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6. Poprzednie nazwy miejscowości
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Plan orientacyjny w skali 1:10 000
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Kłodzko

8. Właściciel i jego adres

9. Użytkownik i jego adres

zarządca: Zakład Administracji Mieszkaniami
Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko
57-300 Kłodzko, ul. Grunwaldzka 29
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12. Autorzy, historia obiektu

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

HISTORIA

SYTUACJA

Najwcześniejsze przedstawienie budowli posadowionej na obecnej parceli
przy Pl. Bolesława Chrobrego nr 6, 6a znajduje się na rycinie Głlatz aus der
Vogelschau i.J. 1737 w albumie Pompejusa z 1862 roku, z widokiem Kłodzka
z lotu ptaka w 1737 r. Jest to najstarszy znany przekaz ikonograficzny omawianego budynku rynkowego. Wówczas kamienica była budynkiem szczytowym, krytym dachem dwuspadowym. Na tyłach budowli rynkowej znajdował
się czteroosiowy, trójkondygnacyjny budynek kryty dachem dwuspadowym, o
dwukondygnacyjnym szczycie wolutowym. Do oficyny - od strony obecnej ul.
Nad Kanałem w miejscu dawnego międzymurza - prowadziło wówczas odrębne wejście zamknięte łukiem, znajdujące się na osi budowli.
W ścianach magistralnych obecnego budynku rynkowego i oficyny z pewnością istnieją fragmenty murów budynków średniowiecznych. Średniowieczne są komory piwnic pod przednim traktem, jak również dwukondygnacyjne
wyrobiska prowadzące pod plac Bolesława Chrobrego. Zrąb budynku rynkowego pochodzi z XVI w. — czasu budowy wielu murowanych budynków
Kłodzka. Badania architektoniczne mogłyby potwierdzić starszy wiek budowli
(w mieście budowle murowane z cegły pojawiają się już od połowy XIV w.w Kłodzku od 1341 r. istniała cegielnia, aw 1366 r. wydana została miejska
ordynacja przeciwpożarowa). Z XVl-wiecznej fazy budowlanej zachowane
jest pomieszczenie nakryte sklepieniem krzyżowym w trzecim trakcie przyziemia. Reliktem tej fazy budowlanej jest ponadto dwupasmowy układ wnętrz
przyziemia.
W k. wieku XVIII nastąpiła gruntowna przebudowa budynku rynkowego i
budowa oficyny.
W kamienicy rynkowej z tego okresu zachował się kryty kolebą o wykroju
koszowym przechód na podwórze, sklepienia żaglaste na gurtach w pomieszczeniu na pierwszym piętrze w drugim trakcie przy ścianie zachodniej oraz
sklepione kolebą z lunetami przyziemie łącznika pomiędzy kamienicą a oficyną. W 1. 70. XIX w. —w czasie ożywionego ruchu budowlanego w mieście —
nastąpiła kolejna przebudowa kamienicy związana ze zmianą wystroju elewacji. W tym czasie nadano jej klasycyzujący wystrój w postaci międzykondygnacyjnych pasów gzymsowych. Wówczas przebudowie poddano klatkę
schodoową oraz wprowadzono pion instalacji sanitarnej. Podczas kolejnej
przebudowy, która nastąpić mogła w k. XIX wieku lub pocz. XX w. adaptowano poddasze kamienicy na cele mieszkalne i podniesiono elewację poprzez
przesłonięcie dachu jednokondygnacyjną ścianą attykową.

Budynek nr 6 usytuowany jest w płd. pierzei zwartej zabudowy rynkowej (ob.
pl. Bolesława Chrobrego), w jej wschodniej części, na południe od ratusza. Na
przynależnej do kamienicy parceli znajduje się także oficyna mieszkalna nr 6a,
poprzedzona niewielkim, prostokątnym podwórzem, pierwotnie brukowanym,
obecnie z posadzką cementową. Od wschodu podwórze zamyka tynkowany mur
nakryty dwuspadowym, ceramicznym daszkiem.

C.d. załącznik nr 1

MATERIAŁ, KONSTRUKCJA,

TECHNIKA

Ściany:

Mury z kamienia łamanego oraz cegły na zaprawie wapienno-piaskowej, pokryte w części naziemnej tynkiem cementowo-wapiennym. Mury piwnic wzmocnione częściowo przez obmurowanie cegłą na zaprawie cementowej. Ściany działowe murowane, tynkowane. Ściany działowe w pomieszczeniach pizzerii usytuowanej w przyziemiu budynku wtórne.
Gzymsy i obramienia okienne wyrobione w tynku.
Sklepienia i stropy:
Pomieszczenia piwnic obecnie niedostępne —z dojściem zasypanym śmieciami
lokatorów. Według dostępnej dokumentacji piwnice nakryte sklepieniami kolebkowymi. Sklepienia komór pod traktem przednim o podwyższonej strzałce.
Przechód prowadzący na podwórze nakryty ceramicznym, tynkowanym sklepieniem kolebkowym; łuk kolebki o wykroju koszowym. Pomieszczenie gospodarcze w trzecim trakcie przyziemia przekryte ceramicznym, tynkowanym, dwuprzęsłowym, sklepieniem krzyżowym o lekko podwyższonej strzałce.
W pomieszczeniu gospodarczym w przyziemiu łącznika (pomiędzy kamienicą,
a oficyną nr 6a) ceramiczne, tynkowane sklepienie kolebkowe z lunetami.
W pomieszczeniach wyższych kondygnacji stropy drewniane z tynkową podsufitką. Część sufitów dekorowana fasetami. W pomieszczeniu w drugim trakcie II
kondygnacji tynkowane trójprzęsłowe sklepienie żaglaste na gurtach.

C. d. załącznik nr 1

14. Kubatura

4624 m3 (ur 6);
1987 m3 (nr 6a)

18. Prace budowlane i konserwatorskie,

15. Powierzchnia użytkowa

677 m2 (nr 6);
277 m2 (nr 6a)

ich przebieg i dokumentacja

W okresie od 15.04.1962r. do 11.02.1963 r. prowadzono górnicze roboty badawczo- poszukiwawcze oraz likwidacyjno-zabezpieczające w znajdujących się pod budynkiem nr 6
wyrobiskach podziemnych wg ekspertyzy budowlano-górniczej wykonanej przez zespół
AGH w Krakowie. W czasie robót podmurowano część ścian i sklepień nową cegłą na zaprawie cementowej, oraz zlikwidowano część wyrobisk. Zabezpieczono budynek nr 6 przed
osiadaniem narożników ściany frontowej budynku nr 6, jak również sień oficyny nr 6a
przed dalszymi spękaniami. Kolejne prace zabezpieczające wyrobiska podziemne w budynku nr 6 w 1967 r. wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Robót górniczych w Wałbrzychu.
W 1970 r. Geoprojekt Wrocław opracował dla obiektu na podstawie wierceń dokumentację geologiczno-inżynierską.
W 1. 1971-74 zostały opracowane w Wojewódzkim Biurze Projektów we Wrocławiu
projekty przebudowy i modernizacji kamienicy nr 6 oraz oficyny mieszkalnej nr 6a. Projekt
modernizacji kamienicy zakładał jej skrócenie, z wykorzystaniem istniejących piwnic, ściany frontowej i ścian bocznych, wspólnych z sąsiednimi budynkami. W przyziemiu miały
znajdować się dodatkowe pomieszczenia apteki usytuowanej w kamienicy nr 5. Klatka
schodowa budynku nr 6 miała obsługiwać także kamienicę nr 5. Oficynę mieszkalną nr 6a
miano rozebrać wraz z fundamentami i wybudować na nowo na dotychczasowym miejscu.
Projekty nie zostały zrealizowane; wykonano je na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych w Kłodzku. W 1986 r. pomalowana została klatka schodowa w kamienicy nr
6, a w 1990 r. przeprowadzono prace ogólnobudowlane w piwnicy.
W 2000 r. przemurowano ścianę kominową w mieszkaniu nr 1 (wyk. Zakład Ogólnobu-

dowlanyD. Żebrowski).
9.09.2000 r. wybuchł pożar w mieszkaniu nr 4 w oficynie mieszkalnej nr 6a na skutek
zaprószenia ognia. Po pożarze dach budynku został zabezpieczony (wyk. Zakład Ogólnobudowlany A. Michalak). Następnie w 2000 r. przystąpiono do remontu dachu: uzupełniono i
wzmocniono więźbę, założono łaty, na jednej połaci położono nową dachówkę, na drugiej
przełożono dachówkę istniejącą oraz naprawiono kosze z blachy. Ocieplono strop i naprawiono podłogę (wyk. Zakład Ogólnobudowlany D. Żebrowski). Odnowiono klatkę schodową oraz mieszkania nr 1, 2, 3 i 4. Prace przeprowadzono na zlecenie Zakładu Administracji
Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko.

16. Przeznaczenie pierwotne

mieszkalne

17. Użytkowanie obecne

mieszkalno-usługowe

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy,
konstrukcja dachu, wyposażenie i instalacje)

Kamienica nr 6
Dość dobry. Mury, sklepienia i stropy w stanie dość dobrym. Pokrycie
dachowe nieszczelne,co powoduje zalewanie wodami opadowymi. Widoczne
zniszczenia i zagrzybienia tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz uszkodzenia i brak stolarki drzwi wejściowych.

Oficyna mieszkalna nr 6a
Zły. Pokrycie dachowe nieszczelne. Źle rozwiązano kosze i odprowadzenie
wód opadowych, co powoduje zalewanie ostatniej kondygnacji budynku,
wskutek czego ściany są bardzo zawilgocone i zagrzybione. Widoczne
spękania murów obwodowych oraz znaczne uszkodzenia i odspojenia tynków
zewnętrznych.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Należy zachować historyczne granice parceli, układ, komunikację oraz
bryły budynków. Ochronie podlega forma dachu, wystrój elewacji, detale architektoniczne, oryginalna stolarka, układ wnętrz i system piwnic obu
budynków. Wskazany kapitalny remont budynków. Postulowane jest przywrócenie pierwotnej komunikacji w budynku nr 6: odtworzenie wejścia do
budynku od strony rynku w obrębie kamienicy oraz układu sieni. Ochronie
podlegają relikty murów obronnych oraz baszty w obrębie płd. części oficyny
od strony ul. Nad Kanałem.
Budynek nr 6 wraz z oficyną mieszkalną nr 6a wraz z działką należy objąć
ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

Bereźnicki J., Rogulski J., Rzuty, rysunki detali [w:] Inwentaryzacja skrócona, Kłodzko pl. B. Chrobrego
Kłodzko 1958, archiwum WUOZ w Wałbrzychu.
Dziewulski
W., Przyłęcki
M., Szkoda H., Studium historyczno-urbanistyczne
do planu ogólnego
zagospodarowania
miasta Kłodzka, Wrocław 1956, mps w archiwum ROBiDZ we Wrocławiu.
Karst M., Korzyńska E., Blok staromiejski. Kłodzko (ul. Spadzista — Nad Kanałem — Wita Stwosza — PL.
Bolesława Chrobrego). Badania architektoniczno-urbanistyczne,
PKZ, Wrocław 1986, mps w archiwum ROBiDZ

we Wrocławiu.
Kulpaczyński J., Projekt techniczny instalacji elektrycznych. Budynek mieszkalno-usługowy Kłodzko pl.
Bolesława Chrobrego 6, 6a. Wrocław 1974, archiwum Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy
Miejskiej Kłodzko.
Olejniczak J., Projekt techniczny instalacji gazowej. Budynek mieszkalno-usługowy Kłodzko pl. Bolesława
Chrobrego 6, 6a. Wrocław 1974, archiwum Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej
Kłodzko.
Olejniczak J., Projekt techniczny instalacji c.o. i wentylacji, budynek mieszkalno-usługowy Kłodzko pl.
Bolesława Chrobrego 6, 6a. Wrocław 1974, archiwum Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy
Miejskiej Kłodzko.
Oszczanowska B., Podruczny G., Kłodzko. Studium wartości kulturowych dla staromiejskiej dzielnicy Kłodzka
wraz z Twierdzą Główną i przedmieściem południowym, Wrocław 2003, mps w archiwum ROBiDZ we Wrocławiu.
Pawlak Z., Projekt techniczny na przebudowę i modernizację —część architektoniczna, budynek mieszkalny z

usługami Kłodzko pl. Bolesława Chrobrego 6. Wrocław 1974, archiwum Zakładu Administracji Mieszkaniami
Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko.
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25. Opracował

tekst

Beata Sebzda,Bogna OszczanowskaVII. 2005 r. H-

plany,rysunki

Bogna Oszczanowska VII. 2005 r.

fotografie

Beata SebzdaVII. 2005 r.

miasta Kłodzka,

PKZ, Wrocław

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

1980, mps w

Kamieńcu Ząbkowickim.

22. Bibliografia

Adressbuchfiir die Grafischaft Glatz, 1910/1911, 1929.
1970.
27. Załączniki
23. Zródła ikonograficzne

i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Album der Graftschaft Glatz oder Abbildungen der Stiidte, Kirche, Klóster, Śchlósser und)
Burgen derselben von mehr als 150 Jahren, herausgegebenvon Fr. Aug. Pomejus, Glatz 1862.
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zbiorach archiwum ROBiDZ we Wrocławiu.
Studium zabudowy południowego bloku przyrynkowego. Wrocław 1960, archiwum WUOZ w Wałbrzychu.
Zalewski F., Strzelecki Z., Ślebodziński J., Ropski, Ekspertyza górniczo-budowlana w sprawie zabezpieczenia
budynku pl. Bolesława Chrobrego 6 w Dzielnicy Staromiejskiej w Kłodzku, Kraków 1962, archiwum UM Kłodzko.
Złomaniec K., Założenia techniczno-ekonomiczne na wykonanie instalacji sanitarnej, budynek mieszkalnousługowy Kłodzko pl. Bolesława Chrobrego nr 6 i 6a. Wrocław 1971, archiwum Zakładu Administracji
Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko.
Nie zachowały się akta dotyczące kamienicy w zespole Akta miasta Kłodzka 1324-1945 w AP Wrocławiu oraz
w zespole Akta Miasta Kłodzka, Zarząd Policji Budowlanej z l. 1809-1945 przechowywanym w oddziale AP w

Broniewski T., Kłodzko. Seria: Sląsk w zabytkach sztuki, Wrocław-Warszawa-Kraków
Kłodzko. Dzieje miasta, pod red. R. Gładkiewicza, Kłodzko 1998.

ssblasma

miejsce przechowywania negatywów —w archiwum autora

konstrukcyjna, budynek mieszkalny z usługami Kłodzko pl. Bolesława Chrobrego 6a. Wrocław 1974, archiwum
Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko.
Pawlak Z., Maskulanis W., Projekt koncepcyjny przebudowy, budynek mieszkalno-usługowy Kłodzko pl.
Bolesława Chrobrego 6 i 6a. Wrocław 1971, archiwum Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy
Miejskiej Kłodzko.
Szczuka W., Rybka I., Studium historyczno-urbanistyczne
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WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
1. Miejscowość, gmina, powiat, województwo

KŁODZKO
Pow. i gm. Kłodzko, woj. dolnośląskie

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

KAMIENICA Z OFICYNĄ,
PL. BOLESŁAWA CHROBREGO 6, 6a

c.d. rubryki nr 12. Autorzy, historia obiektu.
W 4 ćw. XVIII w., równolegle z przebudową kamienicy, wybudowano
okazałą oficynę najprawdopodobniej w miejscu wcześniejszego budynku,
opartego o wewnętrzny pierścień murów miejskich. Pod budowę oficyny zaJęto wówczas część międzymurza (na głębokość jednego traktu i na szerokość
parceli), a komunikację z pozostałą częścią budynku zapewniono poprzez
przebicie przejścia w murze miejskim (w tym miejscu o blisko dwumetrowej
grubości). W obrębie omawianego fragmenu budynku mur miejski zachował
się na wysokość obecnych dwóch dolnych kondygnacji, natomiast załamamie
muru pod kątem prostym w południowo-wschodnim narożu budynku wskazuje, że mamy do czynienia z zachowanym reliktem baszty. Spadek terenu
wykorzystano na wybudowanie dwóch kondygnacji piwnic dostępnych poprzez wejście z poziomu ówczesnego międzymurza. W 4 ćw. XVIII w. było
możliwe już bowiem zagospodarowanie tego terenu, który tracił wówczas
znaczenie obronne. Na ten czas budowy wskazują w obu kondygnacjach jednakowe sklepienia żaglaste na gurtach oraz zachowany bieg klatki schodowej
sklepiony kolebą o obniżonej strzałce. Zapewne drugi bieg schodów prowadził na kolejną kondygnację, stanowiącą przyziemie, dostępne z poziomu
podwórza od strony rynku. W tej kondygnacji występują również analogiczne
sklepienia żaglaste na gurtach oraz w większych pomieszczeniach sklepienia
kolebkowe z lunetami. Z tej fazy budowlanej pochodzi również kolejna kondygnacja — obecnie pierwsza mieszkalna, do której prowadzą schody zewnętrzne, a w otworze wejściowym zachowało się XVIII-wieczne skrzydło
drzwiowe. Możemy przypuszczać, że obraz tego właśnie budynku przedstawiony został na rycinie Pompejusa. Wcześniej —czyli w 1737 r. nie byłoby
możliwe powstanie zabudowy w obszarze międzymurza.
Kolejne kondygnacje oficyny oraz sposób przekrycia budynku dachem naczółkowym pochodzą z 1 ćw. XIX w. W latach 70. XIX w., równolegle z pracami budowlanymi prpwadzonymi przy kamienicy, dobudowana została trzecia kondygnacja płd. części budynku (poza murem miejskim) oraz wsparty na
niej ryzalit, mieszczący aneksy mieszkań z klozetami beczkowymi.
O właścicielach domu rynkowego i oficyny niewiele wiadomo. Spośród
właścicieli budynku w wieku XX znani są jedynie kupiec Hiller odnotowany
w księdze adresowej Kłodzka z lat 1910/1911 oraz kupiec Bruno Hiller wyWkładkę założyła Bogna Oszczanowska, Beata Sebzda VII. 2005 r.

ZAŁĄCZNNIKR1

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

C.d. tekstu rubryki 12. Autorzy, historia obiektu.
oraz rubryki 13. Opis.

mieniony w 1929r. Nie zachowały się również akta archiwalne sprzed 1945 r.
dotyczące kamienicy.

c.d. rubryki nr 13. Opis.
Więżba dachowa:

drewniana, płatwiowo-jętkowa, z rzędem słupów z mieczami na osi budynku.
Krokwie współcześnie nadbite deskami.
Pokrycie dachowe:

z dachówki ceramicznej ułożonej „w koronkę”. W połaci dachu prostokątny
przeszklony świetlik o konstrukcji metalowej, doświetlający klatkę schodową.
Posadzki, podłogi:
W przechodzie kamienicy i pomieszczeniu gospodarczym w przyziemiu łącznika posadzka z płyt kamiennych. Przed dolnym biegiem kłatki schodowej zachowane fragmenty posadzki ceramicznej z płytek w kolorze białym i czarnym ułożonych w romby. We wnętrzach przyziemia zaadaptowanych na pizzerię wtórna
posadzka ceramiczna.
We wnętrzach wyższych kondygnacji oraz na podestach klatki schodowej
podłogi drewniane, deskowe. W pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych wtórne posadzki ceramiczne.
Schody:
Schody prowadzące do piwnic jednobiegowe, z kamiennymi stopniami.
Klatka schodowa komunikująca naziemne kondygnacje budynku usytuowana w
centralnej części budowli, za traktem przednim. Biegi schodów zabiegowe, z podestami, doświetlone przeszklonym świetlikiem w połaci dachowej. Konstrukcja
schodów w przyziemiu metalowa z drewnianymi stopnicami, wyżej w całości
drewniana.

W I kondygnacji balustrada schodów metalowa, poręcz drewniana, zakończona drewnianym, okrągłym słupkiem. Zasadniczą konstrukcję balustrady
tworzą pionowe pręty imitujące pionowe słupki na niewielkich cokolikach, do
których przymocowana jest poręcz i dwie poziome, metalowe, profilowane
listwy. Przestrzeń pomiędzy słupkami, a listwami wypełniają w poszczególnych modułach dwa ukośne, skrzyżowane pręty dekorowane na złączeniu
rozetą. Belka policzkowa dolnego biegu schodów metalowa, profilowana,
nitowana. Podstopnice metalowe z ażurowym wzorem z czteroliści, ozdobione
po bokach, ponad belką policzkową, wolutami zakończonymi rozetami.
Balustrady biegów w wyższych kondygnacjach drewniane, z profilowanymi poręczami, tralki zastąpione w dużej mierze współczesnymi szczeblami.
Schody prowadzące na poddaszejednobiegowe, drewniane, pełne.
Otwory:

Witryny w przyziemiu fasady wtórne, z PCV imitującego drewno, z otworem drzwiowym prowadzącym do pizzerii.
Otwory okienne wyższych kondygnacji prostokątne, w fasadzie obwiedzione malowanymi opaskami. Otwory okienne II kondygnacji fasady wsparte
bezpośrednio na gzymsie międzykondygnacyjnym, z profilowanymi listwowo
parapetami; ponad otworami nadokienniki w formie profilowanych listwowo
gzymsów na dwuczłonowych kwadratowych wspornikach. Otwory okienne III
kondygnacji ze schodkowymi parapetami.
Stolarka okienna drewniana, okna dwuskrzydłowe z pojedyczym, profilowanym ślemieniem; w elewacji tylnej i łączniku część okien wymieniona na
plastikowe.
W otworze okiennym w 1 osi przyziemia łącznika kuta krata przewlekana.

Otwór drzwiowy w 2 osi elewacji tylnej zamknięty łukiem koszowym.
Stolarka drzwiowa

drewniana, pierwotnie

drzwi dwuskrzydłowe,

ramowo-

płycinowe, z przeszklonymi górnymi kwaterami —obecnie zachowane tylko
jedno ze skrzydeł.
Otwór drzwiowy w 2 osi przyziemia łącznika prostokątny. Stolarka drewniana, drzwi jednoskrzydłowe, ramowo-płycinowe, dzielone na sześć kwater,
zawieszone na zawiasach tarczowych w kształcie kielicha kwiatu.
We wnętrzu budynku zachowana częściowo ramowo-płycinowa
drzwi wewnętrznych.

stolarka

RZUT
Budynek na rzucie wydłużonego prostokąta, trójtraktowy, z klatką schodową w
trakcie środkowym. Pierwszy trakt z odrębnym wejściem współcześnie adaptowany na cele gastronomiczne i całkowicie przebudowany: główna sala tworzy wnętrze jednoprzestrzenne z filarami, pokoje biurowe i pomieszczenia sanitarne są
wtórnie wydzielone ściankami działowymi.
Obecne wejście do kamienicy prowadzi przez wybity w ścianie magistralnej
otwór z sieni kamienicy nr 5.
Trakt środkowy zajmuje klatka schodowa; pod nią wejście do piwnic. W tym
trakcie, dobudowane do ściany nośnej, znajduje się wydzielone pomieszczenie
sanitarne (zachowany pierwotny pion mieszczący instalowane w l. 70. XIX w.
klozety beczkowe).
Przechód prowadzący na podwórze i do oficyny nr 6a biegnie wzdłuż ściany
wschodniej; do przechodu przylega obszerne, kryte sklepieniami krzyżowymi,
dwuprzęsłowe pomieszczenie (obecnie zaplecze magazynowe).
Łącznik pomiędzy kamienicą a oficyną zamyka podwórze od strony zachodniej.

BRYŁA
Budynek podpiwniczony, o zwartej bryle, III-kondygnacyjny, nakryty dachem
trójspadowym, ze ścianą attykową ponad fasadą, w której otwory okienne dodatkowej kondygnacji mieszkalnej w poddaszu. Elewacja tylna częściowo przysłonięta III-kondygnacyjnym łącznikiem nakrytym dachem jednospadowym, przylegającym zarazem do płn. elewacji oficyny mieszkalnej nr 6a, usytuowanej na tyłach parceli. Łącznik z 2-osiową elewacją wsch.

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
1. Miejscowość, gmina, powiat, województwo

KŁODZKO
Pow. i gm. Kłodzko, woj. dolnośląskie

KAMIENICA Z OFICYNĄ,
PL. BOLESŁAWA CHROBREGO 6, 6a

ELEWACJE
Fasada zakomponowana symetrycznie, III-kondygnacyjna, 3-osiowa, z IIosiową ścianką attykową (otwory w osiach międzyokiennych niższych pięter).
Ujęta wyrobionymi w tynku profilowanymi gzymsami: międzykondygnacyjnymi ponad przyziemiem i III kondygnacją oraz wieńczącym ściankę attyko-

wą.
W przyziemiu trzy wtórne, prostokątne witryny z otworem drzwiowym
prowadzącym do pizzerii.
Otwory okienne wyższych kondygnacji prostokątne, obwiedzione malowanymi opaskami. Otwory okienne II kondygnacji fasady wsparte bezpośrednio
na gzymsie międzykondygnacyjnym, z profilowanymi listwowo parapetami;
ponad otworami nadokienniki w formie profilowanych listwowo gzymsów na
dwuczłonowych kwadratowych wspornikach. Otwory okienne III kondygnacji
ze schodkowymi parapetami.
Stolarka okienna drewniana, okna dwuskrzydłowe z pojedynczym, profilowanym ślemieniem;

Elewacja tylna płd. Ill-kondygnacyjna z Il-kondygnacyjnym szczytem, 2osiowa, od zach. częściowo przysłonięta IIl-kondygnacyjnym łącznikiem
krytym jednospadowym dachem. Łącznik w partii przyziemia 3-, wyżej 2osiowy. Elewacje pozbawione detalu architektonicznego, poza gzymsem
wieńczącym III kondygnację elewacji kamienicy. Otwory okienne prostokątne, bez obramień. Stolarka okienna drewniana, częściowo wtórna, okna dwu-

skrzydłowe, z pojedyńczym ślemieniem. W 2 osi przyziemia otwór drzwiowy
zamknięty łukiem koszowym. Zachowane jedno skrzydło drzwi ramowopłycinowych.
W 2 osi przyziemia łącznika prostokątny otwór drzwiowy. Stolarka drewniana, drzwi jednoskrzydłowe, ramowo-płycinowe, zawieszone na ???*zawiasach tarczowych w kształcie kielicha kwiatu.

WNĘTRZA
Wejście do budynku prowadzi przez sień sąsiedniej kamienicy nr 5 i otwór
przebity w ścianie magistralnej, przez który wychodzi się przy klatce schodoWkładkę założyła Bogna Oszczanowska, Beata Sebzda VI. 2005 r.
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wej kamienicy nr 6. Pierwszy trakt przyziemia budynku zajmują w całości pomieszczenia pizzerii. Za klatką schodową biegnie przechód nakryty sklepieniem
kolebkowym o wykroju koszowym, prowadzący na niewielkie podwórze przed
tylną elewacją kamienicy.
Posadzkaprzechodu z kwadratowych płyt kamiennych. Po wsch. stronie przechodu znajduje się pomieszczenie gospodarcze (ob. magazynowe) przekryte dwuprzęsłowym sklepieniem krzyżowym o nieznacznie podwyższonej strzałce.
W pomieszczeniu gospodarczym w przyziemiu łącznika (pomiędzy kamienicą,
a oficyną nr 6a) ceramiczne,tynkowane sklepienie kolebkowe z lunetami.
W pomieszczeniach wyższych kondygnacji stropy drewniane z tynkową podsufitką. Część sufitów dekorowana fasetami. W pomieszczeniu w drugim trakcie II
kondygnacji tynkowane trójprzęsłowe sklepienie żaglaste na gurtach.
Klatka schodowa komunikująca naziemne kondygnacje budynku usytuowana w
centralnej części budowli, za traktem przednim. Biegi schodów zabiegowe, z podestami, doświetlone przeszklonym Świetlikiem w połaci dachowej. Konstrukcja
schodów w przyziemiu metalowa z drewnianymi stopnicami, wyżej w całości
drewniana.
W I kondygnacji balustrada schodów metalowa, poręcz drewniana, zakończona
drewnianym, okrągłym słupkiem. Zasadniczą konstrukcję balustrady tworzą pionowe pręty imitujące pionowe słupki na niewielkich cokolikach, do których przymocowana jest poręcz i dwie poziome, metalowe, profilowane listwy. Przestrzeń
pomiędzy słupkami, a listwami wypełniają w poszczególnych modułach dwa ukośne, skrzyżowane pręty dekorowane na złączeniu rozetą. Belka policzkowa dolnego biegu schodów metalowa, profilowana, nitowana. Podstopnice metalowe z ażurowym wzorem z czteroliści, ozdobione po bokach, ponad belką policzkową wolutami zakończonymi rozetami.
Balustrady biegów w wyższych kondygnacjach drewniane, z profilowanymi
poręczami, tralki zastąpione w dużej mierze współczesnymi szeblami.

We wnętrzu budynku zachowana jest także częściowo ramowo-płycinowa stolarka drzwiowa.
Pomieszczenia piwnic pod traktem przednim nakryte nakryte sklepieniami kolebkowymi. Sklepienia komór pod traktem przednim o podwyższonej strzałce.

INSTALACJE
Elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, p.poż., wentylacyjna, telefoniczna, ogrzewanie piecowe.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
1. Kamienica nr 6, fasada;

2. Kamienica nr 6, detal fasady;
3. Kamienica nr 6, detal fasady;
4. Przyziemie tylnej elewacji oraz podwórze między kamienicą nr 6 i oficyną
mieszkalną nr 6a;
5. Kamienica nr 6, elewacja tylna, górne kondygnacje;
6. Kamienica nr 6, elewacja tylna, szczyt;
7. Łącznik pomiędzy kamienicą nr 6 i oficyną mieszkalną nr 6a, przyziemie;
8. Łącznik pomiędzy kamienicą nr 6 i oficyną mieszkalną nr 6a, górne kondy-

gnacje;
9. Łącznik pomiędzy kamienicą nr 6 i oficyną mieszkalną nr 6a,, stolarka
drzwiowa;

10. Łącznik pomiędzy kamienicą nr 6 i oficyną mieszkalną nr 6a, krata w
otworze okiennym;
11. Kamienica nr 6, wejście do piwnic;
12. Kamienica nr 6, przechód;
13. Kamienica nr 6, klatka schodowa, przyziemie;
14. Kamienica nr 6, klatka schodowa, I piętro;
15. Kamienica nr 6, klatka schodowa;
16. Kamienica nr 6, sklepione pomieszczenie gospodarczew przyziemiu;
17. Kamienica nr 6, sklepienia w mieszkaniu na I piętrze;
18. Kamienica nr 6, stolarka drzwiowa;

19. Kamienica nr 6, drzwi toalety;
20. Kamienica nr 6, więźba dachowa;

21. Łącznik pomiędzy kamienicą nr 6 i oficyną mieszkalną nr 6a, sklepienie
pomieszczenia w przyziemiu;
22. Oficyna mieszkalna nr 6a, widok od ul. Nad Kanałem;
23. Oficyna mieszkalna nr 6a, elewacja płd. z częścią płd. dobudowaną do
wewnętrznego pierścienia murów obronnych;

24. Południowa elewacja części oficyny dobudowanej do wewnętrznego pierścienia murów obronnych;
25. Oficyna mieszkalna nr 6a, szczyt płd.;
26. Przybudówka płd. przy oficynie mieszkalnej nr 6a, fragment;
27. Oficyna mieszkalna nr 6a, elewacja płn. od podwórza, górne kondygnacje;
28. Oficyna mieszkalna nr 6a , elewacja płn. od podwórza, przyziemie.
29. Oficyna mieszkalna nr 6a , elewacja płn. od podwórza, schody zewnętrzne;
30. Oficyna mieszkalna nr 6a, drzwi zewnętrzne;
31. Oficyna mieszkalna nr 6a, drzwi zewnętrzne;
32. Płd. część oficyny dobudowana do wewnętrznego pierścienia murów obronnych (ul. Nad Kanałem 8), przyziemie, relikt dawnych murów miejskich;
33. Płd. część oficyny dobudowana do wewnętrznego pierścienia murów obronnych (ul. Nad Kanałem 8), sklepienie przyziemia;
34. Płd. część oficyny dobudowana do wewnętrznego pierścienia murów obronnych (ul. Nad Kanałem 8), II kondygnacja będącajednocześnie górną kondygnacją
piwnic pod oficyną;
35. Płd. część oficyny dobudowana do wewnętrznego pierścienia murów obronnych (ul. Nad Kanałem 8), przyziemie, będące jednocześnie dolną kondygnacją
piwnic pod oficyną;
36. Płd. część oficyny dobudowana do wewnętrznego pierścienia murów obronnych (ul. Nad Kanałem 8), przyziemie, będące jednocześnie dolną kondygnacją
piwnic pod oficyną, schody;
37. Płd. część oficyny dobudowana do wewnętrznego pierścienia murów obronnych (ul. Nad Kanałem 8), przyziemie, będące jednocześnie dolną kondygnacją
piwnic pod oficyną, schody;
38. Oficyna mieszkalna nr 6a , przyziemie od podwórza;
39. Oficyna mieszkalna nr 6a , przyziemie od podwórza;
40. Oficyna mieszkalna nr 6a , schody wewnętrzne;
41. Oficyna mieszkalna nr 6a , schody wewnętrzne;

42. Oficyna mieszkalna nr 6a , więźba dachowa;
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OFICYNA, PL. BOLESŁAWA CHROBREGO 6a,
Ul. NAD KANAŁEM 8

Mury magistralne oficyny z kamienia łamanego i cegły pełnej na zaprawie
wapienno-piaskowej; pokryte tynkiem cementowo-wapiennym. Ściany działowe murowane, tynkowane.
Oficyna od płd. oparta o wewnętrzny pierścień miejskich murów obronnych z fragmentem baszty, murowanych z łamanego kamienia, których fragment grubości 2 m (na wykość dwóch dolnych kondygnacji) oddziela piwnice
oficyny od jednotraktowych, trójkondygnacyjnych wnętrz płd. części budynku
wzniesionej w obrębie dawnego międzymurza, dostępnych poprzez wejście od
strony ul. Nad Kanałem 8.
Dwukondygnacyjne piwnice oficyny w trakcie przylegającym od płn. do
murów miejskich przekryte ceramicznymi, tynkowanymi trójprzęsłowymi
sklepieniami żaglastymi na gurtach (gurty bez tynków); w drugim trakcie II
kondygnacji wieloprzęsłowe sklepienia żaglaste na gurtach, założone na rzucie kwadratu.
Płd. część oficyny usytuowana poza murem miejskim przekryta w pierwszej kondygnacji ceramicznymi, tynkowanymi, pierwotnie trójprzęsłowymi
sklepieniami żaglastymi na gurtach, założonymi na rzucie kwadratu. W przęśle wschodnim przebita współczesna klatka schodowa. Stropy w III kondygnacji wtórne, wykonane w 2000 r.
W przyziemiu oficyny dostępnym obecnie jedynie od strony podwórza, na
poziomie rynkowym, pomieszczenia gospodarcze nakryte tynkowanymi sklepieniami kolebkowymi z lunetami (w pomieszczeniu w narożniku pd.-wsch.
stykające się lunety). Sień przekryta sklepieniami żaglastymi na gurtach. W
pomieszczeniach wyższych kondygnacji stropy drewniane z tynkowymi podsufitkami.
Dach oficyny mansardowy, pokryty dachówką karpiówką ułożoną „w koronkę”. Więźba dachowa drewniana, dwukondygnacyjna, płatwiowo-jętkowa,
z dolną kondygnacją zaadaptowaną na pomieszczenia mieszkalne. Pośrodku
górnej kondygnacji ściana stolcowa. Dach nad częścią budynku leżącą poza
murem miejskim jednospadowy, kryty papą. Więźba dachowa krokwiowa.
W przyziemiu i sieni oficyny posadzka z płyt kamiennych; wyżej podłogi
drewniane. W piwnicach i pd. części budynku dostępnej od strony ul. Nad
Kanałem posadzki z wylewki cementowo-wapiennej
Schody w płd. części budynku (poza murem miejskim) wtórne, żelbetowe.
Schody łączące kondygnacje piwnic (na zakończeniu drugiego traktu) jednoWkładkę założyła Bogna Oszczanowska, Beata Sebzda VII. 2005 r.
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biegowe, kamienne, tunelowe, nakryte tunkowanym sklepieniem odcinkowym
(drugi bieg prowadzący do poziomu przyziemia, zlikwidowany).
Schody zewnętrzne prowadzące na I piętro oficyny od strony podwórza drewniane, pełne, zadaszone dachem pulpitowym krytym papą. Poręcz profilowana;
balustrada tralkowa, z ustawionych naprzemiennie wielobocznych słupków o narożach sfazowanych śmigą oraz tralek o wydłużonym wrzecionowatym kształcie, z
przewiązkami, na prostokątnych cokołach. Przestrzeń pod biegiem schodów wtórnie zabudowanai zaadaptowanana komórkę lokatorską.
Schody wewnętrzne łączące wyższe kondygnacje mieszkalne oficyny drewniane, pełne, zabiegowe, z tralkową balustradą i profilowaną poręczą. Tralki uproszczone. Schody prowadzącena poddaszejednobiegowe, drewniane, pełne.
Otwory okienne oficyny prostokątne, stolarka okienna drewniana, okna dwuskrzydłowe z pojedynczym, profilowanym ślemieniem. Część okien wymieniona
na plastikowe.
Otwór drzwiowy w 1 osi II kondygnacji (od strony podwórza) prostokątny,
drzwi drewniane, jednoskrzydłowe, z trzech desek, od zewnątrz obite prostokątnymi kawałkami blachy, wzmocnione romboidalną kratownicą z płaskowników,
obwiedzione płaską listwą. Zawieszone na pojedynczych zawiasach pasowych. Na
ścianie pośrodku skrzydła zamontowany puszkowy mechanizm sprężynowy samozamykacza.
Budynek oficyny o rozczłonkowanej bryle. Od strony północnej IIIkondygnacyjny, z Il-kondygnacyjnym szczytem, od strony południowej Vkondygnacyjny z lIl-kondygnacyjnym szczytem. Od płd. poprzedzony IIIkondygnacyjnym, dobudowanym do muru miejskiego aneksem, krytym dachem
jednospadowym, ponad którym w trzeciej osi II-kondygnacyjny, 1-osiowy ryzalit.
Budynek założony na rzucie prostokąta, trójtraktowy, dwudzielny, z trójprzęsłową sienią.
Elewacja płn. oficyny (od strony podwórza) 2-osiowa, od wsch. przysłonięta
bryłą łacznika przylegającego do tylnej elewacji kamienicy nr 6. W przyziemiu
otwór bramny zamknięty łukiem koszowym częściowo przysłonięty zadaszonym
biegiem schodów zewnętrznych, prowadzących do otworu drzwiowego w 1 osi II
kondygnacji. (przestrzeń przechodu bramnego podzielona poprzez wtórne przepierzenie. W I kondygnacji szczytu dwa otwory okienne i dodatkowo niewielki eliptyczny okulus; w II kondygnacji szczytu jeden otwór okienny na osi.

Elewacja tylna 4-osiowa, z Il-kondygnacyjnym szczytem 3-osiowym w
dolnej i 2-osiowym w górnej kondygnacji, przesłonięta III-kondygnacyjnym,
3-osiowym (pierwotnie 4-osiowy, okna czwartej osi zamurowane) aneksem
przy ul. Nad Kanałem, ponad którym jednoosiowy, dwukondygnacyjny ryzalit. Nad otworami I kondygnacji aneksu pas gzymsowy. Otwory okienne oraz
otwór drzwiowy w drugiej osi prostokątne, stolarka wtórna, z PCV.
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