcej niż 1 obiekt budowlany 

(Rysunek 3), 

 w tkance miejskiej występował obiekt budowlany nienaniesiony na mapie 

zasadniczej; gabaryty obiektu były określane w przybliżeniu (Rysunek 5). 

                                           

4Informacje opisowe z Ewidencji Gruntów i Budynków o podstawowych funkcjach budynku, liczbie kondygnacji, 
roku zakończenia budowy – Starostwo Powiatowe w Żyrardowie 
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c) karta nr 1B stanowi graficzne uzupełnienie karty inwentaryzacyjnej nr 1. Karta 

wypełniana była w przypadku, gdy na mapie cyfrowej widniał obiekt budowlany, 

a nie występował w tkance miejskiej. Obiekt był zaznaczany i skreślany czerwoną, 

przerywaną linią (Rysunek 4). 

 

Wszystkie dane wprowadzane były na kopii mapy zasadniczej otrzymanej od Urzędu 

Miasta Żyrardowa. 

 

 
Rysunek 1. Karta nr 1: przykład wypełnienia danych inwentaryzacyjnych dla budynku mieszkalnego 

przy ul. Kościelnej 8 w obszarze badawczym III 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 2. Karta nr 1: przykład wypełnienia danych inwentaryzacyjnych dla nieistniejącego 

budynku przy ul. 1 maja 55 w obszarze badawczym VI 

Źródło: opracowanie własne 

 



15 | S t r o n a  

 

Rysunek 3. Karta nr 1A: przykład wypełnienia danych inwentaryzacyjnych dla budynku 

mieszkalnego przy ul. Kościelnej 8 w obszarze badawczym III, na szkicu mapy sytuacyjnej 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 4. Karta nr 1B: przykład wypełnienia danych inwentaryzacyjnych dla nieistniejącego 

budynku przy ul. 1 maja 55 w obszarze badawczym VI, na szkicu mapy sytuacyjnej 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 5. Karta nr 1A: przykład wypełnienia danych inwentaryzacyjnych dla budynku 

mieszkalnego nieistniejącego na otrzymanej mapie zasadniczej na ul. Romualda Mielczarskiego  

w obszarze badawczym IV, na szkicu mapy 

Źródło: opracowanie własne 
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3.2. Metodologia dla Etapu 2 inwentaryzacji 

Pogłębioną analizą wykonywaną na potrzeby przygotowania diagnozy technicznej 

i zabytkoznawczej objęte były wszystkie budynki o funkcji mieszkalnej, usytuowane 

w granicy ewidencyjnych wpisów obszarowych - łącznie 131 nieruchomości, co stanowi 

6% ogółu analizowanych obiektów. Wpisy obszarowe zlokalizowane w granicy obszaru 

rewitalizacji (Mapa 25): 

a) Pomnik historii „Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna”6, 

b) układ urbanistyczny ul. Partyzantów i Wysockiego, 

c) układ urbanistyczny ul. Żeromskiego. 

Podczas opracowywania etapu 2 inwentaryzacji wykonywane zdjęcia dotyczą, poza 

charakterystyką bryły budynku w kontekście urbanistycznym, także detali 

architektonicznych oraz dokumentują stan techniczny budynku na zewnątrz i w środku. 

W ramach rozszerzonego zakresu opracowania analiza obejmowała zagadnienia 

podstawowe (z etapu I inwentaryzacji) oraz uzupełnioną charakterystykę: 

 oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych: fundamenty, piwnice, 

stropy, ściany nośne, więźba dachowa, które wymagały obserwacji od środka oraz 

pozostałe elementy budynku takie jak: rynny, obróbki blacharskie oraz kominy, 

 określenie stanu zachowania historycznego elewacji i stolarki. W ramach tego 

zagadnienia nie prowadzono rozszerzonej analizy materiałów źródłowych, faz 

przekształceń. Przedstawiono subiektywną analizę wartości zabytkowych odnosząc 

się do elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej, 

 uzbrojenia budynku w instalacje zewnętrzne. 

W trakcie etapu 2 inwentaryzacji informacje gromadzone były na przygotowanych 

kartach inwentaryzacyjnych: 

a) karta nr 2, to karta inwentaryzacyjna dla grupy obiektów budowlanych określająca 

wszystkie przyjęte parametry analizowanych nieruchomości (Rysunek 6).  

b) karta nr 2A stanowi graficzne uzupełnienie karty inwentaryzacyjnej nr 2. Karta 

wypełniana była w przypadku, gdy pod jednym numerem policyjnym występował 

więcej niż 1 obiekt budowlany (Rysunek 7). Sposób wypełniania zgodny z zasadami 

etapu. 

 

Wszystkie dane wprowadzane były na kopii mapy zasadniczej otrzymanej od Urzędu 

Miasta Żyrardowa. 

                                           

5 Mapa 2 uwzględnia granice wpisów obszarowych. Mapa nie zawiera oznaczenia budynków mieszkalnych 
objętych opracowaniem etapu II. 
6 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 4 stycznia 2012r. w sprawie uznania za pomnik 
historii „Żyrardów - XIX-wieczną Osadę Fabryczną”, położoną w gminie miejskiej Żyrardów, powiecie 
żyrardowskim, województwie mazowieckim.  
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Mapa 2. Lokalizacja obszarów o większym stopniu uszczegółowienia inwentaryzacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy zasadniczej  
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Rysunek 6. Karta nr 2: przykład wypełnienia danych inwentaryzacyjnych dla budynku 

mieszkalnego przy ul. Kościelnej 8 w obszarze badawczym III 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 7. Karta nr 2A: przykład wypełnienia danych inwentaryzacyjnych dla budynku 

mieszkalnego przy ul. G Narutowicza 38 w obszarze badawczym II, na szkicu mapy sytuacyjnej 

Źródło: opracowanie własne 
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3.3. 3.3 Metodologia dla Etapu 3 inwentaryzacji 

Etap 3 inwentaryzacji obejmuje opracowanie karty ewidencyjnej budynków 

mieszkalnych objętych etapem 2 inwentaryzacji oraz wykonanie zbiorczego 

zestawienia informacji zgromadzonych w etapie 1 i 2 inwentaryzacji. Karta 

ewidencyjna (Rysunek 8) została uzupełniona o ogólną ocenę stanu technicznego.  

Ogólna ocena stanu technicznego została określona na podstawie arytmetycznej 

średniej ważonej, stopnia zachowania elementów konstrukcyjnych oraz 

wykończeniowych z przypisaną różną wagą wartości poszczególnych elementów.  

Przyjęto pięciostopniową skalę oceny, średniej ważonej, która liczona była  

z następującego wzoru:  

Ogólna ocena stanu technicznego=((stan pokrycie dachowego x 2) +  

(stan elewacji x 2) + (stan stolarki x 1) + (stan fundamentów x 4) + 

(stan stropów x 4) + (konstrukcja ścian x 4) + (stan więźby x 3)+  

(rynny i obróbki x 1) + (stan kominów x 2)) / (2+2+1+4+4+4+3+1+2) 

 

Najwyższą wartość wagi elementów miały elementy konstrukcyjne: fundamenty, 

piwnice, stropy i ściany nośne. W dalszej kolejności brano pod uwagę więźbę dachową 

oraz kominy. Elementy wykończeniowe, czyli pokrycie dachowe, orynnowanie i obróbki 

blacharskie, stolarka i wygląd elewacji nie posiadają dużego wpływu na stan 

elementów konstrukcyjnych, jednakże w przypadku zaniedbań i uszkodzeń mogą 

wpłynąć na pogorszenie ogólnego stanu technicznego obiektu. 

Ostatecznie wszystkie dane analizy obiektów budowlanych, które zostały zgromadzone 

w trakcie poszczególnych etapów zostały przedstawione w formie wypełnionych 

cyfrowo kart dla wszystkich obiektów i zebrane w formie zbiorczego zestawienia.  

Każdy budynek podlegający analizie posiada co najmniej 2 zdjęcia z zewnątrz dla 

etapu 1 inwentaryzacji oraz dodatkowe zdjęcia ze środka dla etapu 2 

inwentaryzacji. 
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Rysunek 8. Karta ewidencyjna nr 3: przykład wypełnienia dla budynku mieszkalnego  

przy ul. Kościelnej 8, w kwartale III  

Źródło: opracowanie własne 
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4. Charakterystyka obiektów na obszarze rewitalizacji 

4.1.  Formy architektoniczne obiektów  

4.1.1. Rodzaj zabudowy 

Głównym kryterium przy określaniu rodzaju zabudowy był 

urbanistyczny charakter tworzony przez poszczególne budynki w 

kontekście kształtowania ulicy lub placu, przy którym się znajdują. 

Pierzeje formowane są poprzez zwartą zabudowę  

(np. ul. J. Kilińskiego, 1 Maja) oraz przez równomierne rozmieszczenie 

pojedynczych budynków (np. ul. T. Kościuszki, B. Limanowskiego). 

Pełne lub ażurowe zamknięcia widoków to ważne elementy w 

poszczególnych częściach obszaru rewitalizacji. Uzupełnieniem określeń 

urbanistycznych jest architektoniczna identyfikacja formy obiektu. 

Zabudowa „wolnostojąca” i „szeregowa” to określenia, dla obiektów, 

którym nie dało się przypisać szczególnej roli w kształtowaniu 

przestrzeni miasta. Poszczególne budynki określano rozpatrując 

elewację frontową (zewnętrza płaszczyzna ściany budynku od strony 

ulicy lub placu) zgodnie z następującymi wytycznymi: 

a) WOLNOSTOJĄCA: obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, 

wydzielony  

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający 

fundamenty i dach.  Stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. 

 

W przypadku, gdy budynek posiadał cechy charakterystyczne dla 

obiektu wolnostojącego, ale: 

 zlokalizowany był w ostrej granicy działki, wówczas rodzaj 

zabudowy był przyjmowany jako „inny”, ponieważ taki 

budynek nie jest dostępny  

ze wszystkich stron i możliwa jest dobudowa na działce 

sąsiedniej, 

 wraz z innymi budynkami wolnostojącymi domyka jedną 

stronę placu  

lub ulicy, (tworzy jedną linię zabudowy), wówczas rodzaj 

zabudowy był przyjmowany jako „pierzejowa nieciągła”. 

 

b) SZEREGOWA: obiekty budowlane, w których dwie ściany 

zewnętrzne przylegają do sąsiednich budynków, a na krańcach 

jedna. Zespół tych budynków tworzy jedną, ciągłą linię zabudowy. 

Ciąg tworzy trzy lub więcej obiektów budowlanych.  
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W przypadku, gdy stykają się tylko dwa budynki, bez możliwości 

dobudowy dodatkowej zabudowy, to wówczas oznaczano je jako 

„inny” z uwagą, że jest  

to najczęściej zabudowa bliźniacza.  

 

c) PIERZEJOWA CIĄGŁA: ciąg elewacji frontowych budynków, 

przylegających  

do siebie, które stanowią jedną linię, zamykającą jedną stronę placu 

lub ulicy. Pierzeja nie we wszystkich przypadkach przylega 

bezpośrednio do linii rozgraniczających. Mogą występować 

przypadki, w których zabudowa jest wycofana względem ciągów 

komunikacyjnych, ale ogranicza przestrzeń w sposób ciągły. Pierzeja 

nosi charakter zabudowy zwartej, zajmującej przeważnie całą 

szerokość frontu działki budowlanej lub przylegającej do istniejącego 

ciągu zabudowy – budynek kończący ciąg zabudowy.  

 

 

 

d) PIERZEJOWA NIECIĄGŁA: ciąg elewacji frontowych budynków, 

nieprzylegających do siebie, które stanowią jedną linię, zamykającą 

jedną stronę placu lub ulicy. Budynki rozmieszczone są z przerwami 

między sobą, w których nie da się uzupełnić zabudowy, aby stała się 

ciągła. Fronty elewacji nie zajmują całej szerokości frontu działki 

budowlanej. Budynki, które szczytami skierowane są w stronę ulic, 

mimo ustawienia w szyku zabudowy pierzejowej nieciągłej 

oznaczane były jako „wolnostojąca” lub „inny”. 

  

e) INNE: Obiekty budowlane nie sklasyfikowane definicjami wyżej 

wymienionymi. Opis doprecyzowujący rodzaj zabudowy zawarty 

został w uwagach na karcie budynku, oznaczonego jako „inny” (np. 

zabudowa bliźniacza, budynki w ostrej granicy w głębi działki, 

stykające się z sąsiednią zabudową, itp.).  

 

 

We wskazanej analizie rodzajów zabudowy zdecydowano się wyłączyć dwa obszary 

dawnej zabudowy przemysłowej (Bielnik i Centralę) w związku z odmiennym 

charakterem zabudowy na tych terenach. Na mapie 3. zaznaczono ich granice jako 

„historyczny obszar przemysłowy’.  

Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji w Żyrardowie dominują budynki oznaczone  

w zakresie rodzaju zabudowy jako „inna”. Stanowią one 46% wszystkich budynków 

(Wykres 1). 
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W większości są to obiekty, które nie znajdują się w zakresie wyznaczonych stref 

ochrony konserwatorskiej. Przeważają budynki gospodarcze, garaże, budynki 

jednorodzinne zlokalizowane w ostrych granicach działek. Budynki te często stykają 

się z inną zabudową na działkach sąsiednich. W tej kategorii mieszczą się również 

budynki użyteczności publicznej, takie jak Resursa, Kantor (obecnie w remoncie) 

(Zdjęcie 2).  

Do tej kategorii zostały zaliczone również budynki Centrum Zdrowia Mazowsza 

Zachodniego. 

Po wykonaniu inwentaryzacji i przygotowaniu kart, w wyniku analizy materiału dodano 

dodatkową kategorię „inny – bliźniacza” wyłączoną z „inny”, która zawiera w sobie 

budynki powszechnie nazywane bliźniakami (Zdjęcie 6). Do budynków bliźniaczych 

zaliczone zostały stykające się ze sobą jedną ścianą dwa budynki mieszkalne 

o niezależnej konstrukcji, stanowiące niezależne nieruchomości o podobnej formie 

architektonicznej.  

Zabudowa typu bliźniaczego stanowi 2% całości opracowania i występuje najczęściej 

w północnej części obszaru m.in. przy ul. Pięknej (Zdjęcie 1), ul. Wiejskiej oraz we 

wschodniej części obszaru – ul. Wspólna, Rodzinna (Mapa 3).  

Drugim najczęściej występującym rodzajem zabudowy (28%) są budynki 

wolnostojące. Taki typ zabudowy można zidentyfikować np. w granicach Osady 

Fabrycznej (Zdjęcie 3). Do zabudowy wolnostojącej zaliczone zostały również budynki 

wielorodzinne  

przy ul. Mielczarskiego (Zdjęcie 4), Ossowskiego, Mireckiego (Zdjęcie 5).  

W wyznaczonych obszarach historycznych często spotykanymi typami zabudowy 

kształtującymi historyczny charakter miasta są: zabudowa pierzejowa nieciągła  

i pierzejowa ciągła. Stanowią one jednak niewielki procent w całym zestawieniu 

wszystkich analizowanych budynków (odpowiednio 10% i 9%). Są to obiekty 

najczęściej o funkcji mieszkaniowej, zlokalizowane wzdłuż głównych ulic miasta m.in.: 

ul. Kościuszki, Limanowskiego, 1 Maja, Kilińskiego i Waryńskiego. 

Enklawa historycznej zabudowy przemysłowej stanowi 3% wszystkich obiektów.  

Jest to kompleks dawnych budynków przemysłowych zlokalizowany w dwóch 

miejscach w mieście. Ten rodzaj zabudowy można znaleźć na Bielniku oraz w kwartale 

ograniczonym ul. 1 Maja, ul. Limanowskiego, ul. Okrzei oraz rzeki Pisi Gągoliny, 

zwanym dawniej „Centralą”. 

Zabudowa szeregowa stanowi 2% wszystkich obiektów znajdujących się na obszarze 

rewitalizacji, głównie są to budynki mieszkalne (Zdjęcie 6). Ten typ zabudowy 

stanowią budynki wzniesione po 1989 r. poza obszarem Osady Fabrycznej. 
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Wykres 1. Wyniki inwentaryzacji: rodzaj zabudowy w granicach wyznaczonego obszaru 

rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec - wrzesień 2018 r. 

 

 

 

 

Zdjęcie 1. Przykład zabudowy określonej kategorią „inna” – zabudowa bliźniacza przy  

ul. Pięknej 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby inwentaryzacji, lipiec 2018 
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Zdjęcie 6. Przykład zabudowy szeregowej przy ul. Pięknej 14,a,b,c 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby inwentaryzacji, lipiec 2018  

 

 

 

 

 

Zdjęcie 2. Budynek przy ul. 1 Maja 45 (Resursa) – 

przykład kategorii rodzaju zabudowy „inna” 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018 

 

Zdjęcie 3. Zabudowa wolnostojąca - budynek przy 

ul. Wyszyńskiego 7  

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018 

 

 
Zdjęcie 4. Zabudowa wolnostojąca – budynek 

przy ul. Mielczarskiego 19/23 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018 

 
Zdjęcie 5. Zabudowa wolnostojąca – budynek 

przy ul. Mireckiego 60/7 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018 
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Mapa 3.  Analiza budynków pod kątem rodzaju zabudowy w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników inwentaryzacji; lipiec – wrzesień 2018 
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4.1.2. Funkcja zabudowy 

 

Identyfikację funkcji obiektu dokonywano zgodnie z następującymi definicjami: 

a) MIESZKALNY: budynek jednorodzinny lub wielorodzinny służący zaspokajaniu 

potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość7. 

 

b) MIESZKALNO-USŁUGOWY: budynek służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, w których zostały wydzielone lokale usługowe i handlowe, bądź 

parter w budynku wielorodzinnym przeznaczony jest na usługi lub handel8. 

 

c) USŁUGOWO-HANDLOWY: obiekt, w którym odbywa się bezpośrednia sprzedaż 

towarów lub inna działalność usługowa np. centrum handlowe, samodzielne sklepy. 

 

d) GOSPODARCZY, GARAŻE: budynek gospodarczy to obiekt przeznaczony 

do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania 

materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku 

mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, 

a także ich otoczenia. Garaż jest to obiekt budowlany do przechowywania  

i niezawodowej obsługi pojazdów mechanicznych9. 

 

e) FABRYCZNY, PRODUKCYJNY: budynki, w których prowadzi się działalność 

wytwórczą polegającą na przekształcaniu mechanicznym, fizycznym  

lub chemicznym materiału, surowca lub ich części składowych w nowy produkt  

m.in. fabryki, wytwórnie filmowe, rzeźnie, browary, montownie itp. 

 

f) UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA: budynek przeznaczony na potrzeby administracji 

publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa 

wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i lub socjalnej, 

obsługi bankowej, gastronomii, usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, 

turystyki, obsługi pasażerów  w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym 

morskim lub wodnym śródlądowym oraz inny budynek przeznaczony do 

wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się 

także budynek biurowy lub socjalny10.  

 

g) INNE: Obiekty nie sklasyfikowane definicjami wyżej wymienionymi (np. wiaty 

śmietnikowe, stacja transformatorowa, wieża ciśnień, obiekty sportowe).  

 

                                           

7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 r. poz. 1332 i 1529) oraz Polska Klasyfikacja 
Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. (Dz. U. 
Nr 112. poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). 
8 Tamże 
9 Tamże 
10 Tamże 
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W poszczególnych budynkach funkcja określana była zgodnie z bieżącą formą 

użytkowania. W przypadkach, w których budynki były nieużytkowane, w trakcie 

przebudowy lub trwały w nich inne prace budowlane, to w odniesieniu do Prawa 

Budowlanego oznaczano  

te budynki zgodnie z ostatnim sposobem użytkowania11. Na mapie dodatkowo oznaczono 

obwiednią koloru granatowego budynki nieużytkowane. Większość nieużytkowanych 

budynków oznaczonych jest na mapie jako pełniących funkcję fabryczną/produkcyjną.  

Dominującą funkcją pod względem ilościowym (44% wszystkich obiektów),  

są zabudowania gospodarcze i garażowe (Wykres 2.). 

Ta funkcja rozmieszczona jest na terenie całego obszaru rewitalizacji jako uzupełnienie 

zabudowy mieszkaniowej zarówno wielorodzinnej jak i jednorodzinnej. Zwiększoną liczbę 

obiektów garażowych można wskazać w północno-wschodniej części obszaru przy  

ul. Spokojnej (Zdjęcie 7), a także w zachodniej części przy ul. Wierzbowej. Największym 

powierzchniowo obiektem jest garaż podziemny przy ul. Mały Rynek (Mapa 4).  

Funkcja mieszkaniowa jest drugą pod względem ilościowym dominującą na terenie 

objętym opracowaniem. Budynki tego typu stanowią 28% wszystkich obiektów 

zlokalizowanych  

na obszarze rewitalizacji. Znajdują się one przede wszystkim na wschód od ul. 1 Maja. 

W centralnej części miasta, m.in. wzdłuż ul. Limanowskiego i Kościuszki - są to głównie 

wielorodzinne zabytkowe domy robotników fabrycznych uzupełnione drewnianymi  

lub murowanymi komórkami gospodarczymi zlokalizowanymi wewnątrz kwartałów 

zabudowy12 (Zdjęcie 8). Współczesna wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa znajduje się 

również przy ul. Ossowskiego (Zdjęcie 9), Mireckiego, Mielczarskiego. W części północnej 

obszaru rewitalizacji (ul. Działkowa (Zdjęcie 10), Miodowa, Piękna, Leszno) oraz na 

wschodzie (ul. Kasztanowa, Spokojna, Wspólna, Rodzinna) obok budownictwa 

wielorodzinnego występuje także zabudowa jednorodzinna. 

W części budynków mieszkalnych obecna jest również funkcja usługowa (oznaczenie na 

mapie „mieszkalno-usługowe”). Te budynki stanowią 7% wszystkich obiektów 

występujących na obszarze opracowania. Zlokalizowane są one m.in. przy ul. 1 Maja, 

na terenach przy ulicach Okrzei (Zdjęcie 11), Mireckiego, POW, Sienkiewicza, a także 

przy ul. Hiellego.  

Kolejną kategorię stanowią budynki handlowo-usługowe (8% obiektów na obszarze). 

Obiekty te zlokalizowane są m.in. wzdłuż ul. 1 Maja, Okrzei. Największymi obiektami 

tego typu jest Pasaż Stara Przędzalnia oraz Galeria Dekada (Zdjęcie 12).   

Na obszarze dawnych zakładów lniarskich przeważają obiekty o charakterze 

przemysłowym i produkcyjnym. Tego typu budynki stanowią 3% wszystkich obiektów na 

obszarze.  

Teren Centrali i Bielnika to dawny obszar przemysłowy, który uległ największym 

przeobrażeniom na przestrzeni czasu. W części budynków zmodyfikowana została 

pierwotnie przypisana im funkcja. Budynki zostały zaadaptowane na cele mieszkaniowe, 

                                           

11 Klasyfikacja ta różni się od przyjętej na potrzeby dokumentu Pogłębiona diagnoza sfery przestrzenno- 
funkcjonalnej dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego dla miasta Żyrardowa. We wskazanym opracowaniu 
analizowano strefy funkcjonalne nawiązując do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 
r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
12 Obiekty gospodarcze (drewniane) wymagają natychmiastowych prac remontowych i konserwatorskich  
w celu zachowania ich dla następnych pokoleń. 
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użyteczności publicznej ale również komercyjne takie jak: handel czy usługi.  

Obecnie ok. 9% budynków znajdujących się na obszarze rewitalizacji jest 

nieużytkowanych.   

W przestrzeni obszaru rewitalizacji można również wskazać obiekty użyteczności 

publicznej (4%) takie jak urzędy, szkoły, placówki kulturalne. W większości zlokalizowane 

są one w centralnej części obszaru.  

Na obszarze rewitalizacji znajdują się także obiekty, których nie można było przypisać 

do żadnej z ww. funkcji. Zostały one zaklasyfikowane do kategorii „inne” i są to np. wiaty 

śmietnikowe, stacje transformatorowe, obiekty sportowo-rekreacyjne. Odsetek tego typu 

obiektów na obszarze rewitalizacji wynosi 6%.  

 

 

Wykres 2. Funkcja zabudowy w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych; lipiec-wrzesień 2018. 
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Zdjęcie 7. Obiekty garażowe zlokalizowane 

przy ul. Spokojnej 40. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018 

 

Zdjęcie 8. Zabudowa mieszkaniowa uzupełniona 

drewnianymi komórkami gospodarczymi przy 

ul. Wyszyńskiego 9. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018 

 

Zdjęcie 9. Zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna przy ul. Ossowskiego 29. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018 

 

Zdjęcie 10. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

przy ul. Działkowej 9. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018 

 

Zdjęcie 11. Zabudowa mieszkalno-usługowa 

przy ul. Okrzei 16. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018 

 

Zdjęcie 12. Zabudowa handlowo-usługowa przy ul. 

1 Maja 40. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018 
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Mapa 4. Analiza funkcji zabudowy w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy zasadniczej na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych. 
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4.1.3. Rodzaj wykończenia 

 

Określenie rodzaju wykończenia obiektu dokonywano zgodnie z zastanym stanem 

faktycznym rozkładu dominującego wykończenia elewacji. Na obszarze rewitalizacji 

można wyróżnić następujące materiały budowlane stanowiące zewnętrzne wykończenie:   

a) CEGŁA: budowlany materiał ceramiczny, w naturalnej czerwonej kolorystyce.  

W przypadku zastosowania szkliwionej cegły klinkierowej rodzaj wykończenia 

elewacji oznaczony był jako „INNE”. 

b) TYNK: cienkowarstwowe wykończenie (tynk cementowy, akrylowy itp.). 

c) DREWNO: okładzina w formie desek, widoczne elementy konstrukcyjne.  

d) INNE: wykończenie niesklasyfikowane rodzajami materiału np. okładziny blaszane 

(głównie garaże), ażurowe (wiaty śmietnikowe), płyty warstwowe. 

Na potrzeby wykonania mapy obrazującej schemat wykończenia elewacji wprowadzono 

dodatkową kategorię „MIESZANE”. Kategorią tą zostały objęte obiekty, które posiadają 

więcej niż jeden materiał wykończeniowy i brak jest dominującego. Szczegółowe 

informacje zaznaczone są na poszczególnych kartach budynkowych. 

Na obszarze rewitalizacji dominują dwa podstawowe rodzaje wykończenia elewacji: tynk 

oraz cegła. Tynk jest najczęściej spotykanym wykończeniem na elewacji na obszarze 

opracowania – budynki tego typu połowę (50%) obiektów na obszarze rewitalizacji    

(Wykres 3.) 

Ściany otynkowane występują na obiektach zarówno zabytkowych zlokalizowanych  

m.in. wzdłuż ul. 1 Maja (Zdjęcie 14) jak i współczesnych (Zdjęcie 15). Tynk to materiał 

wykończeniowy używany głównie w powojennym budownictwie oraz w obiektach, które 

poddane zostały pracom remontowym. Budynki otynkowane rozproszone są na całym 

terenie objętym analizą, ale w największej liczbie występują w północnej i wschodniej 

części obszaru rewitalizacji (Mapa 35).   

Bardzo liczną grupę obiektów stanowią również te z elewacją, na których jako materiał 

wykończeniowy zastosowano cegłę. Podczas analizy taką kategorią oznaczono 18% 

budynków. Ceglane elewacje występują głównie w centralnej części miasta, w budynkach 

zabytkowych: na obszarze Osady Fabrycznej, w niektórych obiektach poprzemysłowych 

dawnych zakładów lniarskich. Motyw ceglany można zauważyć również w budynkach 

zlokalizowanych w ścisłym sąsiedztwie Osady jako nawiązanie do zabytkowej estetyki 

wystroju elewacji. Wykończenie ceglane charakteryzuje przede wszystkim budynki 

historyczne (Zdjęcie 16).  

W nielicznych przypadkach budynków ceglanych pojawiają się głazy kamienne użyte 

w strefie cokołowej. Niewiele jest przykładów obiektów powojennych architektury, w 

której stosowana była jedynie cegła jako wykończenie elewacji. Wszystkie obiekty, 

mające więcej niż jeden rodzaj wykończenia i brak jest dominującego zostały ujęte 

kategorią „mieszane”. W tej kategorii znalazły się również budynki, w których najczęściej 

występującym materiałem jest cegła łączona z drewnem bądź tynkiem (Zdjęcie 13). 

Przypadki te, zostały dokładnie scharakteryzowane (opisane) na poszczególnych kartach 

inwentaryzacyjnych. Tego typu obiekty stanowią 22% wszystkich budynków. Są to 

obiekty głównie powojenne, ale również te zabytkowe przedwojenne (np. wille na Armii 

Krajowej). Największa liczba obiektów o „mieszanym” rodzaju wykończenia 
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zidentyfikowana została w południowej części obszaru rewitalizacji np. przy ul. Okrzei i 

POW.  

Drewno jest materiałem sporadycznie występującym na obszarze rewitalizacji. Budynki 

tego typu stanowią 3% wszystkich analizowanych obiektów. Drewno głównie występuje 

jako element uzupełniający wystrój elewacji. Wyjątek stanowią komórki lokatorskie przy 

„domach robotników”, na obszarze Osady Fabrycznej, wewnątrz kwartałów zabudowy13 

Budynki tego typu zidentyfikowano również przy ul. Wysockiego (Zdjęcie 17.). 

W kategorii „inne” (7%) dominuje wykończenie z blachy, które występuje na całym 

analizowanym obszarze, na garażach i budynkach gospodarczych służących mieszkańcom 

zabudowy jedno i wielorodzinnej (Zdjęcie 18). W otoczeniu budynków zamieszkania 

zbiorowego, rozmieszczono również ażurowe wiaty śmietnikowe. Obiekty o takim 

wykończeniu stanowią liczną grupę, bo aż 19% wszystkich budynków na obszarze 

rewitalizacji. 

 

 

Wykres 3. Rodzaj wykończenia elewacji w budynkach w granicach wyznaczonego obszaru 

rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec 2018 r. 

 

                                           

13 Obiekty te są wskazane do natychmiastowych prac remontowych i konserwatorskich według Gminnego 
Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Żyrardowa na lata 2014-2017. 
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Zdjęcie 13. Rodzaj wykończenia obiektu – 

mieszany, budynek przy ul. 1 Maja 40 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 
inwentaryzacji, wrzesień 2018 

 

Zdjęcie 14. Rodzaj wykończenia obiektu – tynk, 

obiekt zabytkowy, budynek przy ul. 1 Maja 43b 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018 

 

Zdjęcie 15. Rodzaj wykończenia obiektu 

współczesnego – tynk, budynek przy 

ul. Kilińskiego 46 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018 

 

Zdjęcie 16. Rodzaj wykończenia obiektu 

zabytkowego – cegła, budynek przy 

ul. Narutowicza 34 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018 

 

Zdjęcie 17. Rodzaj wykończenia obiektu – 

drewno, budynek przy ul. Wysockiego 10 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018 

 

Zdjęcie 18. Rodzaj wykończenia obiektu – inny, 

budynek przy ul. Limanowskiego 49b 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018 
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Mapa 5. Rodzaj wykończenia elewacji w budynkach w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy zasadniczej na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych
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4.1.4. Wysokość zabudowy  

 

Wysokość zabudowy została określona zgodnie z definicją kondygnacji określoną 

w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie14.   

Za kondygnację nadziemną przyjmowano poziomą część budynku, zawartą pomiędzy 

powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie 

a powierzchnią posadzki na stropie lub warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, 

znajdującego się nad tą częścią budynku. 

 

Zabudowa obszaru rewitalizacji charakteryzuje się małym zróżnicowaniem pod względem 

liczby kondygnacji. Na terenie obszaru rewitalizacji dominuje zabudowa niska 

(do 2 kondygnacji). Stanowi ona 89% wszystkich zinwentaryzowanych obiektów.   

W tej grupie znajdują się budynki zarówno mieszkalne jak i usługowe (Zdjęcie 19)  

oraz przemysłowe. Jednocześnie należy zauważyć, że budynki przemysłowe  

i poprzemysłowe mimo posiadania dwóch kondygnacji często są wyższe od typowej 

zabudowy mieszkaniowej (Zdjęcie 20). Budynki o 1-2 kondygnacjach są równomiernie 

rozmieszczone na terenie całego obszaru rewitalizacji. Znaczną ich część stanowi niskie 

budownictwo jednorodzinne z zabudowaniami gospodarczymi (Zdjęcie 21) 

skoncentrowane w północnej i północno-wschodniej części obszaru (Mapa 6). Na terenie 

Osady Fabrycznej występują w większości budynki o wysokości do dwóch kondygnacji. 

Budynki o wysokości 3-4 kondygnacji (Zdjęcie 22) stanowią 10% zabudowy 

analizowanego obszaru. Na terenie Osady Fabrycznej występuje niewiele budynków tej 

wysokości. Najwięcej obiektów 3-4 kondygnacyjnych wzniesiono w południowej części 

obszaru rewitalizacji. Zabudowa tej wysokości w większej liczbie występuje przy ul. J. 

Mireckiego, ul. M. Ossowskiego, a także ul. H. Sienkiewicza, ul. POW i ul. J. Dekerta, w 

znacznej większości są to budynki mieszkalne, często z lokalami usługowymi w parterze.  

Wyższe budynki, od 5 do 6 kondygnacji (0,9%) wzniesiono w dwóch lokalizacjach: 

okolicach ul. Ossowskiego i ul. Okrzei (Zdjęcie 23). Są to budynki wielorodzinne powstałe 

po 1989 r. Takiej liczby kondygnacji budynki występują też w dawnej części 

przemysłowej (Zdjęcie 24). Zlokalizowane są one w centrum obszaru i górują nad 

pozostałą niską zabudową, stanowiąc charakterystyczny znak rozpoznawczy miasta 

Żyrardowa. Obiekty te są przykładem zaadaptowania budynków poprzemysłowych m.in.  

do funkcji mieszkalnej i usługowej.  

Najwyższymi budynkami występującymi na obszarze rewitalizacji, są 4 wolnostojące  

11-kondygnacyjne bloki wielorodzinnego mieszkalnictwa, budynki te górują nad 

pozostałą zabudową mieszkaniową tej części obszaru rewitalizacji. Zlokalizowane są one 

przy  

ul. Mielczarskiego, ul. Łukasińskiego i ul. Dekerta (Zdjęcie 27).  

                                           

14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017r. poz. 1332 i 1529). 
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Dominantą wysokościową Osady jest ceglany Kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia,  

który zgodnie z przyjętymi kryteriami, został oznaczony jako obiekt 1-2 kondygnacyjny. 

W rzeczywistości jest to budynek wysoki wyróżniającym się na tle otaczającej go niskiej 

zabudowy (Zdjęcie 25). Drugim obiektem o nietypowych kondygnacjach jest Kościół  

pw. św. Boromeusza (Zdjęcie 26). Dla czytelności mapy oba budynki sakralne oznaczone 

są dodatkowo fioletowymi kółkami i opisane jako „budynki o nietypowej wielkości 

kondygnacji”. 

 

 

Wykres 4. Liczba kondygnacji nadziemnych  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec 2018 r. 
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Zdjęcie 19. Zabudowa o 2 kondygnacjach. 

Budynek przy ul. 1 Maja 40 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018 

 

Zdjęcie 20. Budynek poprzemysłowy 

o 2 kondygnacjach przy ul. Mały Rynek 9. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018 

 

Zdjęcie 21. Niskie budownictwo jednorodzinne z 

zabudowaniami gospodarczymi przy ul. Leszno 

20. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018 

 

Zdjęcie 22. Zabudowa o 3 kondygnacjach. 

Budynek przy ul. Mireckiego 60/7 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018 

 

Zdjęcie 23. Zabudowa o 5 kondygnacjach przy 

ul. Okrzei 8/14 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018 

 

Zdjęcie 24. Zabudowa o 6 kondygnacjach przy 
ul. Hiellego 3 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018 
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Zdjęcie 25. Budynek o nietypowej wysokości 

kondygnacji – Kościół pw. Matki Bożej 

Pocieszenia przy ul. Wyszyńskiego 5. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018 

 

Zdjęcie 26. Budynek o nietypowej wysokości 

kondygnacji – Kościół pw. św. Boromeusza przy 

ul. Kościelnej 12. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018 

 

Zdjęcie 27. Zabudowa o 11 kondygnacjach przy 

ul. Mielczarskiego 11 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018 
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Mapa 6. Liczba kondygnacji nadziemnych w budynkach w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy zasadniczej na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych.
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4.2.  Intensywność zabudowy 

Intensywność zabudowy określa stosunek powierzchni całkowitej budynku 

do powierzchni działki/terenu. Za powierzchnię całkowitą uważa się sumę powierzchni 

całkowitych wszystkich kondygnacji budynku mierzonej na poziomie posadzki po obrysie 

zewnętrznym15. Do wskaźnika intensywności nie wliczane były piwnice i poddasza 

nieużytkowe (niebędące kondygnacją), które nie posiadają możliwości adaptacji do 

celów mieszkalnych oraz bez wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt 

ludzi.  

Przy obliczaniu wskaźnika intensywności zabudowy ustalono następujące wytyczne: 

 w obliczeniach wskaźnika intensywności brane było pod uwagę fizyczne istnienie 

na działkach poszczególnych budynków, 

 w przypadku gdy pod jednym numerem policyjnym, w granicach jednej działki 

zlokalizowany jest więcej niż jeden budynek, wskaźnik obliczany był 

z uwzględnieniem parametrów wszystkich budynków, 

 w przypadku, gdy pod jednym numerem policyjnym, zlokalizowany jest budynek 

w obrębie dwóch lub więcej działek ewidencyjnych, powierzchnię działek 

wchodzących w zakres nieruchomości zsumowano (ujednolicona została 

powierzchnia terenu), 

 w przypadku gdy w jednej granicy działki, zlokalizowany jest więcej niż jeden 

budynek, w tym jeden z nich (A) całym swoim obrysem zewnętrznym 

zlokalizowany jest obrębie omawianej działki, a drugi budynek 

(B) częścią swojego obrysu zlokalizowany jest w obrębie omawianej działki 

(a pozostała część wykracza poza omawianą działkę), wskaźnik intensywności 

zabudowy był wyznaczany inaczej dla każdego z budynków.  
 

W przypadku budynku A, wskaźnik intensywności był stosunkiem sumy 

powierzchni całkowitej budynku A oraz powierzchni całkowitej budynku  

B zawartej w granicy działki.  

W przypadku budynku B, wskaźnik intensywności był stosunkiem sumy 

powierzchni całkowitej budynku B oraz sumy powierzchni całkowitej pozostałych 

nieruchomości na działkach, które zajmuje budynek B do sumy powierzchni 

działek/terenu, które budynek B zajmuje. 

 

Jak wspomniano wcześniej, przestrzenny układ urbanistyczny Żyrardowa jest jego 

dziedzictwem historycznym. Pierwotna kompozycja przestrzenna miasta, wytyczająca 

obszary funkcjonalne, ma duży wpływ na obecną intensywność zabudowy.  

W północnej i północno-wschodniej części miasta zlokalizowana jest w większości niska 

zabudowa mieszkalna – są to osiedla domów jednorodzinnych. Tereny te charakteryzują 

się równomiernym podziałem własności, co wpływa również na swobodnie rozmieszczoną 

zabudowę i jej niską intensywność (Mapa 7).   

Centralna część obszaru rewitalizacji z historyczną zabudową Osady Fabrycznej, tworzy 

równomiernie rozmieszczone wzdłuż prostopadłej siatki ulic zabudowania domów 

                                           

15 Polska Norma PN-ISO 9836:1997 właściwości użytkowe w budownictwie – określanie i obliczanie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych. 
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robotniczych i budynków pełniących funkcję użyteczności publicznej oraz usług. 

Historyczny układ urbanistyczny charakteryzuje się zróżnicowaną intensywnością 

zabudowy. Występują działki, w których wskazany wskaźnik przyjmuje wysokie wartości 

np. przy Centrum Kultury, przy budynkach robotniczych przy ul. Kościuszki  

czy Limanowskiego; a w części nieruchomości gruntowych intensywność zabudowy  

jest niska np. na podwórkach Osady Fabrycznej, gdzie budynków jest niewiele.   

Niskim wskaźnikiem intensywności zabudowy odznacza się teren Centrum Zdrowia 

Mazowsza Zachodniego.  

Zdecydowanie wyższa intensywność zabudowy znajduje się na obszarze wyznaczonym 

ul. Mireckiego, ul. 1 Maja, ul. POW, Al. Partyzantów oraz tereny z zabudową  

przy ul. Ossowskiego. Są to tereny, w których tkanka miejska z zabudowaniami 

powstałymi przed II wojną światową uzupełniana jest głównie wysokim budownictwem 

wielorodzinnym. Część obszaru między ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Dekerta, 

ul. Sienkiewicza i ul. Łubieńskiego to zwarta, pierzejowa zabudowa śródmiejska16 w 

formie kamienic. Jest to jedyny taki obszar występowania na analizowanym terenie.  

Wysoką intensywnością zabudowy charakteryzują się miejsca, gdzie wzniesione są 

budynki wielorodzinne o wysokości powyżej 5 kondygnacji (m.in. przy ul. Mielczarskiego, 

ul. Dekerta, ul. Łukasińskiego i ul. Okrzei).  

Kolejnymi terenami o bardzo wysokiej intensywności zabudowy są obszary z zabudową 

wielorodzinną powstałą po roku 1989 zlokalizowane przy ul. Mireckiego wraz z zabudową 

garażową.  

Część obszaru na zachód od ul. 1 Maja przeznaczona była, zgodnie z założeniem 

planistycznym, pod strefę fabryczną, dzielnicę rezydencjonalną wraz z zespołem 

parkowym oraz kolonię urzędniczą. Ulica Limanowskiego dzieli zachodnią część obszaru 

analizy na dwa tereny o różnej intensywności zabudowy. Północna cześć, w której 

zlokalizowane są wolnostojące, pojedyncze zabudowania fabryczne, wille dyrektorskie 

oraz - dawna kolonia urzędnicza powstała przy ul. Żeromskiego, wykazuje niską 

intensywność zabudowy (poza niewielkim obszarem przy ul. Żakardowej i Bielnikowej). 

Natomiast południowa część, czyli obszar dawnej Centrali, charakteryzuje się większym 

wskaźnikiem intensywności zabudowy. Dotyczy to w szczególności terenów z zabudową 

pofabryczną zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego i Hiellego. Zwiększona intensywność 

zabudowy została także wskazana przy ul. Bankowej (teren ZUS) i częściowo na terenach  

przy ul. 1 Maja na odcinku od ul. Radziwiłłowskiej do ul. Okrzei.   

W zachodniej części obszaru rewitalizacji – w okolicach ul. Żabiej i ul. Chopina również 

występują działki z wysoką intensywnością zabudowy.  

Szczególnymi przypadkami są ul. Kościuszki, ul. Limanowskiego i ul. Armii Krajowej,  

gdzie budynki nie stanowią zwartej zabudowy, a działki, na których zostały one 

wzniesione mają wysoką intensywność zabudowy. Przyległe do tych budynków podwórka 

charakteryzują się niskim stopniem intensywności zabudowy. 

Przyjęta metodologia w obliczaniu intensywności zabudowy oraz nieregularny podział 

własnościowy gruntów, wskazuje na duże zróżnicowanie intensywności.  

W wielu przypadkach budynki o takich samych gabarytach, ale wybudowane na różnej 

                                           

16 Zabudowa śródmiejska - należy przez to rozumieć zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze 
śródmieścia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 r. poz. 1332 i 1529). 
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wielkości działkach (czasami powierzchnia działki przynależna do budynku jest równa 

powierzchni obszaru zajmowanego przez budynek) będą miały inne współczynniki 

intensywności zabudowy.  
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Mapa 7. Intensywność zabudowy w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy zasadniczej na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych.
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4.3. Daty powstania budynków  

 

Zabudowa w wydzielonym obszarze rewitalizacji, została przeanalizowana pod kątem 

daty powstania budynków. Wytyczone ramy czasowe przyjęte w trakcie 

inwentaryzacji, określają następujące okresy: 

a) sprzed 1915  

b) od 1915 do 1939 

c) od 1940 do 1989 

d) po 1989 

e) nieznany 

Informacje o dacie powstania budynków zostały pozyskane na podstawie ewidencji 

gruntów i budynków oraz na podstawie analizy historyczno-urbanistycznej 

przeprowadzonej dla obszaru rewitalizacji.  

 

 

Zgodnie z przyjętymi ramami czasowymi oraz rysem historycznym miasta struktura 

wieku zabudowy dla miasta charakteryzuje się w następujący sposób: 

a) sprzed 191517 

Budynki, które powstały do roku 1915 zlokalizowane są głównie w centralnej części 

obszaru rewitalizacji i znajdują się przede wszystkim na terenie dawnego Bielnika 

i Centrali oraz na terenie Osady Fabrycznej. Są to obiekty zarówno o funkcji mieszkalnej, 

przemysłowej, jak i użyteczności publicznej. Budynki powstałe do roku 1915 

zlokalizowane są również poza granicami Osady Fabrycznej. Są to obiekty położone 

w dawnej tzw. dzielnicy żydowskiej w obrębie ulic: Szulmana, Okrzei, Łubieńskiego, 

Sienkiewicza (Mapa 8). Budynki te stanowią 29% obiektów znajdujących się na obszarze 

rewitalizacji (Wykres 6).  

Okres do wybuchu I wojny światowej to czas największej prosperity fabryki. Powstawały 

wówczas budynki fabryczne oraz obiekty mieszkalne stanowiące zaplecze dla 

rozwijających się zakładów lniarskich. Pierwsze budynki mieszkalne powstały przy  ul. 1 

Maja. Od roku 1870 Osada była rozbudowywana na obszarze położonym między ulicami: 

Limanowskiego, Kościuszki, Kościelną i Krótką. Powstało wówczas 11 

dwukondygnacyjnych powtarzalnych budynków ceglanych, o uproszczonych podziałach i 

prostym detalu architektonicznym. Budynkom mieszkalnym towarzyszył system 

drewnianych (często piętrowych) komórek gospodarczych umieszczanych na tyłach 

zabudowy. Kolejny okres powstawania budownictwa mieszkaniowego przypada na lata 

1885-1896. Powstały wówczas m.in. zabudowania przy ul. Waryńskiego i kolejne budynki 

przy ul. 1 Maja. W połowie lat 80-tych XIX w. rozpoczęto budowę dzielnicy mieszkaniowej 

o charakterze reprezentacyjnym (wille kadry zarządzającej fabryką) – ul. Armii Krajowej 

(Zdjęcie 28). 

                                           

17 Odsetek obiektów powstałych do 1914 roku, stanowi 6,5% w stosunku do wszystkich budynków Żyrardowa. 
Ponad 57% z nich to budynki mieszkalne – zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały nr LIX/456/18 Rady Miasta 
Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
Miasta Żyrardów. 
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Zdjęcie 28. Willa przy ul Armii Krajowej 

Źródło: opracowanie własne 

Do 1886 r. powstały również budynku kolonii urzędniczej przy ul. Żeromskiego.  

W tym okresie powstają również obiekty użyteczności publicznej m.in. szkoły („stara”  

w 1882 r., „nowa” w latach 1892-96 oraz „Kantoratschule” w latach 1896-99), kościoły 

(np. rzymskokatolicki kościół św. Karola Boromeusza  w 1891 r.), Kantor (1885 r.), 

szpital (1896 r.), które zachowały się w przestrzeni obszaru do dziś.  

b) od 1915 do 193918 

W okresie międzywojennym powstało niewiele nowych budynków. Ze względu na duże 

zniszczenia obiektów fabrycznych, prace skupione były głównie na odbudowie zakładów. 

Lata 1915-1939 to również okres stopniowego hamowania rozwoju miasta Żyrardowa, co 

wpływało także na utrzymanie charakteru Osady Fabrycznej. Budynki z tego okresu 

stanowią 11% wszystkich zabudowań na obszarze rewitalizacji.  

Najwięcej budynków pochodzących z tego okresu zlokalizowanych jest wzdłuż 

ul. Sienkiewicza, ul. Dekerta czy ul. Żabiej. Nieliczne obiekty z tego okresu zlokalizowane 

są również w części przemysłowej, zarówno na terenie dawnej Centrali, jak i Bielnika 

Budynki pochodzące z dwóch pierwszych okresów w dużej mierze stanowią obiekty 

zabytkowe wpisane do rejestru zabytków województwa mazowieckiego i gminnej 

ewidencji zabytków. Warto również zauważyć, że większość budynków mieszkalnych 

stanowiących 100% własność Miasta należy do najstarszych na obszarze rewitalizacji.  

c) od 1940 do 198919 

W okresie po II wojnie światowej powstają przede wszystkim obiekty mieszkalne, 

gospodarcze oraz garaże. Budynki z tego okresu stanowią największą część zabudowy 

obszaru rewitalizacji – 38%. Główne obszary, w których powstawały wówczas budynki 

zlokalizowane są przy ul. Ossowskiego, wschodnim fragmencie ul. Kościuszki, 

ul. Limanowskiego, ul. Mireckiego, częściowo przy ul. Okrzei. W tym przedziale czasowym 

powstały także liczne domy jednorodzinne zlokalizowane między innymi przy ul. 

                                           

18 Odsetek obiektów powstałych w latach 1915 do 1945, stanowi 7,7% w stosunku do wszystkich budynków 
Żyrardowa – zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały nr LIX/456/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 
2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardów 
19 Grupa obiektów powstałych w latach 1946-1970 stanowi 23,2% wszystkich budynków w Żyrardowie, z czego 
5,3% są budynkami drewnianymi o funkcji gospodarczej. Grupa obiektów powstałych w latach 1971-1989 
stanowi 33,2% wszystkich zabudowań. 42% z nich posiada funkcję mieszkalną – zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
Uchwały nr LIX/456/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardów. 
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Wspólnej, ul. Rodzinnej i ul. Wiejskiej. Zauważalne są także obiekty z tego okresu w 

dawnej części przemysłowej obszaru.  

d) po 198920 

Najnowsze zabudowania uzupełniające wcześniejszą tkankę miejską stanowią 22% 

wszystkich budynków zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji. Są to w dużej mierze 

budynki wielorodzinne wybudowane poza obszarem Osady Fabrycznej – w tym okresie 

uzupełniono zabudowę m.in. przy ul. Okrzei, ul. Waryńskiego, ul. Ossowskiego 

(Zdjęcie 32). Po 1989 r. powstają również osiedla domów jednorodzinnych na obrzeżach 

obszaru (ul. Piękna, ul. Miodowa). W tej części obszaru rewitalizacji powstają cały czas 

nowe budynki mieszkalnictwa jednorodzinnego. 

Na mapie zaznaczone zostały również budynki, które istnieją na mapie, ale nie ma ich 

w rzeczywistości bądź których dat powstania nie udało się ustalić ze względu na brak 

danych w Ewidencji Gruntów i Budynków21 bądź innych źródłach. Brak tych informacji 

może wynikać m.in. z samowoli budowlanej.  

 

Wykres 5. Udział budynków, w poszczególnych kategoriach wiekowych  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec 2018 r. 

                                           

20 Odsetek obiektów powstałych po roku 1989, stanowi 29,4% w stosunku do wszystkich budynków Żyrardowa 
– zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały nr LIX/456/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardów. 
21 Materiał wyjściowy otrzymany od Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. 
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Zdjęcie 29. Budynek powstały w okresie 1861-

1914 r. jedna z willi dyrektorskich przy ul. Armii 

Krajowej 8. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018 

 

Zdjęcie 30. Budynek powstały w okresie 1915-

1939 r. przy ul. Żakardowej 2. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018 

  

Zdjęcie 31. Budynek powstały w okresie 1940-

1989 r. przy ul. 1 Maja 63a.  

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018 

 

Zdjęcie 32. Budynek powstały po 1989 r. przy  

ul. Pięknej 27. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018 
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Mapa 8. Data powstania budynku w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy zasadniczej na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych
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4.4.  Parametry cieplne budynków 

 

Podczas inwentaryzacji zebrane zostały informacje określające stan budynku pod 

względem ocieplenia ścian zewnętrznych. Analiza przeprowadzona została na podstawie 

zewnętrznego wyglądu budynku.  

Jako budynek ocieplony oznaczono te obiekty, które posiadają zewnętrzną warstwę 

izolacji termicznej. 

Budynki, w których nie stwierdzono zewnętrznej warstwy izolacji termicznej oznaczono 

jako nieocieplone. Do tej kategorii zaliczone zostały również budynki, w których mogła 

występować warstwa izolacji wewnątrz ściany (ściany trójwarstwowe), lub docieplenie 

wykonane było od środka.   

 

 

Analizując materiały zebrane w trakcie inwentaryzacji jednoznacznie można stwierdzić,  

że parametry cieplne powiązane są ściśle z wiekiem obiektu oraz obowiązującą ochroną 

konserwatorską. Budynki nie podlegające opiece konserwatora mają w większości 

wykonaną termomodernizację lub izolacja termiczna stanowi jedną z warstw przegród 

zewnętrznych. Większość obiektów ocieplonych stanowią bloki wielorodzinne 

zlokalizowane między innymi przy ul. Mielczarskiego, ul. Dekerta, ul. Mireckiego, ul. 

Ossowskiego i ul. Okrzei (Zdjęcie 33). W większości termomodernizacji poddane zostały 

budynki mieszkalne jednorodzinne zlokalizowane w północnej i północno-wschodniej 

części obszaru (Mapa 9). Budynki ocieplone stanowią 19% wszystkich obiektów 

znajdujących się na obszarze rewitalizacji (Wykres 6). 

 

 

Zdjęcie 33. Budynki ocieplone przy ul. Ossowskiego i ul. Okrzei  

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby inwentaryzacji, wrzesień 2018 

Ponad 80% obiektów zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji, zgodnie z przyjętą 

metodologią, została oznaczona jako nieocieplona zewnętrznie.  Większość mieszkalnych 

budynków historycznych, objęta ochroną konserwatorską z ceglaną elewacją nie posiada 

żadnej dodatkowej warstwy izolacyjnej (Zdjęcie 34). Brak odpowiedniej izolacji 

termicznej wpływa negatywnie na komfort użytkowania obiektów przez mieszkańców, jak 

również pogarsza ich stan techniczny (przemarzanie ścian przyspiesza erozję cegieł).  
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Aby nie zasłonić oryginalnych detali ceglanych, w celu polepszenia komfortu cieplnego  

i parametrów cieplnych zaleca się wykonanie termomodernizacji od wewnątrz. Pierwszym 

krokiem w kierunku poprawy parametrów cieplnych jest wymiana stolarki okiennej  

i drzwiowej, połączona z wprowadzeniem bardziej efektywnych i energooszczędnych 

technologii ogrzewania w budynkach. 

  

Zdjęcie 34. Obiekty historyczne nieocieplone z zewnątrz 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby inwentaryzacji, lipiec 2018 

Prawie wszystkie budynki gospodarcze oraz garaże nie są ocieplone. Podobnie jest z 

budynkami przemysłowo-produkcyjnymi i poprzemysłowymi, które również nie posiadają 

izolacji termicznej. Ze względu na swój oryginalny charakter (budynki ceglane) nie 

powinny być poddawane typowej zewnętrznej termomodernizacji.  

 

Wykres 6. Parametr cieplny budynku CIEPLNY BUDYNKU (zewnętrzne) w granicach wyznaczonego 

obszaru rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec 2018 r. 
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Mapa 9. Analiza parametru cieplnego budynków w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec – wrzesień 2018r. 
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4.5. Zewnętrzny stan techniczny elewacji, dachu (pokrycia), stolarki 

Zewnętrzny stan techniczny poszczególnych elementów w budynkach został określony  

na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej. Każda z analizowanych części obiektu 

została scharakteryzowana za pomocą pięciostopniowej skali ocen, zgodnie z wytycznymi 

przedstawionymi w poszczególnych podrozdziałach. 

4.5.1. Elewacja  

a) BARDZO ZŁY (ocena 1) 

Elewacja pozbawiona warstwy tynku (jeśli budynek pierwotnie był otynkowany).  

Silne porażenie biologiczne partii cokołowej powodujące prawie całkowitą 

destrukcję materiału wykończeniowego zwłaszcza w miejscach, gdzie nie 

występuje obróbka blacharska, w tym również orynnowanie. Głębokie spękania 

materiału konstrukcyjnego ściany (zły stan techniczny konstrukcyjny). Widoczne 

tymczasowe wzmocnienia elewacji. Całkowite braki w orynnowaniu i obróbkach 

blacharskich. Braki części elewacji w wyniku działań czynników zewnętrznych 

(pożar, kradzież, częściowa rozbiórka). Brak stolarki okiennej i drzwiowej. 

Zaawansowane i postępujące zacieki wzdłuż linii okapu. Odpadające fragmenty 

elewacji, stanowiące zagrożenie życia dla przechodniów. Elewacja wymaga 

odtworzenia, wzmocnienia, napraw elementów konstrukcyjnych, osuszania. 

Konieczne prace remontowe oraz konserwacyjne w bardzo szerokim  

i zaawansowanym zakresie. 

b) ZŁY (ocena 2) 

Elewacja pozbawiona oryginalnych detali architektonicznych. Znaczne ubytki  

w warstwie tynku odsłaniające strukturę muru. Całkowite braki w orynnowaniu  

i obróbkach blacharskich. Porażenie mikrobiologicznie w dużym zakresie.  

Liczne spękania i odspojenia sięgające 80% całej powierzchni elewacji. Zły stan 

techniczny stolarki okiennej i drzwiowej. Elewacja wymaga remontu o dużym 

zakresie działania. 

c) ŚREDNI (ocena 3) 

Widoczne pęknięcia na detalach architektonicznych. Niewielkie braki wystroju 

architektonicznego. Wtórne zamurowania otworów okiennych lub drzwiowych. 

Niewielkie porażenie biologiczne elementów drewnianych lub strefy cokołowej. 

Drobne ubytki w strukturze ceglanej w tym w parapetach zewnętrznych, spękania 

tynków. Niewielkie odłupanie tynku odsłaniające warstwę termoizolacji bądź 

pierwotną strukturę muru. Lokalne, drobne przebarwienia wyprawy malarskiej. 

Braki w spoinach w ścianie murowanej, zabrudzenia. Duża ilość nielegalnych 

malunków typu graffiti.  Widoczne okablowanie. Elewacja wymaga konserwacji  

lub lokalnych napraw, wzmocnień lub uzupełnień. Remont o niedużym zakresie 

działania. 

d) DOBRY (ocena 4) 

Brak widocznych uszkodzeń wpływających na stan zachowania elementów, 

widoczne niewielkie zabrudzenia. Wymagana w najbliższym czasie konserwacja.  
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e) BARDZO DOBRY (ocena 5) 

Elewacja po gruntownym remoncie lub po termomodernizacji, a także elewacje 

nowo powstałych obiektów budowlanych.  

 

Estetyka zewnętrzna budynków występujących na obszarze rewitalizacji jest w stanie 

dobrym (30% wszystkich obiektów objętych analizą) i bardzo dobrym (24% wszystkich 

obiektów objętych analizą). Wynika to przede wszystkim z dobrze zachowanych 

ceglanych elewacji budynku, które nie uległy znaczącym zniszczeniom podczas działań 

wojennych oraz w trakcie obecnej eksploatacji (Wykres 7.) 

Obiekty cechujące się bardzo dobrym stanem technicznym elewacji to najczęściej 

budynki zaadaptowane do nowych funkcji, po przeprowadzonej termomodernizacji lub 

powstałe współcześnie (znajdujące się w kategorii po 1989 r.). Przykładem budynków 

zaadaptowanych do nowych funkcji jest Pasaż Stara Przędzalnia oraz lofty de Girarda 

w budynku Nowej Przędzalni. Nowopowstałe obiekty to m.in. Galeria Dekada czy bloki 

wielorodzinne przy ul. Okrzei. Budynki o bardzo dobrym stanie elewacji to także domy 

jednorodzinne zlokalizowane w północnej części obszaru przy ul. Pięknej i budynki 

wielorodzinne podane termomodernizacji np. przy południowym fragmencie ul. Kościuszki 

(Mapa 10).  

Stan dobry elewacji odnosi się do części obiektów mieszkalnych zlokalizowanych 

na terenie dawnej Osady Fabrycznej, a także budynków użyteczności publicznej 

powstałych przed  

II wojną światową (Zdjęcie 38). Dobrym stanem zachowania elewacji charakteryzują się 

również ceglane budynki zlokalizowane na terenie Bielnika przy ul. Żakardowej  

oraz budynki mieszkalne przy ul. Sławińskiego, a także w większości dawnych willi 

dyrektorskich przy ul. Armii Krajowej.  

Budynki, których stan elewacji został określony jako średni, stanowią ¼ całej zabudowy 

na obszarze rewitalizacji. Są to zarówno historyczne budynki przemysłowe 

i poprzemysłowe zlokalizowane na terenie dawnej Centrali (m.in. budynek dawnej 

Pończoszarni, budynki przemysłowe/handlowe przy ul. Nowy Świat i Lniarskiej (Zdjęcie 

37.) oraz na terenie Bielnika (budynki przy ul. Bielnikowej). Jako średni został określony 

również stan elewacji budynku ZUS przy ul. Bankowej, a także garaży m.in. 

zlokalizowanych przy ul. Spokojnej. Tak samo oceniono również ten element w 

przypadku budynków zlokalizowanych m.in. przy ul. Limanowskiego i ul. Kościuszki na 

odcinku od ul. Kościelnej do ul. Ossowskiego, a także obiektów w obrębie ulic 

Wyspiańskiego, ul. Chopina, ul. Żabiej oraz częściowo również przy ul. Leszno i ul. 

Sienkiewicza.  

Na obszarze rewitalizacji budynki w złym lub bardzo złym stanie technicznym występują 

pojedynczo i rozmieszczone są nieregularnie. Stanowią one odpowiednio 13% i 2% 

wszystkich obiektów zlokalizowanych na opracowywanym terenie. W dużej mierze do tej 

grupy zaliczone zostały obiekty garażowe, a także komórki gospodarcze przy 

historycznych obiektach mieszkalnych (Zdjęcie 40). Jednocześnie należy podkreślić, że 

obiekty historyczne często zabytkowe także znajdują się w tej grupie np. budynki 

zlokalizowane wzdłuż ul. 1 Maja na wysokości ul. Sławińskiego (Zdjęcie 36), budynki przy 

ul. Kamiennej, ul. Limanowskiego przy skrzyżowaniu z Kościelną, przy ul. Kilińskiego na 

skrzyżowaniu z Jasną, przy ul. Kościuszki na skrzyżowaniu z ul. Ossowskiego i ul. 

Chopina (Zdjęcie 35). 
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Szczegółowe rozmieszczenie budynków z określeniem stanu technicznego elewacji 

pokazuje załączona poniżej mapa (Mapa 6).  

 

Wykres 7. Ocena stanu technicznego elewacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec 2018 r. 

 

Elewacja jest w najlepszym stanie w budynkach o funkcji usługowej (stan 76% obiektów 

tego typu zostało ocenionych jako dobry lub bardzo dobry) i budynkach użyteczności 

publicznej (stan 75% budynków w tej kategorii został oceniony jako dobry lub bardzo 

dobry). Najwięcej budynków, których stan elewacji został oceniony jako zły lub bardzo 

zły pełni funkcję gospodarczą (21%) lub inną (15%). Stan elewacji 32% budynków o 

funkcji gospodarczej został określony jako średni. 

 

Tabela 2. Stan elewacji w zależności od funkcji budynku 

Funkcja budynku 
bardzo 

zły 
zły średni dobry 

bardzo 

dobry 

mieszkalna (w tym mieszkalno- 

usługowa) 

1% 11% 21% 35% 32% 

usługowa 0% 7% 17% 37% 39% 

użyteczności publicznej 0% 4% 20% 47% 28% 

gospodarcza 3% 18% 32% 27% 19% 

inna22 4% 11% 27% 31% 27% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec 2018 r. 

 

                                           

22 Do kategorii tej zaliczono m.in. wiaty śmietnikowe, stacje transformatorowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, 

obiekty pełniące funkcje przemysłowe. 
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Zdjęcie 35. Bardzo zły stan elewacji – budynek 

przy ul. Chopina 7. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018 

 

 

 

Zdjęcie 36. Zły stan elewacji – budynek  

przy ul. 1 Maja 70. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018 

 

Zdjęcie 37. Średni stan elewacji – budynek przy  

ul. Lniarskiej 4. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018 

 

Zdjęcie 38. Dobry stan elewacji – budynek 

przy pl. Jana Pawła II 1. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018 

 

Zdjęcie 39. Bardzo dobry stan elewacji – budynek 

przy al. Partyzantów 15 

 

Zdjęcie 40. Komórka gospodarcza wewnątrz 

kwartału zabudowy przy ul. Kościuszki 37 – 

zły stan techniczny 
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Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018 
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Mapa 10. Stan techniczny elewacji w budynkach w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec - wrzesień 2018 r.
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4.5.2. Dach 

 

a) BARDZO ZŁY (ocena 1) 

Brak pokrycia dachowego. Dewastacja pokrycia dachowego powodujące niszczenie 

więźby dachowej i stropu poddasza. Korozja biologiczna deskowania. Brak części 

dachu w wyniku działań czynników zewnętrznych (pożar, kradzież, częściowa 

rozbiórka).  

Pokrycie wymaga natychmiastowych działań zabezpieczających więźbę dachową 

przed czynnikami atmosferycznymi. Wymagany jest remont i naprawy o dużym 

zakresie działania.  

b) ZŁY (ocena 2) 

Brak ciągłości pokrycia narażające na zalewanie poddasza i więźby dachowej bądź 

izolacji termicznej. Brak wywinięcia papy na komin lub brak obróbek blacharskich.  

Źle wykonane spadki (gromadzenie się wody na powierzchni dachu). Nieszczelne 

łączenia. Montaż instalacji odgromowej wykonany na trzpieniach przebijających 

powierzchnie papy. Znaczące uszkodzenie obróbek blacharskich bądź ich brak, 

purchle pokrycia z papy. Duże porażenie biologiczne: pokrycie porośnięte mchem  

i porostami. Pokrycie dachowe wymaga natychmiastowych prac konserwatorskich  

i remontowych o dużym zakresie. 

c) ŚREDNI (ocena 3) 

Pokrycie dachowe posiada drobne uszkodzenia. Miejscowe braki pokrycia.  

Źle wykonany montaż orynnowania powodujący zalewanie elewacji. Pokrycie 

wymaga drobnych napraw.  

d) DOBRY (ocena 4) 

Brak widocznych uszkodzeń wpływających na stan zachowania elementów pokrycia 

dachowego. Wymagana w najbliższym czasie konserwacja. 

e) BARDZO DOBRY (ocena 5) 

Nowe pokrycie dachowe z pełnym orynnowaniem i obróbką blacharską.  

Brak konieczności ingerencji, jedynie bieżące przeglądy. Brak uwag. 

 

 

Na obszarze rewitalizacji większość budynków posiada dachy dwuspadowe. Większość 

obiektów ma wymienione pokrycie dachowe. Przeważającym materiałem 

wykończeniowym pokrycia dachowego jest płaska blacha łączona na rąbek oraz 

blachodachówka. 

Stan pokrycia dachowego większość budynków zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji 

można określić jako dobry (31%) lub bardzo dobry (31%) (Wykres 8). Ponad 90% 

budynków jest użytkowana, dlatego też widoczne są bieżące, co najmniej doraźne prace 

konserwacyjne (Zdjęcie 44, Zdjęcie 45). Dobry i bardzo dobry stan pokrycia dachowego 

dotyczy prawie wszystkich domów jednorodzinnych zlokalizowanych w północnej 

i północno-wschodniej części obszaru rewitalizacji (Mapa 11). Większość zabudowy 

wielorodzinnej na obszarze rewitalizacji posiada dachy w dobrym stanie. W przypadku 

zabudowy przemysłowej i poprzemysłowej, nieliczne obiekty posiadają dachy w dobrym 
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stanie zachowania, bardzo dobry stan został wskazany w przypadku budynków 

zaadaptowanych do nowych funkcji.  

Średni stan techniczny pokrycia dachowego dotyczy 22% obiektów znajdujących się 

na obszarze rewitalizacji. Należy zaznaczyć, że część z nich to obiekty historyczne 

powstałe przed II wojną światową np. budynki wielorodzinne przy ul. Narutowicza 

(Zdjęcie 43), ul. Kościelnej, ul. Kościuszki, ul. Mireckiego (przy ul. 1 Maja) i ul. Chopina. 

Jako średni został również określony stan dachu kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia, a 

także budynków przemysłowych i poprzemysłowych zlokalizowanych na Bielniku w 

obrębie ul. Bielnikowej i ul. Drukarskiej, na terenie Centrali przy ul. Lniarskiej oraz przy  

ul. Bankowej i ul. Radziwiłłowskiej.     

Poszczególne, rozproszone na całym terenie obiekty ze złym (8%) i bardzo złym (2%) 

stanem technicznym dachu, kwalifikują się do całkowitej wymiany lub odtworzenia 

konstrukcji i pokrycia dachowego. Pojedyncze budynki tego typu zlokalizowane są na 

ternie Bielnika oraz Centrali, między innymi budynki położone przy ul. Nowy Świat. Zły i 

bardzo zły stan pokrycia dachowego zauważalny jest także w przypadku wielu komórek 

gospodarczych zlokalizowanych na terenie dawnej Osady Fabrycznej. Konieczność 

wymiany bądź odtworzenia dachu dotyczy również części historycznych budynków 

mieszkalnych przy ul. Chopina, ul. Wierzbowej, ul. 1 Maja przy skrzyżowaniu  

z Waryńskiego (Zdjęcie 41), oraz przy ul. Kościuszki na wysokości ul. Ossowskiego  

(Zdjęcie 42).  

 

Wykres 8. Ocena stanu technicznego pokrycia dachowego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec 2018 r. 
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Pokrycie dachowe jest w najlepszym stanie w budynkach o funkcji usługowej (stan 86% 

budynków w tej kategorii został oceniony jako dobry lub bardzo dobry), budynkach 

użyteczności publicznej (stan 80% budynków został oceniony jako dobry lub bardzo 

dobry) i mieszkalnej (stan 80% budynków został oceniony jako dobry lub bardzo dobry). 

Najwięcej budynków, których stan techniczny pokrycia dachowego został oceniony jako 

zły lub bardzo zły pełni funkcję gospodarczą (18%) lub inną (15%). Stan pokrycia 

dachowego 33% budynków o funkcji gospodarczej został określony jako średni (Tabela 

3). 

Tabela 3. Ocena stanu technicznego pokrycia dachowego w odniesieniu do funkcji pełnionej przez 

budynek 

 

 
bardzo 

zły 
zły średni dobry 

bardzo 
dobry 

mieszkalna (w tym mieszkalno - 
usługowa) 

1% 3% 16% 38% 42% 

usługowa 0% 3% 11% 42% 44% 

użyteczności publicznej 0% 1% 19% 43% 37% 

gospodarcza 4% 14% 33% 27% 22% 

inna 6% 9% 23% 28% 34% 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec 2018 r. 
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Zdjęcie 41. Budynek o bardzo złym stanie 

technicznym dachu przy ul. 1 Maja 68. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018 

 

Zdjęcie 42. Budynek o złym stanie technicznym 

dachu przy ul. Kościuszki 32. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018 

 

Zdjęcie 43. Budynek o średnim stanie 

technicznym dachu przy ul. Narutowicza 30. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018 

 

Zdjęcie 44. Budynek o dobrym stanie technicznym 

dachu przy ul. 1 Maja 48. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018 

 

Zdjęcie 45. Budynek o bardzo dobrym  

stanie technicznym dachu przy  

ul. Limanowskiego 41. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018 
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Mapa 11. Stan techniczny pokrycia dachowego w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec - wrzesień 2018 r.
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4.5.3. Stolarka okienna i drzwiowa 

Przy ocenie nie uwzględnia się walorów historycznych i estetycznych elewacji 

w obiektach zabytkowych. 

a) BARDZO ZŁY (ocena 1) 

Brak stolarki okiennej lub drzwiowej. Głębokie porażenie biologicznie elementów. 

Fragmentaryczne pozostałości stolarki drewnianej. Zamurowane otwory okienne. 

Stolarka nie nadaje się do remontu, a jedynie do całkowitej wymiany. 

b) ZŁY (ocena 2) 

Stopień zniszczenia stolarki wysoce zaawansowany. Brak szkleń w kwaterach  

lub otworach okiennych. Zdeformowane naświetla. Zabite skrzydła, bez możliwości 

otworzenia elementu. Zdemontowane skrzydło wewnętrzne lub zewnętrzne 

w konstrukcji skrzynkowej. Głębokie pęknięcia ramy. Zamurowania w ościeżach. 

Zaawansowane ubytki farby w stopniu odsłaniającym surową strukturę drewna 

(drewno narażone na działania czynników atmosferycznych). Zdeformowanie 

elementów stalowych. Brak lub deformacja zawiasów i okuć (Zdjęcie 47).  

Stolarka wymaga wymiany lub remontu o dużym zakresie działania. 

c) ŚREDNI (ocena 3) 

Ocena dotyczy głównie stolarki drewnianej bądź ślusarki. Stolarka posiada 

odspojenia wyprawy malarskiej, miejscami wykruszone i odspojone kity szklarskie, 

widoczne wtórne łączenia mechaniczne, drobne ubytki w strukturze drewna, 

zniekształcenia części zawiasów i okuć, pękniecie szklenia, niedomykanie się 

skrzydeł. Osadzenie innego skrzydła po demontażu skrzydła wewnętrznego  

lub zewnętrznego w konstrukcji skrzynkowej. Stolarka nie zapewnia właściwych 

warunków termicznych i akustycznych. Stolarka wymaga naprawy. 

d) DOBRY (ocena 4) 

Brak widocznych uszkodzeń wpływających na stan zachowania elementów. 

Wymagana w najbliższym czasie konserwacja. Ocena może również dotyczyć 

uśrednionej wartości, w przypadku, gdy w budynku występuje stolarka drewniana 

i projektowana.   

e) BARDZO DOBRY (ocena 5) 

Nowo wymieniona stolarka drewniana (okienna i drzwiowa). Stolarka drewniana 

wymieniona na nową drewnianą lub z PCV. Nowa ślusarka.  

 

Większość stolarki okiennej na obszarze rewitalizacji jest wykonana z profili plastikowych, 

które wypierają pierwotne drewniane okna. Na terenie Osady Fabrycznej utrzymana jest 

drewniana stolarka drzwiowa, najczęściej jako ona nowa, wymieniona.  

Większość budynków zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji posiada dobry (30%) 

i bardzo dobry (31%) stan stolarki okiennej i drzwiowej (Wykres 9.). 

 Prawie wszystkie budynki są użytkowane (ponad 90%), dlatego też zauważyć można 

wykonane bieżące lub co najmniej doraźne prace konserwacyjne. Dobrym i bardzo 

dobrym stanem technicznym stolarki oznaczono budynki, w których okna i drzwi zostały 

wymienione współcześnie na stolarkę PCV lub ślusarkę. Stolarka drewniana stanowi 
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niewielki odsetek tej grupy i osadzona jest w budynkach historycznych. W wielu 

budynkach, mimo dobrego lub bardzo dobrego stanu technicznego elementów, stolarka 

cechuje się brakiem nawiązania do pierwotnych podziałów i wymiarów. Obiekty, w 

których stan stolarki okiennej i drzwiowej został określony jako dobry są równomiernie 

rozmieszczone na terenie całego obszaru rewitalizacji (Mapa 12). Są to zarówno budynki 

mieszkalne jak i obiekty użyteczności publicznej (Zdjęcie 49), a także budynki 

przemysłowe i poprzemysłowe zaadaptowane do nowych funkcji (Zdjęcie 50). 

W obiektach z oznaczonym średnim stanem technicznym stolarki (19% wszystkich 

obiektów na obszarze rewitalizacji), zaleca się przeprowadzenie prac naprawczych.  

Ocena taka była również przyjmowana w obiektach zabytkowych, w których występuje 

zarówno nowa jak i stara stolarka klasyfikująca się do pilnej wymiany. Średni stan 

stolarki okiennej i drzwiowej został wskazany w przypadku zabudowy wielorodzinnej 

m.in. przy ul. Waryńskiego (Zdjęcie 48), przy ul. Kościuszki, ul. Limanowskiego na 

odcinku od Kościelnej do Ossowskiego. W dużej mierze dotyczy to również zabytkowych 

komórek gospodarczych i obiektów garażowych, a także części obiektów przemysłowych 

i poprzemysłowych.  

Poszczególne budynki rozproszone na całym terenie objętym analizą, posiadają stolarkę 

w złym (10%) i w bardzo złym (3%) stanie, kwalifikującą się do całkowitej wymiany. 

Dotyczy to obiektów zlokalizowanych na terenie dawnej Centrali m.in. budynek 

Pończoszarni, obiekty przy ul. Lniarskiej i ul. Nowy Świat, a także budynki znajdujące się 

na Bielniku w obszarze wyznaczonym przez ul. Bielnikową, ul. Drukarską i ul. Dittricha 

(Zdjęcie 46). Podobnie jak w przypadku innych ocenianych elementów, również i w tym 

przypadku wskazane zostały zabytkowe obiekty mieszkalne o złym i bardzo złym stanie 

stolarki okiennej i drzwiowej m.in. budynki wielorodzinne przy ul. Chopina, ul. 1 Maja  

przy skrzyżowaniu z ul. Waryńskiego, pojedyncze budynki w obrębie ul. Kościelnej 

i ul. Kościuszki.   

Na terenie obszaru rewitalizacji (np. przy ul 1 Maja) występują również obiekty,  

które posiadają zdemontowaną stolarkę i zamurowane otwory okienne oraz drzwiowe.  

Są to głównie budynki wyłączone z użytkowania ze względu na ogólnie zły stan 

techniczny.  

W historycznych „domach robotniczych” najczęściej wymieniona została stolarka okienna 

i drzwiowa przede wszystkim w części wspólnej (na klatkach schodowych). Wiele jest 

przypadków, w których poszczególni użytkownicy mieszkań komunalnych wymienili na 

własną rękę okna, ale bez uzgodnienia z miejskim konserwatorem zabytków. Niestety 

często nowe okna i czasem drzwi nie nawiązują do pierwotnych podziałów i gabarytów 

profili stolarki. Budynek przy ul. 1 Maja 59 (Zdjęcie 51.) jest przykładem obiektu, gdzie 

występują okna (od ul 1 Maja) wymienione zgodnie z historycznym podziałem, a od 

strony podwórka wiele okien i drzwi ma zaburzone pierwotne wymiary i wykonanych jest 

z różnych materiałów.  

Występują też lokalne zmiany gabarytów otworów okiennych i drzwiowych w murze. 

Zaburza to uporządkowany oryginalny rytm elewacji. Przy ulicy Limanowskiego znajdują 

się budynki, w których zmniejszone zostały oryginalne wielkości otworów drzwiowych 

i wypełnione stolarką drzwiową, obcą w tego typu zabudowie. Zalecana jest w takich 

przypadkach jak najszybsza wymiana stolarki przy jednoczesnym przywróceniu 

oryginalnych wielkości otworów wejściowych i zachowaniu jednolitego charakteru 

nawiązującego do historycznej formy.  
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Nieodpowiednia wymiana stolarki drzwiowej w zakresie strefy wejścia do budynków 

wpłynęła negatywnie na ich historyczny wygląd. Powinno dążyć się do przywrócenia 

pierwotnej estetyki elewacji, na co duży wpływ ma sposób osadzenia stolarki 

w odpowiednim charakterze.  

Wymieniając okna lub drzwi należy dostosować ich parametry do obowiązujących 

warunków technicznych i norm prawnych. 

 

 

Wykres 9. Ocena stanu technicznego stolarki okiennej i drzwiowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec 2018 r. 

Przeanalizowany został również stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej w 

odniesieniu do funkcji pełnionej przez poszczególne budynki. Stolarka okienna i drzwiowa 

jest w najlepszym stanie technicznym w budynkach o funkcji użyteczności publicznej 

(stan 89% budynków w tej kategorii został oceniony jako dobry lub bardzo dobry), o 

funkcji usługowej (stan 87% budynków został oceniony jako dobry lub bardzo dobry) 

oraz mieszkalnej (stan 83% budynków został oceniony jako dobry lub bardzo dobry). 

Najwięcej budynków, których stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej został 

oceniony jako zły lub bardzo zły jest pełnią funkcję gospodarczą (21%) lub inną (22%) 

(Tabela 4).  

 

Tabela 4. Ocena stanu technicznego stolarki okiennej i drzwiowej w odniesieniu do funkcji budynku 

 
bardzo 

zły 
zły średni dobry 

bardzo 
dobry 

mieszkalna (w tym 
mieszkalno - usługowa) 

1% 4% 12% 35% 48% 

usługowa 1% 3% 9% 38% 49% 

użyteczności publicznej 0% 0% 11% 33% 56% 

gospodarcza 4% 17% 31% 28% 21% 

inna 8% 14% 21% 29% 28% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec 2018 r. 
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Zdjęcie 46. Budynek o bardzo złym stanie 

technicznym stolarki okiennej i drzwiowej 

przy ul. Dittricha 10j. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec  2018 

 

Zdjęcie 47. Budynek o złym stanie technicznym 

stolarki okiennej i drzwiowej przy  

ul. Limanowskiego 47. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018 

 
Zdjęcie 48. Budynek o średnim stanie 

technicznym stolarki okiennej i drzwiowej 

przy ul. Waryńskiego 28-30. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018 

 
Zdjęcie 49. Budynek o dobrym stanie technicznym 

stolarki okiennej i drzwiowej przy ul. Dittricha 1. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018 

 
Zdjęcie 50. Budynek o bardzo dobrym stanie 

technicznym stolarki okiennej i drzwiowej 

przy ul. Nowy Świat 8. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018 

 
Zdjęcie 51. Budynek z zaburzonymi pierwotnymi 

wymiarami, wykonany z różnych materiałów przy 

ul. 1 Maja 59 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018 
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Mapa 12. Stan techniczny stolarki w budynkach w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec - wrzesień 2018 r.
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4.6. Obiekty nieużytkowane 

Ważnym elementem analizy technicznej było również uzyskanie informacji o użytkowaniu 

obiektów wchodzących w zakres opracowania. Utrzymanie ciągłości użytkowania 

obiektów wpływa korzystnie na stan techniczny budynku – przeprowadzane są bieżące 

remonty i drobne naprawy.   

Do budynków nieużytkowanych zakwalifikowano obiekty:  

 niezasiedlone (budynki w trakcie budowy),  

 wysiedlone, wolne od najemców, dzierżawców, lokatorów bądź wysiedlone na 

czas prac remontowych 

 wyłączone z użytkowania ze względu na zły stan techniczny, decyzją 

odpowiednich organów23, 

 rozebrane w znaczącym stopniu, 

 noszące znamiona ruiny, działania pożaru. 

 

Obiekty określone jako nieużytkowane stanowią 9% wszystkich budynków na obszarze 

rewitalizacji (Wykres 10)24. Przeważająca większość z nich to budynki pofabryczne – 

na terenie Centrali (Zdjęcie 52) oraz Bielnika (Zdjęcie 53). Po upadku zakładów lniarskich 

obszar ten w coraz mniejszym stopniu pełnił przypisane mu pierwotnie funkcje 

przemysłowe. Obecnie tylko w części obiektów na terenie Bielnika prowadzona  

jest produkcja. Część wykorzystywana jest jako przestrzeń magazynowa. W przypadku 

obszaru Centrali niszczeją nieużytkowane budynki pełniące dawniej ważne role  

w kompleksie przemysłowym m.in. pończoszarnia, centralna kotłownia. 

Warto podkreślić, że wszystkie obiekty w stanie zagrażającym życiu i zdrowiu, zostały 

zabezpieczone i uniemożliwiony jest do nich dostęp osób niepowołanych.  

Przedstawione powiązanie użytkowania obiektów z ich funkcją (Tabela 5.) potwierdza,  

że najwięcej budynków nieużytkowanych to obiekty fabryczne / produkcyjne (obiekty, 

w których ostatnią pełnioną funkcją była funkcja fabryczna). Kolejne typy obiektów,  

które nie są użytkowane to te sklasyfikowane jako inne (26%) oraz usługowe / handlowe 

(15%). Wśród budynków gospodarczych / garaży, 9% stanowią obiekty wyłączone  

z użytkowania, a wśród mieszkalnych 6% to obiekty nieużywane. Budynki użyteczności 

publicznej są nieużytkowane w 4%, natomiast budynki mieszkalno-usługowe w 3%  

(Tabela 5). 

 

 

                                           

23 Art. 66 Prawa Budowlanego 
24 Należy również nadmienić, iż w część obiektów nieużytkowanych wykluczona była możliwość oceny stanu. 



73 | S t r o n a  

 

 

Wykres 10. Obiekty nieużytkowane w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec 2018r. 

 

Tabela 5. Użytkowanie obiektów w podziale na pełnione funkcje 

funkcja obiektów użytkowanie obiektów 

 
nieużytkowany użytkowany 

mieszkalny 6% 94% 

mieszkalno-usługowy 3% 97% 

usługowy/handlowy 15% 85% 

gospodarczy/garaże 9% 91% 

fabryczny/produkcyjny 57% 43% 

użyteczność publiczna 4% 96% 

inne 26% 74% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec 2018 r. 
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Zdjęcie 52. Nieużytkowane obiekty na dawnym terenie przemysłowym Centrali  

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby inwentaryzacji, lipiec 2018 

 

Zdjęcie 53. Nieużytkowane obiekty poprzemysłowe na terenie Bielnika 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby inwentaryzacji, lipiec 2018 
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Mapa 13. Obiekty nieużytkowane w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec - wrzesień 2018 r.
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4.7. Stan techniczny lokali mieszkalnych w opinii mieszkańców 

Warunki mieszkaniowe uznawane są za jedną z części składowych jakości życia. Wynika 

to z faktu, że mieszkanie (dom) dla większości ludzi jest najważniejszą częścią majątku 

gospodarstwa domowego - „jego stan i wyposażenie w dużej mierze świadczą o pozycji 

majątkowej, poziomie osiąganych dochodów i stanie zamożności”25. Ponadto 

mieszkanie/dom zaspokaja potrzeby podstawowe, bez czego niemożliwy jest pełny 

rozwój potrzeb wyższego rzędu26.  

Czynnikami wpływającymi na komfort mieszkania są między innymi: wielkość lokalu 

mieszkalnego (powierzchnia, liczba pokoi), wyposażenie w zestawy instalacji techniczno-

sanitarnej, stan techniczny. Opinie mieszkańców na temat ich warunków mieszkaniowych 

zostały pozyskane w badaniu PAPI. Ankietowani w poszczególnych częściach obszaru 

rewitalizacji zostali zapytani o następujące kwestie: powierzchnia mieszkania, forma 

własności mieszkania, liczba pokoi w mieszkaniu, wyposażenie mieszkania.  

Po pierwsze respondenci udzielali odpowiedzi na pytanie o powierzchnię mieszkania. 

Można przyjąć, że im wyższa jest powierzchnia mieszkania pozostająca do dyspozycji 

respondentów tym wyższa jest jakość życia. Najwięcej małych mieszkań o powierzchni 

poniżej 30 m2 jest w części obszaru rewitalizacji obejmującego m.in. ulice Armii 

Krajowej, Sławińskiego, gdzie ich odsetek w ogólnej liczbie mieszkań na tym terenie 

sięga blisko połowy (48,7%). Z kolei najwięcej dużych mieszkań, powyżej 90 m2, 

znajduje się w części obszaru ograniczonego ulicami Działkową, Kamienną, Leszno, 

Miodową, Piękną i Wiejską. Ich odsetek w ogólnej liczbie odpowiedzi respondentów z 

obszaru rewitalizacji wynosił 2% (Wykres 11). W większości przypadków są to tereny, 

gdzie zlokalizowane są domki jednorodzinne. Należy przy tym wspomnieć, że przywołane 

wcześniej wielkości są skrajne, wśród ogólnej populacji respondentów dominują 

mieszkania średnie o powierzchni w przedziale 31-60 m2. Posiadanie mieszkania o takim 

metrażu zadeklarowało 68,5% badanych (Mapa 14).  

                                           

25 Siedlecka A., Smarzewska A., Warunki mieszkaniowe jako miernik obiektywnej jakości życia osób 
niepełnosprawnych, SGGW, Warszawa, 2013, s. 155-156.  
26 Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W., Uwarunkowania konsumpcji polskich gospodarstw domowych, 
SGGW, Warszawa, 2001, s. 83. 
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Wykres 11. Odsetek respondentów deklarujących powierzchnię zamieszkiwanego lokalu  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród 

mieszkańców Żyrardowa (n=2148), listopad-grudzień 2018  
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Mapa 14. Powierzchnia zajmowanego lokalu mieszkalnego według respondentów w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2148), listopad-grudzień 2018 
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Respondentów pytano również o formę własności mieszkania. Z przeprowadzonych badań 

wynika, że najczęściej badani zajmowali mieszkania własnościowe - 52% ankietowanych 

z obszaru rewitalizacji. W podziale przestrzennym najwięcej respondentów posiada 

mieszkanie na własność w obszarze, w którego skład wchodzą m.in. ulice Rodzinna, 

Szkolna i Środkowa oraz obszarze obejmującym ulice Cehaka i Ossowskiego,  

gdzie odpowiedzi wynosiły odpowiednio 90 i 82%. Największy udział ankietowanych,  

którzy zajmowali mieszkanie komunalne odnotowano w części miasta przy ulicach 

Narutowicza, Staszica, Ściegiennego, Wyszyńskiego (62%) i w obszarze obejmującym  

ul. Armii Krajowej oraz Sławińskiego (56%). Natomiast osoby, które wynajmują 

mieszkanie dominują na terenie zlokalizowanym przy ulicach: Chopina, Ciasnej, 

Farbiarskiej, Mostowej, Wierzbowej, Wyspiańskiego, Żabiej i Żeromskiego, jednak ich 

odsetek wynosi jedynie 21% (Mapa 15).  

Powierzchnia lokalu została zestawiona z formą własności mieszkania. Prawie 70% 

mieszkań poniżej 30 m2 stanowią mieszkania komunalne. Mieszkania duże, powyżej 90 

m2 to w zdecydowanej większości mieszkania własnościowe, wspomniane wcześniej – 

domki jednorodzinne (Tabela 6).  

Tabela 6. Powierzchnia lokalu mieszkalnego w odniesieniu do formy własności mieszkania 

Źródło: Wyniki badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2148), 

listopad-grudzień 2018 

 

 

 

Powierzchnia 
lokalu 

użytkowego  

Własnościowe Komunalne Wynajęte Inne 
Odmowa 

udzielenia 

odpowiedzi 

Poniżej 30 m2 22,0% 68,5% 8,6% 0,0% 0,9% 

31-60 m2 57,6% 27,1% 13,7% 0,1% 1,6% 

61-90 m2 77,9% 9,5% 7,5% 0,0% 5,0% 

91-120 m2 82,9% 5,7% 5,7% 0,0% 5,7% 

Powyżej 120 m2 88,9% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Odmowa udzielenia 
odpowiedzi 

4,3% 3,2% 3,2% 0,0% 88,2% 
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Mapa 15. Forma własności zajmowanego mieszkania w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2148), listopad-grudzień 2018 
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Z wielkością mieszkania związana jest liczba pokoi. Ponad połowa wszystkich 

respondentów (52%) zadeklarowała posiadanie mieszkania dwupokojowego.  

Najwięcej małych mieszkań o powierzchni poniżej 30 m2 było przy ulicach Armii Krajowej, 

Sławińskiego, co oczywiste w nim też przeważają mieszkania jednopokojowe, posiadanie 

takiego mieszkania zadeklarowało 44% badanych. Analogicznie najwięcej mieszkań 

liczących 5 i więcej pokoi jest na obszarze objętym ulicami: Działkową, Kamienną, Leszno 

oraz ulicami: Miodową, Piękną i Wiejską (4%). Wskazany teren to obszar, na którym 

zlokalizowane są głównie domki jednorodzinne (Mapa 16).  
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Mapa 16. Liczba pokoi wg wskazań respondentów w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2148), listopad-grudzień 2018 
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Deklarowaną powierzchnię mieszkania odniesiono do liczby członków gospodarstwa 

domowego. W grupie jednoosobowych gospodarstw domowych, 42% respondentów 

wskazywało na powierzchnię mieszkania poniżej 30 m2. W grupie gospodarstw domowych 

liczących 5 i więcej osób przeważały mieszkania o powierzchni 31-60 m2 (44% 

respondentów deklarujących 5-osobowe gospodarstwa domowe) oraz 61-90 m2 (42% 

respondentów) (Tabela 7). 

Tabela 7. Zestawienie liczby członków gospodarstwa domowego z wielkością mieszkania  

Liczba członków 

gospodarstwa domowego 
Pon. 30 m2 31-60 m2 61-90 m2 91-120 m2 

Pow. 

120 m2 

1 42% 55% 2% 0% 0% 

2 16% 77% 5% 1% 0% 

3 6% 77% 12% 2% 1% 

4 5% 71% 19% 3% 1% 

5 i więcej 3% 44% 42% 5% 1% 

Źródło: Wyniki badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2148), 

listopad-grudzień 2018 

Ponad połowa respondentów, którzy mieszkają w 2-4-osobowych gospodarstwach 

domowych posiada mieszkanie na własność. Także w przypadku 1-osobowych 

gospodarstw domowych, najwięcej respondentów deklaruje mieszkanie własnościowe. 

Wyjątek stanowią 5-osobowe i więcej gospodarstwa domowe, gdzie 40% respondentów 

wskazuje, że mieszka w lokalach komunalnych. Taki sam odsetek respondentów wskazał  

na mieszkanie komunalne wśród przedstawicieli 1-osobowych gospodarstw domowych 

(Tabela 8).   

Tabela 8. Zestawienie liczby członków gospodarstwa domowego z własnością mieszkania 

Liczba członków 

gospodarstwa 

domowego 

Własnościowe Komunalne Wynajęte 

Odmowa 

udzielenia 

odpowiedzi 

1 46% 40% 11% 6% 

2 55% 32% 11% 9% 

3 58% 25% 14% 17% 

4 57% 30% 11% 4% 

5 i więcej 32% 40% 18% 7% 

Źródło: Wyniki badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2148), 

listopad-grudzień 2018 

Biorąc pod uwagę strukturę wieku respondentów badania, to mieszkania własnościowe  

są najczęściej zamieszkiwane przez osoby w wieku powyżej 65 roku życia (24% 

deklarujących posiadanie mieszkania na własność), mieszkania komunalne natomiast 

przez osoby w wieku 55-64 lata (1/4 respondentów wskazujących na zajmowanie lokali 

komunalnych). Wśród wynajmujących mieszkania największy odsetek stanowią osoby  

w wieku 35-44 lat (32% wszystkich wynajmujących mieszkania) (Tabela 9).  
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Tabela 9. Zestawienie wieku respondentów do własności zajmowanego przez nich mieszkania 

Liczba członków 

gospodarstwa 

domowego 

Własnościowe Komunalne Wynajęte 

Odmowa 

udzielenia 

odpowiedzi 

18-24 lata 4% 6% 10% 16% 

25-34 10% 13% 20% 16% 

35-44 23% 17% 32% 18% 

45-54 21% 17% 22% 23% 

55-64 18% 25% 10% 13% 

powyżej 65 lat 24% 22% 7% 13% 

Źródło: Wyniki badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2148), 

listopad-grudzień 2018 

Badanym elementem warunków życia było także wyposażenie mieszkań: w toaletę, 

prysznic lub wannę, pralkę, Internet, telewizor. Wyposażenie mieszkań we wspomniane 

udogodnienia określa pewien standard mieszkania/domu27. Z uzyskanych informacji 

wynika, że 86% ankietowanych zamieszkiwało lokale wyposażone w toaletę, 84% 

posiadało prysznic lub wannę, 82% pralkę, 84% telewizor, a 60% posiada dostęp 

do Internetu (Wykres 12).  

 

Wykres 12. Wyposażenie mieszkań na obszarze rewitalizacji 

Źródło: Wyniki badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2148), 

listopad-grudzień 2018 

Biorąc pod uwagę własność mieszkania, to najgorzej wyposażone są mieszkania 

komunalne. Mniej niż 80% respondentów posiada w mieszkaniu toaletę, prysznic  

lub wannę oraz pralkę. Tylko 43% respondentów z mieszkań komunalnych ma dostęp 

                                           

27 Zalega T., Mieszkanie i warunki lokalowe miejskich gospodarstw domowych w Polsce, Uniwersytet 
Warszawski, Warszawa, 2013, s. 157-160. 
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do Internetu, co może przyczyniać się do problemu, jakim jest wykluczenie cyfrowe. 

Najlepiej wyposażone są mieszkania własnościowe (Tabela 10).  

Tabela 10. Wyposażenie mieszkania w odniesieniu do formy własności  

Własność 

mieszkania 
Toaleta 

Prysznic/

wanna 
Pralka Internet Telewizor 

Odmowa 
udzielenia 
odpowiedzi 

Własnościowe 98% 99% 97% 76% 97% 6% 

Komunalne 79% 79% 75% 43% 90% 3% 

Wynajęte 97% 96% 93% 77% 94% 2% 

Odmowa 
udzielenia 
odpowiedzi  

93% 94% 92% 88% 93% 84% 

Źródło: Wyniki badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2148), 

listopad-grudzień 2018 

Wyposażenie mieszkań zostało zestawione także z dochodami osiąganymi przez 

mieszkańców obszaru rewitalizacji.  Osoby o najniższych zarobkach w najmniejszym 

stopniu mogą sobie pozwolić na takie udogodnienia jak Internet – tylko 17% 

respondentów z tej grupy deklaruje dostęp do Internetu. Ponadto niecałe 40% 

mieszkańców obszaru rewitalizacji posiadające dochody poniżej 500 zł (w przeliczeniu na 

1 osobę w gospodarstwie domowym) posiada w mieszkaniu pralkę. Przy dochodach 

powyżej 1000 zł na 1 osobę widać znaczącą poprawę w wyposażeniu mieszkań (Tabela 

11).  

Tabela 11. Wyposażenie mieszkania w odniesieniu do osiąganych dochodów 

Poziom zarobków Toaleta 
Prysznic/

wanna 
Pralka Internet Telewizor 

Odmowa 
udzielenia 
odpowiedzi 

Poniżej 500 zł 75% 60% 38% 17% 82% 2% 

500-1000 zł 85% 85% 81% 39% 93% 1% 

1001-1500 zł 95% 96% 95% 67% 98% 3% 

1501-2000 zł 98% 99% 98% 76% 98% 4% 

Powyżej 2000 zł 98% 98% 98% 87% 96% 14% 
Źródło: Wyniki badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2148), 

listopad-grudzień 2018 

Analizując wyposażenie mieszkań w odniesieniu do statusu zawodowego ich mieszkańców 

należy zauważyć, że najgorzej wyposażone mieszkania posiadają osoby o statusie osoby 

bezrobotnej. Mniej niż 80% respondentów z tej grupy posiada toaletę i wannę lub 

prysznic i tylko 68% ma na wyposażeniu pralkę. Kolejnymi grupami, które w większym 

stopniu mają problem z odpowiednim wyposażeniem mieszkań są osoby nieaktywne 

zawodowo oraz renciści. Tylko 41% emerytów posiada w mieszkaniu dostęp do 

Internetu, co może mieć związek z ich wiekiem, ale za to jest to jedna z grup najlepiej 

wyposażonych w telewizory. Najmniejsze problemy związane z wyposażaniem mieszkania 

mają osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (
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Tabela 12). 
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Tabela 12. Wyposażenie mieszkania w odniesieniu do posiadanego statusu zawodowego 

Poziom 
zarobków 

Toaleta 
Prysznic/

wanna 
Pralka Internet Telewizor 

Odmowa 
udzielenia 
odpowiedzi 

Praca najemna  93% 94% 93% 80% 95% 8% 

Prowadzę 
własną 
działalność 

gospodarczą  98% 100% 99% 94% 98% 10% 

Osoba ucząca się 
– uczeń/student  89% 90% 88% 82% 90% 27% 

Bezrobotny  77% 72% 68% 51% 87% 10% 

Nieaktywny 
zawodowo 89% 80% 80% 51% 87% 4% 

Emeryt  92% 92% 88% 41% 95% 9% 

Rencista  89% 86% 79% 43% 93% 10% 
Źródło: Wyniki badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2148), 

listopad-grudzień 2018 

W rozkładzie przestrzennym najniższe wartości wskazań badanych w przypadku niemal 

wszystkich analizowanych elementów wyposażenia mieszkań odnotowano w obszarze, 

w skład którego wchodzą ul. Armii Krajowej i Sławińskiego. W przypadku tego obszaru 

niewiele ponad połowa posiada mieszkanie wyposażone w toaletę. Są to przede 

wszystkim mieszkania należące do miejskiego zasobu komunalnego. Jednocześnie na tym 

terenie,  

jak już wspomniano, badani wskazywali na posiadanie mieszkań o małej powierzchni, 

jednopokojowych i będących mieszkaniami komunalnymi. 
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4.8. Podsumowanie charakterystyki obiektów na obszarze rewitalizacji  

Negatywne zjawiska w sferze technicznej w rozumieniu zapisów Ustawy o rewitalizacji 

dotyczą w szczególności poziomu degradacji technicznej obiektów budowlanych.  

W celu określenia sytuacji w tym zakresie w Żyrardowie przeprowadzono szczegółową 

inwentaryzację wszystkich obiektów znajdujących się na obszarze rewitalizacji.  

Na wyznaczonym obszarze zlokalizowanych jest 2027 budynków. Największa grupa 

obejmuje obiekty pełniące funkcje gospodarcze i garażowe (44%). Pełną one rolę 

uzupełnienia zabudowy mieszkaniowej zarówno wielorodzinnej jak i jednorodzinnej.  

Drugim pod względem liczebności rodzajem zabudowy spośród wszystkich obiektów 

zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji są budynki mieszkalne – 28%. Co warto 

podkreślić, część z nich stanowi element zabytkowej tkanki miejskiej wpisanej do rejestru 

zabytków oraz do gminnej ewidencji zabytków.  

W przestrzeni miasta nadal widoczny jest układ urbanistyczny powstałej w XIX wieku 

Osady Fabrycznej. Zachowana na tym terenie, w ponad 95% niezmieniona, pierwotna 

zabudowa jest największym potencjałem dla dalszego rozwoju miasta Żyrardowa. 

Podczas prowadzenia inwentaryzacji analizowane były poszczególne elementy budynków. 

Po zebraniu wszystkich danych składowych została określona uśredniona, ogólna ocena 

stanu technicznego dla każdego budynku znajdującego się na obszarze rewitalizacji.  

Ma ona za zadanie obiektywnie porównać stan techniczny poszczególnych nieruchomości 

na całym terenie objętym opracowaniem. Wynik ustalono na podstawie arytmetycznej 

średniej ważonej.  

Ogólna ocena stanu technicznego budynków na obszarze rewitalizacji=((Stan pokrycia 

dachowego x 2) + (Stan elewacji x 2) + (stan stolarki x 1))/528 

Zdecydowana większość zabudowy - ponad 70% wszystkich obiektów znajdujących 

się w granicach opracowania zachowana jest w stanie dobrym i umożliwiającym 

dalsze użytkowanie (Mapa 17). W opisanych przypadkach nie są wymagane pilne prace 

remontowe w zakresie całego budynku. Obiekty, których stan został oceniony na średni 

nie przekraczają 21%. Na całym obszarze rewitalizacji znajduje się 287 takich budynków. 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz analizy zebranych informacji można 

wskazać także obiekty, których ogólna ocena stanu technicznego została oceniona jako 

zła - 9% analizowanych obiektów (Wykres 13). 

                                           

28 Oceny poszczególny elementów wykonywano w trakcie wizji lokalnych. 
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Wykres 13. Ogólna ocena stanu technicznego budynków na obszarze rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, wrzesień 2018 r. 

Analizując stan techniczny w odniesieniu do funkcji budynku, należy zauważyć,  

że najlepszym ogólnym stanie technicznym są budynki usługowe i użyteczności 

publicznej. Najgorzej oceniono budynki o funkcji gospodarczej i określone jako inna. 

Stan techniczny 40% budynków o funkcji gospodarczej został oceniony jako dobry, 52% 

jako średni, a 8% jako zły. 64% budynków pełniących funkcję mieszkalną  

(w tym mieszkalno-usługową), jest w dobrym stanie technicznym, 35% w średnim, a 1% 

w złym. Stan techniczny 72% budynków o funkcji usługowej został oceniony jako dobry, 

28% jako średni, a 1% jako zły. Jeżeli chodzi o budynki użyteczności publicznej - 67%  

z nich jest w dobrym stanie technicznym, a 33% w średnim. Stan budynków o funkcjach 

innych niż powyższe został określony w 48% przypadków jako dobry, w 43% jako średni, 

a w 9% jako zły.  

Tabela 13. Stan techniczny ogółem w podziale na funkcje budynków  

Funkcja  dobry średni zły 

gospodarcza 40% 52% 8% 

inna 48% 43% 9% 

mieszkalna (w tym mieszkalno-usługowa) 64% 35% 1% 

usługowa 71% 28% 1% 

użyteczności publicznej 67% 33% 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, wrzesień 2018 r. 
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Podczas inwentaryzacji dokonano podziału na budynki będące w stanie katastrofalnym 

i niebędące w stanie katastrofalnym jako ogólną ocenę stanu technicznego całego 

obiektu29.  

Stan katastrofalny - konstrukcja budynku jest w stanie awaryjnym bądź też obiekt 

powinien być wyłączone z użytkowania, ponieważ stwierdzono możliwość zagrożenia 

życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska ze względu na bardzo 

zły stan techniczny30. 

W trakcie wizji lokalnych odnotowano obecność obiektów w stanie katastrofalnym,  

których stabilność konstrukcji jest niezachowana (Mapa 17.) (Zdjęcie 54, Zdjęcie 55). 

Obiekty takie wymagają podjęcia natychmiastowych działań wzmacniających 

i zabezpieczających oraz przeprowadzenia rzetelnych ekspertyz technicznych 

i konserwatorskich. W dużej mierze do budynków w gorszym stanie zachowania należy 

zaliczyć budynki pełniące funkcję gospodarczą (np. komórki stawiane wewnątrz 

kwartałów robotniczej zabudowy mieszkaniowej - Zdjęcie 40).  Ogółem, obiekty o funkcji 

gospodarczej stanowią blisko 70% budynków w stanie katastrofalnym. 

Degradację techniczną stwierdzono również w przypadku 12 budynków mieszkalnych, 

których szczególna koncentracja występuje w rejonie ul. Chopina (Zdjęcie 56). Istotne 

jest również zwrócenie uwagi na zły stan techniczny części budynków poprzemysłowych 

na terenie Centrali i Bielnika (Zdjęcie 57.) 

 

 

 Zdjęcie 54. Obiekt w stanie katastrofalnym 

przy ul. 1 Maja 68         

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018            

  

Zdjęcie 55. Obiekt w stanie katastrofalnym przy ul. 

Kościuszki 25 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018            

                                           

29 Budynki w stanie katastrofalnym to obiekty w bardzo złym stanie technicznym, które zagrażają życiu lub 
zdrowiu użytkowników.  
30 Art. 66 Prawa Budowlanego 
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Zdjęcie 56. Obiekt w stanie katastrofalnym 

przy ul. Chopina 7. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018 

 

Zdjęcie 57. Obiekt w stanie katastrofalnym przy  

ul. Dittricha 10j. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018 

  

Budynki w podziale na funkcje zostały przedstawione także w formie korelacji z 

uwzględnieniem parametru cieplnego, daty powstania oraz stanu technicznego. 

Zestawienie znajduje się w załączniku nr 1. 

Z biegiem lat, mimo ochrony konserwatorskiej, stan zachowania poszczególnych 

budynków ulega stopniowej degradacji. Na obszarze objętym inwentaryzacją znajdują się 

obiekty, które wymagają natychmiastowego remontu. W bardzo złym stanie są 

poszczególne analizowane elementy np. dach, elewacja czy stolarka.  Część obiektów 

poprzemysłowych jest własnością prywatną, co utrudnia wdrożenie spójnego 

i kompleksowego programu ożywienia całego obszaru Osady Fabrycznej wraz z terenem 

zakładów lniarskich i wykorzystania w pełni jego potencjału. Brak odpowiednich prac 

modernizacyjnych, rewaloryzacyjnych w obiektach powoduje, że cały teren ulega 

stopniowej degradacji. Poprawa stanu technicznego poszczególnych budynków to istotne 

zagadnienie z punktu widzenia możliwości rozwoju obszaru rewitalizacji i należy zwrócić 

na nią szczególną uwagę przy tworzeniu celów programu rewitalizacji.   
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Mapa 17. Ogólna ocena stanu technicznego budynków na podstawie oceny dachu, elewacji i stolarki w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec - wrzesień 2018 r.
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5. Szczegółowa analiza stanu zachowania budynków mieszkalnych  

Szczegółowa analiza dotyczyła obiektów o funkcji mieszkalnej powstałych przed II wojną 

światową znajdujących się w granicach pomnika historii - Żyrardów XIX-wieczna Osada 

Fabryczna oraz obszarów ujętych w ewidencji zabytków. Została ona przeprowadzona  

dla 131 nieruchomości, co stanowi 6% ogółu obiektów objętych inwentaryzacją. Budynki  

te zlokalizowane są w centralnej części miasta.  

 

Mapa 18. Budynki w granicach obszaru rewitalizacji wyznaczonego dla miasta Żyrardów objęte 

pogłębioną analizą 

Źródło: opracowanie własne na bazie mapy zasadniczej na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, 

wrzesień 2018 r. 
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5.1. Stan techniczny elementów konstrukcyjnych 

Budynki mieszkalne objęte pogłębioną analizą techniczną wykonane zostały w technologii 

tradycyjnej. Ściany zewnętrzne są murowane - z cegły, która najczęściej pozostała 

nieotynkowana. Na terenie Osady Fabrycznej przeważają dachy dwuspadowe o małym 

kącie nachylenia (w przedziale 12 a 45 stopni). Pojawiają się również sporadycznie dachy 

mansardowe. Więźba dachowa we wszystkich budynkach wykonana została w całości 

jako drewniana. Pokrycie dachów to najczęściej papa lub płaska blacha. W przypadku 

willi dyrektorskich, znajdujących się przy ul. Armii Krajowej, materiałem pokrycia 

dachowego są blaszane płytki karo poukładane w formie łuski.  

Na obszarze objętym analizą występują również budynki w konstrukcji mieszanej w 

formie muru pruskiego takie jak 6 budynków przy ul. Staszica. 

Do określenia stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynków 

mieszkalnych przyjęta została pięciostopniowa skala ocen, według wytycznych opisanych 

w dalszej części opracowania. Skalę ocen określono w oparciu o znajomości zagadnień 

budowlanych i doświadczeń osób tworzących metodologię sporządzania inwentaryzacji. 

Ocena dokonywana była na podstawie wizji lokalnych i rozmów z mieszkańcami  

oraz użytkownikami obiektów. Spotkania umożliwiły zapoznanie się z problemami 

występującymi w poszczególnych budynkach i lokalach mieszkalnych. 

Określenie dokładnego stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych, 

wymaga przeprowadzenia szczegółowych analiz i opracowania ekspertyz technicznych 

niezależnie dla każdego z budynków.   
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5.1.1. Fundamenty 

 

a) BARDZO ZŁY (ocena 1) 

Stan awaryjny, powodujący zagrożenie życia. Pęknięcia poprzeczne fundamentów 

(ścian i ław fundamentowych). Wyraźnie zarysowane uskoki świadczące  

o nierównomiernym osiadaniu budynku. Znaczące ubytki w strukturze ścian i ław, 

duże zarysowania. Zaawansowane ogniska porażenia biologicznego o szerokim 

zakresie występowania. Silne zawilgocenie, brak izolacji poziomych i pionowych 

przeciwwodnych i/lub przeciwwilgociowych. Stan techniczny wymaga 

natychmiastowych działań remontowych i zabezpieczających. Należy wyłączyć 

budynek z użytkowania. Wymaga się powiadomienia Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego.  

b) ZŁY (ocena 2) 

Stan przedawaryjny. Występowanie dużych zarysowań. Wysoki stopień 

zawilgocenia. Liczne występujące ogniska porażenia biologicznego  

o powiększającym się zakresie występowania. Miejscowe wzmocnienia konstrukcji. 

Przerwana ciągłość izolacji lub brak izolacji przeciwwodnej lub/i przeciwwilgociowej. 

Duże ubytki struktury ścian i ław. Wykwity solne. Stan techniczny wymaga podjęcia 

remontu i napraw w trybie pilnym.   

c) ŚREDNI (ocena 3) 

Na elemencie widoczne zarysowania i inne drobne uszkodzenia w tym również 

niewielkie zawilgocenie. Niewielkie ubytki w strukturze ścian. Wymagane podjęcie 

prac naprawczych oraz zabezpieczenia przed dalszym zawilgoceniem. 

d) DOBRY (ocena 4) 

Widoczne nieznaczne zarysowania, niewpływające na konstrukcję. Wymagany 

w najbliższym czasie przegląd i ewentualne prace konserwacyjne. 

e) BARDZO DOBRY (ocena 5) 

Fundamenty bez zastrzeżeń. Brak uwag. 

 

Zgodnie z przyjętą metodologią oceny stanu technicznego, na badanym terenie 

fundamenty budynków mieszkalnych są w większości w dobrym stanie technicznym 

(64% obiektów objętych szczegółową inwentaryzacją - Wykres 14). Nie stwierdzono 

śladów głębokich pęknięć i silnego zawilgocenia, co wpływa pozytywnie na stabilność 

konstrukcji (Zdjęcie 58). Jako budynki o dobrym stanie fundamentów zostały wskazane 

wszystkie obiekty mieszkalne zlokalizowane na terenie dawnej Centrali oraz budynki 

w obrębie: ul. Waryńskiego, ul. Narutowicza, ul. Ossowskiego oraz ul. Kościuszki, 

ul. Staszica i ul. Kościelnej (Mapa 19).  

Bardzo dobry stan techniczny fundamentów (4% budynków objętych szczegółową 

inwentaryzacją), przypisany został do obiektów po przeprowadzonym gruntownym 

remoncie np. adaptacja budynków pofabrycznych przy ul. Hiellego i ul. Nowy Świat 

(Zdjęcie 61).  
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Budynków, których stan fundamentów określono jako średni, występuje około 30%.  

Ich ściany podziemne noszą ślady drobnych pęknięć, które wymagają podjęcia prac 

naprawczych lub wykonania zabezpieczeń przed dalszym zawilgoceniem i niszczeniem. 

Tego typu obiekty zlokalizowane są m.in. na ul. 1 Maja na odcinku między ul. 

Sławińskiego a ul. Mireckiego, w obrębie ul. Narutowicza (Zdjęcie 59) i ul. Kościelnej oraz 

częściowo wzdłuż ul. Kościuszki. 

Zły stan fundamentów dotyczy 1% obiektów poddanych szczegółowej inwentaryzacji.  

Są to budynki przy ul. Wyszyńskiego 7 i ul. 1 Maja 68.  

Na badanym terenie nie zidentyfikowano obiektów, w których znajdowały się fundamenty 

w bardzo złym stanie technicznym. 

 Aby w pełni ustalić stan techniczny wszystkich elementów i ewentualny zakres prac 

naprawczych należy poddać każdy obiekty szczegółowym ekspertyzom technicznym. 

 

Wykres 14. Ocena stanu technicznego fundamentów  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, wrzesień 2018 r. 
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Zdjęcie 58. Budynek o dobrym stanie 

technicznym fundamentów przy 

ul. Żeromskiego 2 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018            

 
Zdjęcie 59. Budynek o średnim stanie 

technicznym fundamentów przy 

ul. Narutowicza 34. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018            

 
Zdjęcie 60. Budynek o złym stanie 

technicznym fundamentów przy 

ul. Wyszyńskiego 7. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, wrzesień 2018            

 
Zdjęcie 61. Budynek o bardzo dobrym stanie 

technicznym fundamentów przy ul. Nowy 

Świat 8. 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby 

inwentaryzacji, lipiec 2018            
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Mapa 19. Stan techniczny fundamentów w granicach pogłębionej analizy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec - wrzesień 2018 r.
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5.1.2. Piwnica 

 

a) BARDZO ZŁY (ocena 1) 

Stan awaryjny, powodujący zagrożenie życia. Pęknięcia poprzeczne ścian 

fundamentowych. Wyraźnie zarysowane uskoki świadczące o nierównomiernym 

osiadaniu budynku. Znaczące ubytki w strukturze ścian i ław, duże zarysowania. 

Zaawansowane ogniska porażenia biologicznego o szerokim zakresie występowania. 

Silne zawilgocenie, brak izolacji poziomych i pionowych przeciwwodnych  

i/lub przeciwwilgociowych. Piwnica zasypana lub zagruzowana. Stan techniczny 

wymaga natychmiastowych działań remontowych i zabezpieczających.  

Należy wyłączyć budynek z użytkowania. Wymaga się powiadomienia Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

b) ZŁY (ocena 2) 

Stan przedawaryjny. Występowanie dużych zarysowań. Wysoki stopień 

zawilgocenia. Liczne występujące ogniska porażenia biologicznego  

o powiększającym się zakresie występowania. Miejscowe wzmocnienia konstrukcji. 

Przerwana ciągłość izolacji lub brak izolacji przeciwwodnej lub/i przeciwwilgociowej. 

Duże ubytki struktury ścian i ław. Wykwity solne. Stan techniczny wymaga podjęcia 

remontu i napraw w trybie pilnym.   

c) ŚREDNI (ocena 3) 

Na elemencie widoczne zarysowania i inne drobne uszkodzenia w tym również 

niewielkie zawilgocenie. Niewielkie ubytki w strukturze ścian. Wymagane podjęcie 

prac naprawczych oraz zabezpieczenia przed dalszym zawilgoceniem. 

d) DOBRY (ocena 4) 

Widoczne nieznaczne zarysowania niewpływające na konstrukcję. Wymagany 

w najbliższym czasie przegląd i ewentualne prace konserwacyjne. 

e) BARDZO DOBRY (ocena 5) 

Piwnica bez zastrzeżeń. Brak uwag. 

 

Większość obiektów objętych szczegółową analizą (81%) nie posiada podpiwniczenia 

(Wykres 15). 

Zgodnie z przyjętą metodologią oceny stanu technicznego, na terenie objętym 

opracowaniem, 9% obiektów ma piwnice w dobrym stanie technicznym. Ocenę „bardzo 

dobry” otrzymało 1% analizowanych budynków mieszkalnych, natomiast „średni” 9%.  

Aby w pełni zobrazować stan techniczny piwnic i ewentualny zakres prac naprawczych 

należy poddać każdy obiekt szczegółowym i niezależnym ekspertyzom technicznym. 
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Wykres 15. Stan techniczny piwnic  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, wrzesień 2018 r. 
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Mapa 20. Stan techniczny piwnic w granicach pogłębionej analizy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec - wrzesień 2018 r.
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5.1.3. Stropy 

 

a) BARDZO ZŁY (ocena 1) 

Stan awaryjny, powodujący zagrożenie życia. Opuszczenie się belek  

w miejscach oparcia na podporach (SGN)31. Znacznie przekroczone ugięcia 

dopuszczalne (SGU)32. Znaczne pęknięcia belek nośnych stropów. Korozja stalowych 

belek stropowych. Zaawansowane ogniska porażenia biologicznego (wykwity 

grzybów). Strop w całości lub fragmentarycznie zniszczony w wyniku pożaru. Brak 

stropu w wyniku zawalenia lub rozbiórki. Zgniłe lub spróchniałe elementy nośne 

belek drewnianych, bądź stwierdzona obecność drewnojadów. Korozja zbrojenia i 

odpadanie otuliny w przypadku stropów żelbetowych. Korozja biologiczna płyt 

stropowych. Stan techniczny wymaga natychmiastowych działań remontowych i 

zabezpieczających. Należy wyłączyć budynek z użytkowania. Konieczne 

powiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

b) ZŁY (ocena 2) 

Stan przedawaryjny. Występowanie dużych zarysowań płyt stropowych.  

Wysoki stopień zawilgocenia. Spękania oraz ubytki tynku o dużej powierzchni 

występowania. Ogniska porażenia biologicznego (wykwity grzybów). Spróchniałe 

belki stropowe (w przypadku stropów drewnianych). Ślady nadpaleń. Miejscowa 

rozbiórka stropu. Brak warstw wykończeniowych posadzki lub duże ubytki.  

Stan techniczny wymaga podjęcia remontu i napraw w trybie pilnym.   

c) ŚREDNI (ocena 3) 

Widoczne zarysowania i inne drobne uszkodzenia w tym również niewielkie 

zawilgocenie. Znaczące spękania i ubytki tynku. Ubytki odsłaniające izolację 

termiczną. Uszkodzenie posadzki, pęknięcia, ubytki. Wymagane podjęcie prac 

naprawczych. Remont o niedużym zakresie działania. 

d) DOBRY (ocena 4) 

Strop z nieznacznymi uszkodzeniami posadzek. Drobne pęknięcia warstwy tynku. 

Wymagany w najbliższym czasie przegląd i ewentualne prace konserwacyjne. 

e) BARDZO DOBRY (ocena 5) 

Stropy bez zastrzeżeń. Brak uwag. Brak widocznych uszkodzeń wpływających  

na stan zachowania elementów. Wymagana w najbliższym czasie konserwacja. 

 

 

Zgodnie z przyjętą metodologią oceny stanu technicznego, na obszarze rewitalizacji 

stropy większości (70%) budynków mieszkalnych objętych szczegółową inwentaryzacją  

są w dobrym stanie technicznym (Wykres 16). Na wschód od ul. 1 Maja budynki o 

stropach w dobrym stanie technicznym zlokalizowane są w obrębie ulic: Waryńskiego, 

Narutowicza, Limanowskiego oraz w obszarze ograniczonym ulicami: Kościelna, Staszica, 

                                           

31 SGN - Stan graniczny nośności. 
32 SGU - Stan graniczny użytkowania. 
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Ściegiennego (Mapa 21). Dobrze oceniono również stropy dawnych willi dyrektorskich 

przy ul. Armii Krajowej. 

Bardzo dobry stan techniczny stropów, przypisany został do 7% nieruchomości.  

Do grupy tej należą m.in. obiekty po przeprowadzonym gruntownym remoncie np. Lofty 

de Girarda w budynku Nowej Przędzalni.  

Budynków, których stropy są w stanie średnim występuje na obszarze objętym 

szczegółową analizą około 17%. Elementy w tych przypadkach noszą ślady drobnych 

uszkodzeń i lokalnie występujących zawilgoceń. Widoczne są również spękania warstw 

wykończeniowych sufitu i uszkodzenia posadzki. Budynki takie zlokalizowane są 

w obrębie: ul. Limanowskiego, ul. Kościuszki i przedłużenia ul. Wyszyńskiego, a także na 

rogu ul. 1 Maja i ul. Mireckiego.  

Podczas wizji lokalnych wewnątrz budynków przy ul. Kościelnej stwierdzono 

występowanie wysokiego poziomu wilgoci, prowadzącego do powiększania się porażenia 

biologicznego (wykwity grzybów). Ten problem został zaobserwowany również w 

budynku  

przy ul. Kościuszki na wysokości ul. Ossowskiego. Budynki o złym stanie stropów 

stanowią 4% budynków objętych inwentaryzacją szczegółową (budynki przy ul. 

Kościuszki  

oraz ul. 1 Maja róg ul. Limanowskiego).  

Na obszarze objętym analizą znajduje się jeden budynek, w którym stropy są w bardzo 

złym stanie technicznym. Jest to obiekt nieużytkowy na ul. 1 Maja 68. Budynek jest 

w stanie katastrofalnym (zawalone stropy). Obiekt ten powinien zostać poddany 

natychmiastowym działaniom remontowym i zabezpieczającym. 

W obiektach oznaczonych jako - brak danych (1%) – ograniczony był dostęp do lokali 

mieszkalnych i części wspólnych. W tych budynkach nie było możliwości przeprowadzenia 

analizy. 

 

Wykres 16. Ocena stanu technicznego stropów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec 2018 r.  
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Mapa 21. Stan techniczny stropów w granicach pogłębionej analizy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec - wrzesień 2018 r.
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5.1.3. Konstrukcja ścian 

 

a) BARDZO ZŁY (ocena 1) 

Stan awaryjny, powodujący zagrożenie życia. Zgniecenia murów w miejscu oparcia 

belek stropowych. Spękane nadproża. Ściany strawione pożarem. Pęknięcia 

powodujące odchylanie się od pionu. Duża liczba wzmocnień – głównie 

samodzielnych poprzez podpory zewnętrzne. Wzajemne nierównomierne osiadanie 

się poszczególnych części murów. Zawilgocenie w stopniu zaawansowanym. 

Rozebrane fragmenty ścian. Utrata nośności filarów międzyokiennych. Poważna 

korozja biologiczna struktury murów. Zgniłe lub spróchniałe elementy drewniane, 

bądź stwierdzona obecność drewnojadów.  Wykonane przebicia. Odpadające 

fragmenty ściany stanowiące zagrożenie życia dla przechodniów i mieszkańców. 

Stan techniczny wymaga natychmiastowych działań remontowych 

i zabezpieczających. Należy wyłączyć budynek z użytkowania. Konieczne jest 

powiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

b) ZŁY (ocena 2) 

Stan przedawaryjny. Głębokie zarysowania ścian. Widoczne ślady pożaru. 

Zaawansowane ogniska porażenia biologicznego o szerokim zakresie występowania. 

Silne zawilgocenie. Ubytki tynków, uszkodzenie okładzin. Liczne otwory wykonane 

bez wzmocnień. Stan techniczny wymaga rozpoczęcia remontu i napraw w trybie 

pilnym.   

c) ŚREDNI (ocena 3) 

Na elemencie widoczne zarysowania i inne drobne uszkodzenia, w tym również 

niewielkie zawilgocenie i wykwity biologiczne. Niewielkie ubytki w strukturze ścian. 

Wymagane podjęcie prac naprawczych oraz zabezpieczenia przed dalszym 

zawilgoceniem. Stan techniczny wymaga podjęcia prac remontowych  

i naprawczych.   

d) DOBRY (ocena 4) 

Ściany z nieznacznymi uszkodzeniami oraz ubytkami tynków i okładzin ściennych. 

Wymagany w najbliższym czasie przegląd i ewentualne prace konserwacyjne. 

e) BARDZO DOBRY (ocena 5) 

Konstrukcja ścian bez zastrzeżeń. Brak uwag. 

 

Analizując zebrane materiały można przyjąć, że konstrukcja ścian budynków 

wchodzących w zakres szczegółowego opracowania jest najczęściej w dobrym stanie 

technicznym (69% inwentaryzowanych budynków - Wykres 17). Większość budynków 

z dobrym lub bardzo dobrym (9%) stanem technicznym ścian znajduje się przy ul. 

Limanowskiego, ul. Narutowicza, ul. Ściegiennego oraz ul. Staszica (Mapa 22). Do tej 

grupy zaliczają się także budynki poprzemysłowe zaadaptowane na cele mieszkaniowe 

(przy ul. Hiellego, Nowy Świat).  

Obiekty o średnim stanie konstrukcji ścian to przede wszystkim budynki, w których 

pojawiły się niewielkie spękania lub zarysowania – stanowią one 15% ogółu 

inwentaryzowanych jednostek. Są to między innymi budynki zlokalizowane  

przy ul. Wyszyńskiego, Kościelnej czy ul. Wysockiego.  
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W nielicznej grupie, stanowiącej 7% objętych badaniem budynków, stan zachowania 

konstrukcji ścian określony został jako zły. Obiekty tego typu zlokalizowane są przede 

wszystkim na ul. Kościuszki, pomiędzy ul. Kościelną a ul. Michała Ossowskiego.  

W tych budynkach zaobserwowano różnego rodzaju grzyby i większą ilość spękań, przede 

wszystkim w ścianach zewnętrznych. Powodem tego typu zniszczeń, najprawdopodobniej 

jest brak wystarczającej wentylacji, co powoduje duże zawilgocenie ścian, a zimą 

powiązanie z tym przemarzanie. 

 

Wykres 17. Ocena stanu zachowania konstrukcji ścian 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec 2018 r. 
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Mapa 22. Stan techniczny konstrukcji ścian w granicach pogłębionej analizy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec - wrzesień 2018 r.
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5.1.4. Więźba dachowa 

 

a) BARDZO ZŁY (ocena 1) 

Stan awaryjny. Więźba nie spełnia warunków nośności, przekroczone ugięcia 

dopuszczalne elementów nośnych. Całkowity brak więźby i pokrycia dachowego. 

Szeroki zakres działania pożaru. Zgniłe lub spróchniałe elementy drewniane. 

Pęknięcia podłużne. Konieczne prace remontowe i konserwacyjne o szerokim  

i zaawansowanym zakresie. Niezbędna całkowita wymiana - nowa konstrukcja. 

b)  ZŁY (ocena 2) 

Stan przedawaryjny. Zacieki występujące spowodowane przeciekami poprzez 

nieszczelności pokrycia dachowego oraz poprzez obróbki blacharskie kominów. 

Występujące oznaki spróchnienia drewna lub zaatakowania przez grzyby i pleśnie. 

Stwierdzona obecność drewnojadów. Stan techniczny wymaga podjęcia remontu 

i napraw w trybie pilnym.   

c) ŚREDNI (ocena 3) 

Widoczne pęknięcia i inne drobne uszkodzenia w tym również niewielkie 

zawilgocenie. Wymagane podjęcie prac naprawczych. Remont i naprawa o niedużym 

zakresie działania. 

d) DOBRY (ocena 4) 

Brak widocznych uszkodzeń wpływających na stan zachowania elementów. Stopień 

deformacji lub zniszczeń nieznaczny. Wymagana w najbliższym czasie konserwacja. 

e) BARDZO DOBRY (ocena 5) 

Więźba dachowa bez zastrzeżeń. Brak uwag. 

 

Częściowo stan techniczny więźb dachowych pokrywa się ze stanem technicznym 

wcześniej omawianych konstrukcji ścian w poszczególnych budynkach. W 80% 

inwentaryzowanych obiektów zaobserwowano dobry lub bardzo dobry stan techniczny 

więźby dachowej (Wykres 18.). Najlepiej oceniono ten element w budynkach 

poprzemysłowych zaadaptowanych na cele mieszkaniowe (ul. Hiellego i ul. Nowy Świat – 

Mapa 23), a także w budynkach na terenie Osady Fabryczne przy ul. Wyszyńskiego.  

Średni stan więźby dachowej został wskazany w przypadku 15% budynków objętych 

szczegółową inwentaryzacją. Są to między innymi budynki przy ul. Ściegiennego,  

ul. Mireckiego na wysokości ul. Szulmana, przy ul. Limanowskiego na skrzyżowaniu 

z ul. Przedszkolną.  

Jedynie 5% budynków poddanych szczegółowej inwentaryzacji posiada więźbę dachową 

w złym lub bardzo złym stanie technicznym. Do tej kategorii należą pojedyncze obiekty 

zlokalizowane przy ul. Kościuszki i ul. 1 Maja. W budynkach tych struktura drewna w 

dużym stopniu jest uszkodzona, konieczne jest w najbliższym czasie przeprowadzenie 

prac naprawczych i remontowych, obejmujących co najmniej wymianę zniszczonych 

elementów.  

W budynku przy ulicy 1 Maja 68, zaobserwowano najgorszy stan więźby dachowej. 

Konstrukcja jest niestabilna i wymaga natychmiastowej wymiany.  
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Wykres 18. Ocena stanu technicznego więźby dachowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec 2018 r. 
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Mapa 23. Stan techniczny więźby dachowej w granicach pogłębionej analizy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec - wrzesień 2018 r.
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5.1.5. Rynny i obróbka blacharska 

 

a) BARDZO ZŁY (ocena 1) 

Całkowity brak rynien i obróbek blacharskich bądź zachowany niewielki procent.  

Większość elementów w całości skorodowana z licznymi wżerami – powodujące 

tworzenie się zacieków na ścianach. Rynny i obróbki blacharskie nie nadają się 

do remontu. Należy elementy wymienić na nowe po przeprowadzeniu ewentualnych 

napraw np. elewacji.  

b) ZŁY (ocena 2) 

Rynny i rury spustowe z postępującymi i zaawansowanymi ogniskami korozji 

(w przypadku elementów stalowych) lub stopione w wyniku działania wysokiej 

temperatury (PVC). Niekompletne orynnowanie. Złuszczone i popękane wyprawy 

malarskie. Znaczne odchylenie od płaszczyzny ściany. Nieszczelności. Niedrożny 

system odprowadzenia wody z dachu. Elementy wymagają częściowej wymiany, 

malowania lub remontu bądź uzupełnień. 

c) ŚREDNI (ocena 3) 

Widoczne ogniska korozji w przypadku elementów stalowych. Elementy posiadające 

wgniecenia, odgięcia i niewielkie nieszczelności. Niejednorodny dobór materiałów 

(orynnowanie). Lokalne odbarwienie lub niewielkie łuszczenie wyprawy malarskiej. 

Elementy wymagają drobnych napraw, malowania lub wymiany pojedynczych 

fragmentów. Może zajść konieczność udrożnienia systemu odprowadzania wody  

z dachu. 

d) DOBRY (ocena 4) 

Brak widocznych uszkodzeń wpływających na stan zachowania elementów. Stopień 

deformacji lub zniszczeń nieznaczny. Wymagana w najbliższym czasie konserwacja. 

e) BARDZO DOBRY (ocena 5) 

Rynny i obróbka blacharska bez zastrzeżeń. Elementy wymienione na nowe bądź 

zlokalizowane przy nowej zabudowie. Brak uwag. 

 

Wyniki analizy wskazują, że 89% wszystkich inwentaryzowanych budynków posiada 

dobry lub bardzo dobry stan orynnowania i obróbek blacharskich (Wykres 19.). Budynki 

ocenione jako bardzo dobrym stanem technicznym znajdują się przede wszystkim przy 

ul. Limanowskiego, ul. Wyszyńskiego, ul. Kościuszki. Tak samo oceniono obiekty 

poprzemysłowe zaadaptowane na cele mieszkaniowe przy ul. Hiellego i ul. Nowy Świat 

(Mapa 24).  

Pojedyncze budynki, w których konieczne są prace remontowe, oznaczono średnim 

stanem technicznym (7%). W przypadku wspomnianych już wcześniej budynków przy ul. 

1 Maja 66 i 68 oraz wolnostojących domów pomiędzy ul. Staszica i ul. Mireckiego 

stwierdzono zły lub bardzo zły stan techniczny rynien i obróbek blacharskich. Stanowią 

one łącznie 4% inwentaryzowanych obiektów. Nieruchomości te są pozbawione 

orynnowania i obróbek bądź ich stan jest katastrofalny.  
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Wykres 19. Ocena stanu technicznego rynien i obróbek blacharskich 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec 2018 r.  
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Mapa 24. Stan techniczny rynien i obróbek blacharskich w granicach pogłębionej analizy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy zasadniczej na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych. 



115 | S t r o n a  

 

5.1.6. Kominy 

a) BARDZO ZŁY (ocena 1) 

Komin zniszczony, nienadający się do naprawy. Niedrożne przewody wentylacyjne. 

Duże pęknięcia i ubytki (powodujące m.in. wdzieranie się wody do przestrzeni 

poddasza). Brak obróbki blacharskiej i wieńczącej czapki. Zawilgocenie i porażenie 

biologiczne (w tym samosiejki). Brak komina lub komin nienadający się do dalszego 

użytku ani remontu. Element grożący zawaleniem i rozpadem. Wymaga całkowitej 

rozbiórki i ewentualnej odbudowy. 

b) ZŁY (ocena 2) 

Stopień zniszczenia elementu znacząco zaawansowany. Większość przewodów 

kominowych niedrożnych (np. poprzez ptasie gniazda). Obróbka blacharska 

skorodowana, z licznymi brakami. Struktura komina z licznymi ubytkami materiału 

konstrukcyjnego. Głębokie pęknięcia. Zaawansowane porażenie biologiczne  

(np. silny rozrost mchu). Fragmentarycznie rozebrany element. Zniszczona czapka 

wieńczące. Kominy wymagają podjęcia remontu i napraw w trybie pilnym.   

c) ŚREDNI (ocena 3) 

Częściowo brak przepustowości kanałów wentylacyjnych. Lokalnie występujące 

ogniska porażenia biologicznego i zawilgocenia. Drobne pęknięcia i braki w obróbce 

blacharskiej. Zacieki, niewielkie ubytki. Kominy wymagają niewielkich napraw  

i uzupełnień. 

d) DOBRY (ocena 4) 

Brak widocznych uszkodzeń wpływających na stan zachowania elementów. Stopień 

deformacji lub zniszczeń nieznaczny. Wymagana w najbliższym czasie konserwacja. 

e) BARDZO DOBRY (ocena 5) 

Kominy bez zastrzeżeń. Brak uwag. 

 

Stan techniczny kominów w większości budynków jest bardzo dobry lub dobry. Budynki 

o takich parametrach stanowią odpowiednio 62% i 26% wszystkich obiektów objętych 

szczegółową inwentaryzacją (Wykres 20.). 

Budynki z kominami w dobrym bądź bardzo dobrym stanie zachowania zlokalizowane  

są m.in. w obrębie ul. Narutowicza, ul. Kościuszki (na odcinku ul. Narutowicza –  

ul. Kościelna), ul. Kościelnej, ul. Limanowskiego oraz w obszarze ograniczonym ulicami: 

Kościelną, Staszica, Ściegiennego (Mapa 25).  

9% obiektów posiada kominy w średnim stanie technicznym. Zaobserwowano w tych 

przypadkach ubytki w strukturze cegieł, występowanie spękań pionowych 

i niezadawalający stan elementów zwieńczających (czapek ceglanych i betonowych).  

Tego typu obiekty zlokalizowane są przy ul. Partyzantów, na rogu ul. Mireckiego  

i ul. 1 Maja, ul. Ściegiennego na skrzyżowaniu z ul. Narutowicza (plebania), a także 

częściowo przy ul. Kościuszki.  

Spośród wszystkich budynków objętych szczegółową analizą stanu zachowania 3% 

stanowią te obiekty, których kominy są w złym lub bardzo złym stanie technicznym. 

Znaczący stopień zniszczenia kominów zaobserwowano w pojedynczych obiektach 
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znajdujących się przy ul. Kościuszki i ul. Staszica. Także obiekt przy 1 Maja 68  

ma zniszczone kominy, nie nadające się do naprawy. 

 

Wykres 20. Ocena stanu technicznego kominów  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec 2018 r.  
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Mapa 25. Stan techniczny kominów w granicach pogłębionej analizy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec - wrzesień 2018 r.
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5.1.7. Ocena ogólna stanu technicznego obiektów budowlanych  

Ogólna ocena stanu technicznego została określona na podstawie arytmetycznej średniej 

ważonej stopnia zachowania elementów konstrukcyjnych oraz wykończeniowych 

z przypisaną różną wagą wartości poszczególnych elementów. Przyjęto pięciostopniową 

skalę ocen. Określenie stanu technicznego poszczególnych elementów w budynkach 

następowało w trakcie wizji lokalnych.  

Najwyższą wartość wagi elementów miały elementy konstrukcyjne takie jak: 

fundamenty, piwnice, stropy i ściany nośne. W dalszej kolejności brano pod uwagę 

więźbę dachową  

oraz kominy. Elementy wykończeniowe, czyli pokrycie dachowe, orynnowanie, obróbki 

blacharskie, stolarka i wygląd elewacji nie posiadają dużego wpływu na stan elementów 

konstrukcyjnych, jednakże w przypadku zaniedbań i uszkodzeń mogą wpłynąć 

na pogorszenie ogólnego stanu obiektu33. 

W trakcie przeprowadzania wizji lokalnych, wejście do niektórych obiektów było 

niemożliwe bądź obecny stan techniczny uniemożliwiał bezpieczne eksplorowanie 

powierzchni w trakcie prac inwentaryzacyjnych. Obiekty te zostały ocenione jedynie  

na podstawie wyglądu zewnętrznego. W przypadku takich budynków, ogólna ocena może 

nie oddawać w pełni stanu faktycznego. 

Stan techniczny obiektów na wyznaczonym obszarze pogłębionej analizy jest stosunkowo 

jednolity. Struktura ocen wskazuje, że ponad połowa budynków (56%) jest w średnim 

stanie technicznym (Mapa 26). Są to obiekty, których ocena waha się między 3,0 a 3,99. 

Należą do nich głównie dawne domy robotnicze na terenie Osady Fabrycznej. Część z 

nich ulega stopniowej degradacji. Obiekty noszą znamiona podejmowanych działań 

związanych z podnoszeniem standardów użytkowych, lecz wymagają one 

przeprowadzenia dalszych skoordynowanych działań remontowych i modernizacyjnych. 

Zakres działań, sposób ich organizacji i finansowania jest ściśle związany z formą 

własności oraz koncepcją zarządzania tym obszarem. Niewielka część tych zabudowań 

została odrestaurowana poprzez obecnych właścicieli czy też zarządców nieruchomości. 

Najczęściej jednak widać brak prowadzenia bieżącej konserwacji i prac remontowych. Dla 

niektórych obiektów należy niezwłocznie opracować dokładną ekspertyzę techniczną oraz 

zabezpieczyć przed możliwymi zniszczeniami. 

Mniejszy odsetek budynków (37%) stanowią te w dobrym stanie technicznym. 

Jednocześnie należy zauważyć, że ocena stanu technicznego nie może być bezpośrednio 

powiązana z oceną zachowania stanu historycznego poszczególnych budynków. 

W przypadku części z nich, stan techniczny określono jako dobry, ponieważ są  

po przeprowadzeniu bieżących napraw, ale utracona została oryginalna forma.  

Wynikało to często z niewłaściwie przeprowadzonej wymiany stolarki, z otynkowania 

budynków, utracenia detalu architektonicznego po przeprowadzonej termomodernizacji, 

zmian w wielkości otworów okiennych i drzwiowych, itd.  

                                           

33 Średnia ważona liczona była z następującego wzoru: 
Ogólna ocena stanu technicznego=((Stan pokrycie dachowego x 2) + (Stan elewacji x 2) + (stan stolarki x 1) 
+ (Stan fundamentów  x 4) + ( stan stropów x 4) + (konstrukcja ścian x 4) + (stan więźby  x 3)+ (Rynny 
i obróbki  x 1) + (Stan kominów x 2)) / (2+2+1+4+4+4+3+1+2) 
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Są również przypadki, w których niektóre budynki w złym stanie technicznym posiadają 

wysoki stopień zachowania charakteru historycznego. 

Budynki, których stan określono jako zły lub bardzo zły stanowią 4% wszystkich 

obiektów.  

Niewiele jest nieruchomości z najwyższą, średnią oceną na poziomie 5,0 (3%).  

Są to te budynki głównie poprzemysłowe, w których przeprowadzono prace remontowo-

konserwatorskie (Mapa 26).  

 

Wykres 21. Ogólna ocena stanu technicznego obiektów  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec 2018 r. 

Budynki poddane szczegółowej analizie zostały podzielone ze względu na własność – te 

należące do miasta i te prywatne (Wykres 22). Ponad ¾ obiektów na tym terenie jest 

w rękach miasta. 24% budynków należy do właścicieli prywatnych. 

Forma własności obiektów została zestawiona z ogólną oceną stanu technicznego 

budynków (Tabela 14). W przypadku budynków miejskich, największy udział mają 

obiekty w średnim stanie technicznym (59%). Drugą liczną grupą stanowią budynki w 

dobrym stanie technicznym (37%). Budynki w złym stanie technicznym stanowią 2% 

budynków miejskich. Zaledwie 1% stanowią obiekty w stanie bardzo dobrym, natomiast 

obiektów w stanie bardzo złym nie ma na obszarze objętym pogłębioną inwentaryzacją. 

Negatywnie wyróżnia się w tym względzie budynek przy ul. T. Kościuszki 28.   

Budynki należące do prywatnych właścicieli są w dużej mierze w średnim stanie 

technicznym (45%) w odniesieniu do analizowanej grupy. W dobrym stanie technicznym 

jest co trzeci budynek prywatny (33%). 9% stanowią obiekty w stanie bardzo dobrym, 

jak i złym, natomiast budynki w bardzo złym stanie technicznym stanowią 3% obiektów 

w rękach prywatnych. Do budynków w najgorszym stanie technicznym względem innych 

analizowanych obiektów należą budynki przy ul. 1 Maja 66 i 68 oraz ul. Staszica 1.  
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Wykres 22. Podział budynków ze względu na rodzaj własności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika nr 1 do Umowy o zarządzanie mieszkaniowym zasobem 

Gminy, lokalami niemieszkalnymi oraz terenami przyległymi z dnia 03.07.2017 r. 

 

Tabela 14. Ogólna ocena stanu technicznego budynków w podziale na rodzaj własności 

rodzaj własności ogólna ocena stanu technicznego 

b. zły zły średni dobry b. dobry suma 

własność miejska 0% 2% 59% 37% 1% 100% 

własność prywatna 3% 9% 45% 33% 9% 100% 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec 2018 r. oraz na podstawie 

Załącznika nr 1 do Umowy o zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy, lokalami niemieszkalnymi oraz 

terenami przyległymi z dnia 03.07.2017 r. 
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Mapa 26. Ogólna ocena stanu technicznego budynków w granicach pogłębionej analizy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec - wrzesień 2018 r.
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5.2. Instalacje (istniejące przyłącza) 

Analiza porównawcza na tle jednostek referencyjnych (innych miast w województwie 

mazowieckim o porównywalnej liczbie mieszkańców)34 wykazała, że Żyrardów 

charakteryzuje się dobrym wyposażeniem w sieci miejskie, w tym kanalizacyjną, wodną, 

elektryczną. Jedynie wskaźniki dotyczące sieci gazowej były na niższym poziomie– około 

35% budynków w mieście w 2015 r. nie było podłączonych do tej sieci.  

Wśród budynków objętych szczegółową analizą wszystkie zostały podłączone do miejskiej 

sieci wodociągowej (100%), a zdecydowana większość miejskiej sieci kanalizacyjnej 

(98%) oraz sieci elektrycznej (98%) (Tabela 15). Najmniej korzystnie przedstawia się 

sytuacja dotycząca wyposażenia obiektów w sieć gazową – tylko 5% jest do niej 

podłączona. Z rozmów z mieszkańcami wynika jednak, że sieć gazowa jest 

rozprowadzona po obszarze rewitalizacji.  

Infrastruktura techniczna ma istotny wpływ na jakość życia mieszkańców. Brak 

przyłączy do sieci może spowodować nieefektywne korzystanie z obiektów 

budowlanych oraz zwiększać prawdopodobieństwo występowania negatywnych 

konsekwencji zdrowotnych dla mieszkańców.  

Największe zróżnicowanie przestrzenne można wskazać w przypadku podłączenia 

do miejskiej sieci ciepłowniczej (Mapa 27). 65% wszystkich obiektów, w tym część 

budynków komunalnych podłączona została do miejskiej sieci ciepłowniczej, co 

bardzo podniosło komfort użytkowania mieszkań. Dotyczy to w szczególności ul. Armii 

Krajowej, ul. Kościelnej czy części ul. Limanowskiego. Jednak nadal brak podłączenia w 

innych obiektach, np. przy ul. Staszica, stanowi znaczący problem zarówno dla 

zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych, jak również w kwestii 

zanieczyszczenia powietrza.  

Dużym zagrożeniem dla budynków mieszkalnych zabytkowych, które pierwotnie nie 

posiadały bieżącej wody i kanalizacji, są remonty i modernizacje realizowane samowolnie 

przez właścicieli. Wszelkie prace w zakresie infrastruktury technicznej należy 

przeprowadzać z poszanowaniem historycznej formy budynku. Niedopuszczalna jest 

zmiana zewnętrznego wyglądu budynku (zmniejszanie lub zamurowywanie otworów 

okiennych i drzwiowych).  

Tabela 15. Istniejące przyłącza do sieci budynków objętych pogłębioną analizą   

Podłączenia do budynków Tak Nie 

Podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej 100% 0% 

Podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej 98% 2% 

Podłączenie do sieci gazowej  5% 95% 

Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 65% 35% 

Podłączenie do sieci elektrycznej 98% 2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych. 

                                           

34 Więcej informacji można znaleźć w dokumencie „Przedstawienie uwarunkowań w sferze funkcjonalno- 
przestrzennej oraz w sferze technicznej i zabytkoznawczej dla miasta Żyrardowa na tle wybranych miast. 
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Mapa 27. Wyposażenie w infrastrukturę techniczną: miejska sieć ciepłownicza w granicach pogłębionej analizy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec - wrzesień 2018 r.
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5.3. Stan zachowania historycznego elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej 

Ocenie podano również stan zachowania historycznego wyglądu poszczególnych 

elementów budynków. Zdecydowano się na oddzielną analizę tego zagadnienia, gdyż 

ocena stanu zachowania historycznego nie musi być bezpośrednio powiązana ze stanem 

technicznym poszczególnych elementów w obiekcie. Mogą zdarzyć się sytuacje, że 

niektóre budynki w ogólnym złym stanie technicznym posiadają wysoki stopień 

zachowania charakteru historycznego i odwrotnie.  

Stan zachowania historycznego elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej został określony 

w pięciostopniowej skali ocen, według następujących wytycznych opisanych w poniższych 

podrozdziałach. 

5.3.1. Elewacja 

a) BARDZO ZŁY (ocena 1) 

Zniekształcenie historycznego wystroju elewacji w sposób kompleksowy.  

Brak możliwości odczytania pierwotnego wyglądu i wystroju elewacji. 

Przeprowadzona termomodernizacja obiektu bądź otynkowanie zakrywająca 

autentyczną strukturę elewacji. Pozbawienie w całości detali architektonicznych. 

Wtórne pokrycie dachowe nie nawiązujące do historycznych materiałów. 

Zamurowane otwory okienne lub drzwiowe. Wtórnie wykonane otwory okienne  

lub drzwiowe. Zniekształcenie bryły poprzez rozbudowy i dobudowy. Deformacja 

stref wejściowych. Brak porządku w stolarce – rozbieżne kształty, kolorystyka, 

materiały, gabaryty profili w wymienianej stolarce. Zmiana wielkości otworów 

okiennych i drzwiowych. Wtórne nadproża. Duży nieład w rozprowadzeniu instalacji. 

Wprowadzenie nieoryginalnych elementów dekoracyjnych. Orynnowanie  

o za dużych przekrojach i nieprawidłowo rozmieszczone. Parapety zewnętrzne  

z różnorodną okładziną oraz zmienione gabaryty. Obecność rolet zewnętrznych. 

Zadaszenia w strefie wejścia z poliwęglanu komorowego na prostych wspornikach 

bądź rozwiązania podobne. 

W celu przywrócenia stanu historycznego elewacji, należy przeprowadzić rozległe 

remonty i prace modernizacyjne. 

b) ZŁY (ocena 2) 

Zaawansowane zniekształcenie historycznego detalu elewacji. Przeprowadzona 

termomodernizacja obiektu bądź otynkowanie, zakrywające ceglaną elewacje,  

ale z zachowaniem kształtu detalu. Częściowe usunięcie detali architektonicznych. 

Wtórne pokrycie dachowe. Zamurowania pierwotnych otworów. Zniekształcenie 

bryły. Brak porządku – rozbieżne kształty, kolorystyka, materiały, gabaryty profili, 

różna wysokość belki ślemiennej. Zmiana wielkości otworów okiennych  

i drzwiowych. Wprowadzone wtórne elementy dekoracyjne. Orynnowanie źle 

rozmieszczone. Parapety zewnętrzne z różnorodną okładziną. Obecność rolet 

zewnętrznych. Brak stolarki drewnianej, z historycznymi podziałami.  

c) ŚREDNI (ocena 3) 

Czytelny układ historycznej elewacji. Utrzymanie parametrów  

i proporcji bryły. Zachowany wystrój architektoniczny. Miejscami otynkowane 

ściany. Ościeża lokalnie pomalowane lub otynkowane. Spójna estetycznie stolarka 

okienna (głównie PCV), z lokalnie występującymi odstępstwami kolorystycznymi, 
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różnymi podziałami. Bez zmian w gabarytach otworów. Stolarka drzwiowa 

ujednolicona.  

d) DOBRY (ocena 4) 

Całokształt historycznego detalu elewacji oraz bryła, zachowany  

w sposób w pełni autentyczny. Zachowana kompozycja i rytm w stolarce okiennej 

drewnianej lub PVC. Niewielkie odstępstwa do pierwotnych kształtów okien (bez 

zmiany kształtu otworu).  

Parapety zewnętrzne jednakowo wykończone (blaszane lub ceglane). Dodane 

elementy nowoczesne niezaburzające kompozycji elewacji (np. zadaszenia nad 

wejściem). Jednolite (ceglane) wykończenie ościeży. Uporządkowane instalacje 

zewnętrzne, poprowadzone po elewacji. Pokrycie dachowe nawiązujące  

do historycznego.  

Spójność kolorystyczna stolarki okiennej, drzwiowej, obróbki blacharskiej  

i orynnowania. Częściowo zachowana oryginalna stolarka z nowymi uzupełnieniami. 

Budynek mimo przydzielenia oceny dobrej, może wymagać konserwacji  

lub remontu.  

e) BARDZO DOBRY (ocena 5) 

Całokształt historycznego detalu elewacji oraz bryła, zachowany  

w sposób w pełni autentyczny. Zachowana oryginalna kompozycja i rytm  

w wyglądzie elewacji. Stolarka dostosowana do kształtu i gabarytów otworów 

okiennych. Ujednolicone typy stolarki nawiązujące do historycznych podziałów. 

Parapety zewnętrzne jednakowo wykończone (blaszane lub ceglane). Dodane 

elementy nowoczesne niezaburzające kompozycji elewacji (np. zadaszenia  

nad wejściem). Jednolite (ceglane) wykończenie ościeży. Pokrycie dachowe 

nawiązujące do historycznego. Spójna kolorystycznie stolarka okienna, drzwiowa, 

obróbka blacharska i orynnowanie.  

Zachowana oryginalna stolarka. Budynek mimo przydzielenia oceny bardzo dobrej, 

może wymagać konserwacji lub remontu. 

 

W powyższych definicjach uwzględniono również elementy dotyczące dachu. Traktowany 

jest on często jako piąta elewacja budynku. W przypadku gdy nie jest płaski 

(w Żyrardowie większość budynków ma dachy spadziste) jest zwieńczeniem całego 

budynku i ma duży wpływ na jego estetykę i formę architektoniczną. Zastosowany 

materiał pokrycia dachowego, nawiązuje kolorystyką do wyglądu elewacji i pozwala 

utrzymać historyczny wygląd budynku.  

Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, że stan zachowania historycznego wyglądu 

elewacji można określić w 70% analizowanych budynków jako dobry lub bardzo dobry. 

Dotyczy to większości budynków znajdujących się w kwartałach zabudowy Osady 

Fabrycznej, w okolicach dawnego osiedla urzędniczego przy ul. Żeromskiego oraz 

dawnych willi dla kadry zarządzającej przy ul. Armii Krajowej. W przypadku 24% 

budynków stan zachowania historycznego elewacji można ocenić jako średni. Są to 

obiekty zlokalizowane głównie w kwartale zabudowy: Kościelna, Kościuszki, Przedszkolna, 

Limanowskiego (Wykres 23). Wśród przykładów budynków, które zostały ocenione w tym 

elemencie jako złe, wskazać można budynki zlokalizowane przy głównej  ulicy – 1 Maja 
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(Mapa 28).  

 

 

 

 Zdjęcie 62. Budynki w złym lub bardzo złym stanie zachowania historycznej elewacji – zlokalizowane 

wzdłuż ul. 1 Maja  

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby inwentaryzacji, wrzesień 2018 

 

 

 

Wykres 23. Ocena stanu zachowania historycznego elewacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec 2018 r. 
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Mapa 28. Stan zachowania historycznego elewacji budynków w granicach pogłębionej analizy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec - wrzesień 2018 r.
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5.3.2. Stolarka okienna 

a) BARDZO ZŁY (ocena 1) 

Okno PVC bez podziału nawiązującego do historycznego. Dysproporcja  

w podziałach. Proste, masywne profile. Zaawansowane zmiany w gabarycie otworu 

okiennego. Okucia proste. Stolarka nawiązująca gabarytami do otworu okiennego 

w niewielkim stopniu – proste okno w otworze z łukowym nadprożem. 

b) ZŁY (ocena 2) 

Okno PVC. Znaczne odejście od historycznych pierwowzorów. Proste profile.  

Podział wtórny, nienawiązujący do historycznych. 

c) ŚREDNI (ocena 3) 

Okna PVC sporadycznie drewniane. Uproszczone przekroje profili oraz częściowo 

zachowane podziały. Biały kolor stolarki nienawiązujący do historycznej.  

Okucia proste. 

d) DOBRY (ocena 4) 

Stolarka drewniana zachowana z historycznymi podziałami i w historycznej formie 

z drobnymi ubytkami i uszkodzeniami, sporadycznie wymieniona na PVC 

o nawiązujących historycznie podziałach. Gabaryty otworu okiennego zachowane. 

Nowa stolarka odtwarza lub nawiązuje kształtem, podziałami, profilami, kolorem  

w sposób subtelny odbiegające od pierwowzoru. Okucia proste lub stylizowane. 

e) BARDZO DOBRY (ocena 5) 

Stolarka drewniana oraz ślusarka oryginalne zachowane w dobrym i bardzo 

dobrym stanie historycznym (czasami po przeprowadzonych pracach 

remontowych). Gabaryty otworu okiennego zachowane. Nowa stolarka odtwarza 

wiernie kształt, podziały, profile, kolor okien historycznych. Parapety zewnętrzne 

jednakowo wykończone (blaszane lub ceglane). Okucia stylizowane. 

Stolarka okienna mimo przydzielenia oceny bardzo dobrej, może wymagać 

konserwacji lub remontu. 

 

 

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono bardzo dobry lub dobry stan 

zachowania historycznego stolarki okiennej w 43% budynków (Wykres 24.). 

Stan zachowania zakwalifikowany jako średni zidentyfikowano w 38% budynkach.  

Źle lub bardzo źle oceniono stan zachowania historycznego stolarki okiennej w przypadku 

19% budynków.  

Najlepiej oceniono stan zachowania historycznego stolarki okiennej w budynkach  

przy ul. 1 Maja (zlokalizowanych pomiędzy pl. Jana Pawła II i ul. Mireckiego) 

oraz przy ul. Narutowicza (w najbliższej okolicy kościoła) (Zdjęcie 63).  

Pojedyncze budynki, które oceniono w tym aspekcie bardzo źle, zlokalizowane są 

punktowo w centralnej części obszaru rewitalizacji m.in. przy ul. 1 Maja, Limanowskiego 

(Zdjęcie 64). Należy zaznaczyć, że w przypadku części budynków stolarka okienna 

została wymieniona bez uzgodnień z konserwatorem zabytków, drewnianą stolarkę 

zastąpiono oknami PCV 
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bez podziału nawiązującego do historycznego. Czasami w wyniku prac remontowych, 

modernizacyjnych zmieniono gabaryty otworów okiennych.   

 

 

Wykres 24. Ocena stanu zachowania historycznego stolarki okiennej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec 2018 r. 
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Zdjęcie 63. Przykłady budynków, w których stan zachowania historycznej stolarki okiennej został 

określony jako dobry lub bardzo dobry 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby inwentaryzacji, wrzesień 2018 

 

Zdjęcie 64. Przykłady budynków, w których stan zachowania historycznej stolarki okiennej został 

określony jako zły lub bardzo zły 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby inwentaryzacji, wrzesień 2018 
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Mapa 29. Stan zachowania historycznego stolarki okiennej w granicach pogłębionej analizy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec - wrzesień 2018 r.
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5.3.3. Stolarka drzwiowa 

a) BARDZO ZŁY (ocena 1) 

Stolarka PVC bez podziału nawiązującego do historycznego z prostymi, masywnymi 

profilami. Zabite naświetla. Drzwi nieumiejętnie stylizowane. Skrzydła bez dekoracji. 

Masywne okucia. Zmienione gabaryty otworu drzwiowego. Wtórne zamurowania.  

b) ZŁY (ocena 2) 

Stolarka PVC lub drewniana lub stalowa. Stylizowana na historyczną  

w sposób kontrowersyjny, silnie odbiegający od pierwowzoru. 

c) ŚREDNI (ocena 3) 

Stolarka drewniana. Stylizowana na historyczną, bez zachowania odpowiednich 

proporcji. Nowoczesne okucia. 

d) DOBRY (ocena 4) 

Stolarka drewniana zachowana z historycznymi podziałami i w historycznej formie 

z drobnymi ubytkami i uszkodzeniami, sporadycznie wymieniona na PVC 

o nawiązujących historycznie podziałach. Kolorystyka zbliżona do pierwowzoru. 

e) BARDZO DOBRY (ocena 5) 

Stolarka drewniana oryginalna zachowana w dobrym i bardzo dobrym stanie 

historycznym (czasami po przeprowadzonych pracach remontowych).  Gabaryty 

otworu drzwiowego zachowane. Nowa stolarka odtwarza wiernie kształt, podziały, 

profile, kolor drzwi historycznych. Sposób otwierania dostosowany został do 

obowiązujących warunków technicznych. Stylizowane okucia. 

 

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono bardzo dobry lub dobry stan 

zachowania historycznego stolarki drzwiowej w 52% budynków. Źle lub bardzo źle 

oceniono ten aspekt w przypadku 29% budynków (Wykres 25.) 

Podobnie jak w przypadku stolarki okiennej, najlepiej oceniono stan zachowania 

historycznego stolarki drzwiowej w budynkach przy ul. 1 Maja (zlokalizowanych pomiędzy 

pl. Jana Pawła II i ul. Mireckiego) oraz przy ul. Narutowicza (w najbliższej okolicy 

kościoła) (Zdjęcie 65).  

Budynki ze złym stanem historycznego zachowania stolarki drzwiowej znajdują się 

głównie wzdłuż ul. Kościuszki oraz ul. Prymasa Wyszyńskiego, a także przy ul. 1 Maja na 

wysokości pl. Jana Pawła II (Mapa 30). 

Pojedyncze budynki, które oceniono w tym aspekcie bardzo źle, zlokalizowane są 

punktowo w centralnej części obszaru rewitalizacji m.in. przy ul. 1 Maja, ul. Mireckiego 

i ul. Limanowskiego (Zdjęcie 66.).  
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Wykres 25. Ocena stanu zachowania historycznej stolarki drzwiowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec 2018 r.  

 

 

Zdjęcie 65.  Przykłady budynków ocenionych dobrze lub bardzo dobrze pod kątem stanu zachowania 

historycznego stolarki drzwiowej 

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby inwentaryzacji, wrzesień 2018 

 

Zdjęcie 66. Przykłady budynków ocenionych źle lub bardzo źle pod kątem stanu zachowania 

historycznego stolarki drzwiowej  

Źródło: dokumentacja fotograficzna na potrzeby inwentaryzacji, lipiec 2018 
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Mapa 30. Stan zachowania historycznego stolarki drzwiowej w granicach pogłębionej analizy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z kart inwentaryzacyjnych, lipiec - wrzesień 2018 r.
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5.3.4. Podsumowanie stopnia zachowania historycznego elewacji, 

stolarki okiennej i drzwiowej 

Analizując stopień autentyczności zewnętrznej formy architektonicznej budynków 

mieszkalnych ustalono, że 95% nieruchomości objętych pogłębioną analizą posiada rzut  

na planie prostokąta lub kwadratu, pozostałe posiadają nieregularny kształt. Wszystkie 

budynki historyczne były budynkami murowanymi z czerwonej cegły, nieotynkowanymi.  

Zachowana jest duża autentyczność zewnętrznej formy i estetyki. W niewielkim stopniu 

widać wprowadzone zmiany wynikające z działań związanych z podnoszeniem 

standardów użytkowych. Najczęściej w takich przypadkach były przeprowadzane prace 

termomodernizacyjne oraz zmiana wykończenia elewacji. Zabudowę charakteryzują 

sekwencje powtarzalnych i zindywidualizowanych rozwiązań materiałowych oraz 

dekoracyjnych związanych z funkcją i rangą obiektu. Zauważalna jest również 

jednorodności rozwiązań technicznych w ramach jednej strefy funkcjonalnej zabudowy. 

Elewacje cechuje symetria i rytm. 

W nielicznych miejscach zachowały się historyczne okna drewniane, szklone szkłem 

białym. Przeważają okna skrzynkowe. Szyby osadzone były na kit we wrębach szczeblin 

i ramiaków. Dekoracyjne profile występowały na belkach ślemiennych i słupkach. 

Skrzydła zamykane były za pomocą zasuwnic i klamek. Skrzydła zewnętrzne 

zabezpieczone zostały blaszanymi okapnikami. Powierzchnia drewniana wykończona jest 

farbą olejną.  

Okna klatek schodowych wykonano jako jednoramowe z podziałem na małe przeszklenia, 

w których najczęściej centralne kwatery, o niewielkiej powierzchni okna, są otwierane. 

Drzwi drewniane występują w większości z naświetlami i skrzydłami ramowo-płycinowymi 

podzielonymi na kwatery, a ościeże są drewniane. W części obiektów do wspólnych klatek 

schodowych stosowane były podwójne drzwi wejściowe. 

Stolarka historyczna uległa zniszczeniu ze względu na wieloletni brak napraw i remontów 

oraz długotrwałe działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych. Dodatkowe 

zniszczenia wywołane zostały również doraźnymi, najczęściej niefachowymi naprawami. 

Podczas wizji lokalnych stwierdzono, że w niektórych miejscach oryginalne łączenia 

stolarskie wzmocniono miejscowo gwoździami. Niektóre ubytki mechaniczne zostały 

uzupełnione kitami o nieopracowanej powierzchni, które obecnie wykruszają się 

i odspajają. Wymieniona stolarka w związku z niewłaściwym obsadzeniem w otworze 

okiennym w wielu miejscach nie zapewnia właściwej izolacyjności cieplnej i akustycznej. 

Największą ingerencję w integralność autentyczności estetyki elewacji budynków 

mieszkalnych stanowią wtórne zamurowania otworów oraz zmiany materiałowe 

i estetyczne stolarki okiennej oraz drzwiowej. Dotyczą one w największym stopniu 

wymiany stolarki drewnianej na okna z profili PVC. Okna takie zamontowano bez 

zachowania autentycznego podziału, kształtu oraz wielkości profili. W niewielu lokalach 

mieszkalnych można zlokalizować prawidłowo wymienioną stolarkę na PVC, zgodnie 

z wytycznymi konserwatora. W miejscach, gdzie wymieniono stolarkę okienną 

na drewnianą widać zachowany historyczny charakter. W budynkach przy ul. T. 

Kościuszki i ul. B. Limanowskiego w wielu budynkach zmieniony został gabaryt otworu 

drzwi wejściowych. Zmiany te wykonano w wielu przypadkach w związku z podłączaniem 

budynków do sieci ciepłowniczej i koniecznością wygospodarowania dodatkowego 

pomieszczenia na węzeł ciepła. Domurowania są bardzo widoczne na oryginalnej ceglanej 

elewacji.  
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6. Podsumowanie i rekomendacje  

Na podstawie przeprowadzonej analizy sfery technicznej i zabytkoznawczej 

zidentyfikowano mocne i słabe strony obszaru rewitalizacji w Żyrardowie. Poniżej 

przedstawiono wnioski i zalecenia wskazane w poszczególnych częściach opracowania. 

6.1. Potencjał, mocne strony 

Największym potencjałem obszaru rewitalizacji w mieście Żyrardowie jest zachowany 

historyczny układ urbanistyczny Osady Fabrycznej, który wyróżnia się spośród pozostałej 

zabudowy. Stanowi on najmocniejszą stronę miasta i otwiera szeroką perspektywę 

do przyszłego rozwoju centrum, w szczególności, jeśli weźmie się pod uwagę,  

że do dzisiejszych czasów zachowało się ponad 95% pierwotnej zabudowy oraz 

unikatowe relikty techniki. Bogaty zasób obiektów zabytkowych Osady Fabrycznej jest 

czynnikiem wyróżniającym Żyrardów od innych jednostek miejskich o podobnym 

charakterze zabudowy.  

Zdecydowana większość obiektów pełni historycznie funkcje. Największe zmiany w tym 

zakresie następują na terenie Bielnika i Centrali, gdzie dawne obiekty przemysłowe 

dostosowywane są do nowych funkcji np. mieszkalnych czy też handlowo-usługowych. 

W ten sposób dawna strefa przemysłowa (na terenie Centrali) została włączona w system 

ścisłej zabudowy centrotwórczej o charakterze reprezentacyjnym. W strefie 

poprzemysłowej znajdują także tereny niezabudowane, a także obiekty nieużytkowane, 

które dają istotne spektrum możliwości ożywienia i rozwoju miasta.  

Bardzo ważne jest umiejętne gospodarowanie takim potencjałem, stałe dbanie 

o utrzymanie dobrego stanu technicznego i właściwe użytkowanie poszczególnych 

obiektów. Fakt, że większość budynków jest użytkowana sprawił, że obiekty te są 

w dobrym stanie technicznym, a każde nawet drobne prace remontowe i konserwacyjne 

pomagają zachować historyczną zabudowę miasta. Zasób zabytków miasta Żyrardowa  

to głównie powtarzalny typ zabudowy mieszkalnej - domów robotniczych. Zwraca uwagę 

fakt, iż przeważnie w dobrym stanie technicznym są obiekty pełniące funkcje 

użyteczności publicznej, tylko w niewielkiej części z nich konieczne są pilne remonty. 

Ponad 75% zabytkowych budynków mieszkalnych jest własnością miejską, co pozwala na 

spójne stworzenie programu remontów i napraw, uwzględniając najbardziej pilne 

potrzeby.  

Wielu obiektom usytuowanym na obszarze rewitalizacji przywrócono już dawną 

świetność, w tym między innymi dworcowi kolejowemu. Odrestaurowano także Park 

Dittricha, a w jednym z budynków dawnych zakładów lniarskich utworzono Muzeum 

Lniarstwa. Dalsze inwestowanie w zabytkowe budynki i miejsca może przyczynić się do 

rozwoju miasta.  

Do mocnych stron obszaru rewitalizacji należy także zdecydowanie zaliczyć dobre 

wyposażenie terenu w infrastrukturę techniczną. Znaczna część obiektów podłączona jest 

do sieci miejskich.  

Historyczna część mieszkaniowa Osady poza wieloletnim strategicznym planem rozwoju 

wymaga skoordynowania działań organizacji administracyjnych z lokalnymi mieszkańcami 

i innymi podmiotami. Niezbędne jest włączenie lokalnej społeczności w proces 

rewitalizacji tego obszaru. To bezpośrednio od samych mieszkańców i użytkowników tych 

zabudowań zależy jak zabytkowa architektura będzie wyglądać w najbliższych latach. 



138 | S t r o n a  

 

 

6.2. Zagrożenia, słabe strony 

Jednym z najistotniejszych problemów w sferze technicznej jest występowanie na 

obszarze rewitalizacji obiektów w stanie katastrofalnym, których stabilność konstrukcji  

jest niezachowana. Dotyczy to przede wszystkich budynków pełniących funkcję 

gospodarczą. W tej grupie są zarówno obiekty historyczne takie jak komórki lokatorskie 

stawiane wewnątrz kwartałów zabudowy mieszkaniowej, jak i obiekty bardziej 

współczesne. Degradację techniczną stwierdzono również w przypadku kilku budynków 

mieszkalnych oraz części budynków poprzemysłowych na terenie Centrali i Bielnika.  

W tych przypadkach w bardzo złym stanie są poszczególne analizowane elementy np. 

dach, elewacja czy stolarka. Brak odpowiednich prac modernizacyjnych, 

rewaloryzacyjnych w obiektach powoduje, że cały teren ulega stopniowej degradacji. 

Ponadto w przypadku terenów Bielnika, tylko w części obiektów prowadzona jest obecnie 

działalność przemysłowa czy produkcyjna. Część wykorzystywana jest jako przestrzeń 

magazynowa. Jednakże wiele obiektów ze względu na brak użytkowania niszczeje. Należy 

zauważyć, że blisko 10% wszystkich obiektów, na obszarze rewitalizacji jest 

nieużytkowana. Duży odsetek pustostanów wpływa niekorzystnie na odbiór całej tkanki 

miejskiej.  

Tak, jak wspomniano wcześniej, ponad 75% zabytkowych budynków mieszkalnych jest 

własnością miejską, z których blisko 60% znajduje się w średnim stanie technicznym. 

Niesie to ze sobą konieczność zabezpieczenia środków finansowych na ewentualne 

modernizacje i remonty.  

Trzeba także zaznaczyć, że wśród zabytkowych budynków mieszkalnych 12% obiektów 

będących własnością prywatną jest w ogólnym złym lub bardzo złym stanie technicznym. 

Widoczny jest brak zaangażowania, zwłaszcza finansowego właścicieli tychże obiektów 

w odnowę zabytkowej tkanki.   

Jak wynika z przeprowadzonej analizy na obszarze dominują dwa rodzaje wykończenia 

elewacji: tynk oraz cegła. W przypadku tynku wiele budynków posiada liczne odspojenia 

warstwy tynku odsłaniające strukturę ceglanej ściany konstrukcyjnej. Budynki ceglane są 

głównie zlokalizowane na terenie Osady Fabrycznej, są to również zabudowania 

przemysłowe i poprzemysłowe w obszarze Bielnika i Centrali. Stan elewacji części 

zabytkowych obiektów jest niezadowalający, w dużej mierze problem ten dotyczy również 

obiektów garażowych, a także komórek gospodarczych przy historycznych obiektach 

mieszkalnych.   

Negatywnie na stan elewacji wpływa także niska emisja, której głównym źródłem są 

przestarzałe, niskoenergetyczne paleniska domowe ogrzewane paliwami stałymi często 

złej jakości. Wynika to z faktu, że część budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na 

terenie Osady Fabrycznej nie jest podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej, co 

powoduje konieczność palenia w piecach.  

Drugim aspektem związanym z ogrzewaniem jest brak możliwości wykonania 

termomodernizacji zewnętrznej obiektów zbudowanych z cegły i objętych ochroną 

konserwatorską. Ponad 80% obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji jest 

nieocieplona. Negatywnie wpływa to na komfort użytkowania obiektów przez 

mieszkańców, jak również pogarsza stan techniczny obiektów budowlanych.  

Z tego względu wielu mieszkańców zabytkowych obiektów podjęło decyzję o wymianie 

okien i drzwi, niestety bez dokonywania odpowiednich uzgodnień z konserwatorem 
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zabytków. W związku z tym pomimo tego, że stan stolarki okiennej i drzwiowej można 

uznać za dobry to cechuje się ona brakiem nawiązania do pierwotnych podziałów 

i wymiarów. Ponadto w części budynków doszło do zmiany gabarytów otworów okiennych 

i drzwiowych w murze. Poza tym na obszarze rewitalizacji zlokalizowane są także obiekty, 

które posiadają zdemontowaną stolarkę i zamurowane otwory okienne oraz drzwiowe.  

Poza samym zachowaniem budynków istotny jest także stan lokali mieszkalnych.  

Nie wszystkie mieszkalnia zlokalizowane w budynkach na obszarze rewitalizacji 

wyposażone są w podstawowe udogodnienia takie jak toaleta, prysznic czy wanna. 

Najgorzej sytuacja przedstawia się w mieszkaniach należących do zasobu komunalnego, 

w szczególności w budynkach zabytkowych. Co warte zauważenia, największy odsetek 

osób, u których stwierdzono w mieszkaniach brak podstawowych udogodnień to osoby 

bezrobotne, osoby z najniższymi dochodami (poniżej 500 zł). Należy także zauważyć,  

że część mieszkańców dokonała samowolnych remontów i modernizacji lokali  

nie uwzględniając walorów historycznych obiektów. 

W budynkach historycznych przeważają mieszkania bardzo małe do 30m2 i małe 31-

60m2, co dodatkowo utrudnia wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych od 

środka.  

Tak metoda wymusza zmniejszenie powierzchni mieszkalnej, co w wielu lokalach nie jest 

możliwe. 

Należy podkreślić, że wielki potencjał urbanistyczny i architektoniczny obszaru 

rewitalizacji stanowi wyzwanie dla władz miasta i jego mieszkańców. Duża liczba 

zabytków świadcząca o bogactwie kulturalnym wiąże się z koniecznością ponoszenia 

wyższych wydatków na ich utrzymanie i renowację. Planując działania rewitalizacyjne, 

należy bazować na posiadanym potencjale, ale wszelkie prace trzeba dostosować do 

możliwości finansowych użytkowników. 

Jedną z istotniejszych słabych stron jest brak świadomości części mieszkańców tego 

terenu o wartości i walorach miejsca, w którym mieszkają. Z rozmów prowadzonych 

z mieszkańcami podczas prac inwentaryzacyjnych jednoznacznie wynika, że większość 

oczekuje wsparcia i działania z zewnątrz. Przeważająca jest postawa roszczeniowa 

względem zarządcy nieruchomości. 

Wymienione powyżej aspekty wskazują na problemy, z jakimi trzeba się zmierzyć, 

opracowując Gminny Program Rewitalizacji. 

 

6.3.  Rekomendacje  

Przeprowadzona analiza pozwoliła na wskazanie następujących rekomendacji w zakresie 

zagadnień dotyczących sfery technicznej:  

1) Konieczne jest stworzenie długoterminowej polityki, która będzie 

wyznaczała cele rozwoju całego obszaru w oparciu o potencjał 

dziedzictwa historycznego i kulturowego uwzględniającej prowadzenie 

ścisłej współpracy między przedsiębiorcami i inwestorami będącymi 

właścicielami dużej części obiektów na terenie Centrali i Bielnika, 

a miastem. Opracowanie takie powinno być rozszerzeniem Planu Zarządzania 

Pomnikiem Historii „Żyrardów - Dziwiętnastowieczna Osada Fabryczna”, 

powstałego w 2017 roku. 
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2) Bogaty zasób zachowanych oryginalnych obiektów zabytkowych Osady Fabrycznej 

jest czynnikiem wyróżniającym Żyrardów od innych jednostek miejskich 

o podobnym charakterze zabudowy. Za konieczne należy uznać 

przeprowadzenie remontów budynków znajdujących się na obszarze 

rewitalizacji, których obecny stan techniczny oceniany jest jako bardzo 

zły lub zły. Dla niektórych obiektów należy niezwłocznie opracować dokładne 

ekspertyzy techniczne oraz zabezpieczyć przed zagrożeniami mogącymi 

spowodować uszczerbek dla wartości zabytku. Jednocześnie konieczne jest 

przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji istniejących piętrowych, 

zabytkowych drewnianych komórek gospodarczych w celu oceny ich 

stanu technicznego oraz walorów historycznych. 

3) Część obiektów zabytkowych jest ogólnie w średnim bądź dobrym stanie 

technicznym, ale ze względu na brak podejmowanych prac modernizacyjnych 

utraciła swoje walory estetyczne. Należy dążyć do prowadzenia systematycznych 

prac związanych z poprawą stanu elewacji, w szczególności obiektów 

zabytkowych. Konieczne jest kierowanie się zasadą powtarzalności typowych 

elementów wyposażenia i detali elewacyjnych. Ze względu na charakter obiektów i 

ich formę zewnętrzną, zniszczoną stolarkę powinno się wymieniać na współczesne 

okna drewniane będące odwzorowaniem gabarytów i podziału okna 

wymienianego. W tym celu istotne jest stworzenie Katalogu projektów 

powtarzalnych stolarki okiennej i drzwiowej dla typów zabudowy 

mieszkaniowej.  

4) W kontekście wyżej wskazanego zasobu o znaczeniu historyczno-kulturowym, 

bardzo ważne jest umiejętne gospodarowanie takim potencjałem, stale dbając 

o dobry stan techniczny i właściwe użytkowanie poszczególnych obiektów.  

Wiąże się to z prowadzeniem odpowiedniej polityki przestrzennej 

uniemożliwiającej zabudowywanie terenów objętych ochroną 

konserwatorską w sposób zaburzający historyczny charakter Osady 

Fabrycznej oraz terenów zakładów lniarskich. Należy utrzymać w tym 

obszarze niezmienioną intensywność zabudowy. Odnosi się to do m.in. 

do przedstawionej w rozdz. 4.2 wysokiej intensywności zabudowy mieszkalnej 

i mieszkalno-usługowej na terenie Osady Fabrycznej oraz niskiej intensywności 

zabudowy przestrzeni między kamienicami pełniące funkcje podwórzy.  

5) Działania rewitalizacyjne należy ukierunkować na zmniejszenie liczby 

pustostanów obiektów nieużytkowanych, przywracając ich pierwotny 

sposób użytkowania lub nadając im nowe funkcje. W tym celu konieczne 

jest nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami będącymi w dużej mierze 

właścicielami obiektów nieużytkowanych zlokalizowanych na terenie Bielnika i 

Centrali.  

6) Należy unikać przeprowadzenia zewnętrznych termomodernizacji, która zasłoni 

ceglany charakter elewacji i historyczny detal ceglany. W celu polepszenia 

komfortu cieplnego i parametrów cieplnych budynków zaleca się wykonanie 

termomodernizacji od wewnątrz. Pozwoli to na zachowanie historycznego 

wyglądu obiektów, w szczególności ceglanych elewacji i detali architektonicznych.  

7) Należy dążyć do maksymalizacji udziału budynków podłączonych 

do miejskiej sieci ciepłowniczej na obszarze rewitalizacji. Pozwoli to z jednej 

strony obniżyć emisję zanieczyszczeń powietrza, a z drugiej poprawi komfort życia 

mieszkańców, którzy nie będą musieli korzystać z tradycyjnych źródeł opału. 

Będzie to również pozytywnie wpływało na stan zachowania historycznych 

ceglanych ścian.  
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8) Jednym ze sposobów wpływających na poprawę parametrów cieplnych jest 

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, połączona z wprowadzeniem 

bardziej efektywnych i energooszczędnych technologii ogrzewania w 

budynkach. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w objętych ochroną 

konserwatorską obiektach mieszkalnych powinna następować w oparciu o ww. 

katalog stolarki, który zawierać będzie projekty nawiązujące do historycznego 

wyglądu. Jednocześnie należy dążyć do przywrócenia dawnej stolarki nawiązującej 

do pierwotnej estetyki wraz z dostosowaniem jej do obecnych norm prawnych. 

Szczególną uwagę przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej należy zwrócić na 

sposób obsadzenia nowych okien i drzwi, aby wykorzystując najnowsze 

technologie unikać mostków termicznych (miejsc, w których brak jest wymaganej 

ochrony izolacyjnej i szczelności dla zewnętrznej przegrody budynku). 

W obiektach, gdzie wymieniono okna i drzwi na nowe nienawiązujące do wyglądu 

historycznego, należy dążyć do przywrócenia oryginalnych wielkości otworów 

okiennych i wejściowych. Osadzenie stolarki o odpowiednim charakterze będzie 

również pozytywnie wpływało na przywrócenia pierwotnej estetyki elewacji.  

9) Dodatkowe wyzwania związane z ochroną konserwatorską, którym należy sprostać 

przy wykonywaniu remontów i modernizacji budynków zabytkowych powodują,  

iż istotne jest pozyskiwanie środków finansowych na wskazane działania. 

Wsparciem w tej kwestii należy objąć również prywatnych właścicieli.  

Jednym z takich działań mogłoby być wsparcie finansowania remontów mieszkań 

będących w zasobach komunalnych. Koszty wyremontowania, a następnie 

utrzymania tych budynków są zdecydowanie wyższe niż w obiektach niewpisanych 

do ewidencji bądź rejestru zabytków. W związku z tym istotne byłoby zapewnienie 

np. funduszu remontowego polegającego na pokryciu różnicy w kosztach 

prowadzenia remontów w budownictwie typowym i budynkach zabytkowych. W 

tym celu konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę Miasta dotyczącej 

udzielania dotacji na remonty i modernizacje obiektów zabytkowych.  

10) Poza stricte przekazywaniem środków finansowych na remonty, istotne jest 

edukowanie samych mieszkańców jak i zarządzających wspólnotami 

mieszkaniowymi na temat możliwości pozyskania innych niż miejskie 

środków finansowych na remonty, modernizacje oraz termomodernizacje 

budynków. W związku z tym rekomenduje się prowadzenie szkoleń mających 

na celu przybliżenie tej wiedzy.  

11) Alternatywą jest zapewnienie obecnym użytkownikom, mieszkania w innych 

budynkach mieszkalnych, przy czym wiązałoby się to z koniecznością budowy 

nowych mieszkań komunalnych, a także z wprowadzaniem nowej funkcji 

do obiektów, które od początków swojego istnienia pełniły funkcje mieszkalne. 

Należy pamiętać o tym, że unikalność Osady Fabrycznej polega m.in. na 

zachowaniu funkcji budynków mieszkalnych nieprzerwanie od końca XIX w., 

dlatego zaproponowane rozwiązanie niesie ze sobą pewne zagrożenie związane 

z przerwaniem tej funkcji. 

12) Istotnym elementem jest także prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych 

do mieszkańców. Konieczne jest realizowanie działań skierowanych dla 

mieszkańców obszaru rewitalizacji, w szczególności mieszkających na terenie 

Osady Fabrycznej uwrażliwiających na dziedzictwo kulturowe i historyczne 

miejsca, w którym żyją.  
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