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8. Właściciel i jego adres
Gmina Miejska Przemyśl;
Zarządca: PrzedsiębiorstwoGospodarki Mieszkaniowe
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9. Użytkowniki jegoadres

lokatorzy

10. Rejestr zabytków

Nr A—49/8% data 25.02.1986 r
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12.Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

W 1895 roku działka przy ulicy Grunwaldzkiej należała
do Józefa Sontaga. Willa wraz z zabudowaniami
powstała w 1896 roku dla komendanta Twierdzy
Przemyśl Salwatora Habsburga. Jest jedną z trzech tego
typu budowli powstałych na tzw. Sontagówce przed
rokiem 1900. W 1896 roku należała do Bruno
Waluszczyka. W 1910 i 1932r. jako właściciela
odnotowano Juliana Wojtowicza, później jego córkę —
Olgę Mirowicz. Następniedobra przeszły na rzecz
Skarbu Państwa. Dokonano wówczas formalnego
podziału działki. Obecnie willa stanowi własność
prywatną, a budynki gospodarcze wraz z częścią
działki i wjazdem od ulicy Św. Józefa,należądo Skarbu
Państwa.Zabudowania gospodarczepełniły niegdyś
funkcję wozowni (budynek nr 1) i stajni (budynek nr 2).
Obecniemieszczągarażei skład opału lokatorów willi.

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

Sytuacja — zabudowania gospodarcze willi u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Św. Józefa, usytuowane na
tyłach działki, w rogu, obydwa budynki gospodarcze przylegają jedną ze ścian do budynków
sąsiednich posesji.
BUDYNEK NR I:
Materiał, konstrukcja, technika —obiekt murowany z cegły klinkierowej, częściowo tynkowany,
strop drewniany z podsufitką z płyty pilśniowej, częściowo podstemplowany, więźba dachowa
drewniana, krokwiowo - płatwiowa, dachjednospadowy kryty papą na lepiku; posadzka ceglana;
stolarka drewniana, częściowo oryginalna, drzwi wejściowe jednoskrzydłowe, z desek, oryginalna
brama wjazdowa dwuskrzydłowa, z klepek ułożonych w formie rombów oraz, w górnej części,
rozłożyście, na metalowych zawiasach, także narożnych oraz metalowych ćwiekach, pozostałe bramy
wjazdowe wtórne, dwuskrzydłowe, spągowe; okna kilkukwaterowe i oculus'y w partii strychu.
Rzut —budynek wzniesiony na planie litery ,, L”.
Bryła — obiekt parterowy, bez podpiwniczenia, jednotraktowy, kryty dachemjednospadowym.
Elewacja wschodnia —(w partii od podwórza): ujęta ceglanymi pilastrami, częściowo tynkowana,
ceglany cokół, brama wjazdowa oryginalna, drewniana, dwuskrzydłowa,
(w partii bliżej budynku nr 2): nie tynkowana, z ceglanym pilastrem, drzwiami jednoskrzydłowymi,
| drewnianymi oraz oknami —prostokątnym, z parapetemceglanym i oculus, z nadokiennikami
ceglanymi.
Elewacja zachodnia - częściowo tynkowana, pięcioosiowa, ujęta i podzielona wertykalnie pilastrami
z cegły, dwie z osi podzielone poziomo. pozostałe trzy z otworami okiennymi; okna prostokątne
zwieńczone odcinkowo i oculus, nadokienniki ceglane. Narożne pilastry przechodzą w zwieńczeniu
ponad dach, w formie kwadratowych, płasko zakończonych słupków. Część elewacji przysłania
przylegający do budynku, wtórny garaż.
Elewacja północna - (w partii wysuniętej bliżej w stosunku do willi): częściowo tynkowana,
dwuosiowa,ceglany cokół, ujęta i podzielona na symetryczne płaszczyzny pilastrami z cegły, poziomo
elewację dzieli bogaty gzyms kordonowy; otwory okienne zwieńczone odcinkowo, z ceglanymi
parapetami i ceglanymi nadokiennikami, w partii strychowej oculus, zwieńczony cegłą, jedno z okien
w parterze ślepe, drugie —pierwotnie drewniane, czterokwaterowe, obecnie prowizorycznie zabite
dyktą i siatką; całość elewacji wysunięta ponad dach o wysokość gzymsu wieńczącego, ujętego
wychodzącymi z pilastrów, kwadratowymi, płasko zakończonymi słupkami; (w partii cofniętej w
stosunku do willi): nie tynkowana, z dwiema wtórnymi, drewnianymi bramami wjazdowymi.
Elewacja południowa - ślepa, nie tynkowana.
Wnętrze —układ jednotraktowy,
Wyposażenie —częściowo zachowana oryginalna stolarka.
Instalacje —prowizoryczna elektryczna.
c. d. zał. nr 1.

14.Kubatura

Budynek nr 1 - 530,42 m”

Budynek nr 2 - 455,12 m”

15.Powierzchniaużytkowa

| Budynek nr 1 - 69,90 m”
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16.Przeznaczenie użytkowe

wozownia i stajnia

Budynek nr 2 - 45,83 m”

18.Pracebudowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

Po wojnie w obiektach z zasadzienie przeprowadzanopoważniejszych prac

, 17.Użytkowanie obecne

| garaże i komórki
|
|

, 19.Stanzachowania(fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje
| dachowe, pokrycia dachu, wyposażenie i instalacje).

/ Obydwa obiekty są w bardzo złym stanie technicznym. Zawilgocenie,

remontowych. Budynek nr 1 dostosowano do pełnienia obecnej funkcji - garaży,

zagrzybienie oraz częściowe spękania budynków. Spróchniałe belki i deski
poprzez niewielkie poszerzenieczęści obiektu i wstawienie wtórnych bram.

stropów. W budynku nr I strop w części podstemplowany, gdyż grozi

Ponadto lokatorzy na własny koszt dokonywali drobnych prac naprawczych n. p. , zawaleniem. Więźby dachowe częściowo spróchniałe i zawilgocone. Bardzo
rur spustowych w budynku nr 1.

nieszczelne pokrycia dachowe. Stolarka okienna nie spełnia swojej „funkcji.

Obydwa obiekty posiadają również prowizoryczne, w złym stanie technicznym
instalacje elektryczne.

20.Najpilnieszpeostulaty konserwatorskie

Obydwa obiekty wymagają kapitalnego remontu. Należy zachować przy tym
bryłę, podział architektoniczny oraz oryginalne bramy.
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po wypełnieniu podlega oćhonie na podstawie przepisów autorskiego

26, Adnotacjc a inspckcjach. informacje o zmianach (daty. imiona Enazwiska wypełniających)

Studium historyczno-urbanistyczne, Przemyśl - Przedmieście Łwowskie. cz. IL.
Jarosław 1986 r.

Wykaz ulic. placów Irdomów w mieście Przemyślu. Przemyśl 895 r.. 1809 r..
1900 r., 1905 r. TOTOr. r A932 r.

23. Zródla ikonograficzne i fotopralia (rodzaj. miejsca przechowania, Sygnatury)

Dokumentacja fotograficzna budynku gospodarczego nr f 12 przy ul. IE Sawickiej
(ob. Sw. Józefa) w Przemyślu. archiwum WUOŻ
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ul. FH.Sawickiej (ob. Sw. Józeta) w Przemyślu. opracował mz. Janusz kowalski.
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27. Załączniki
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BUDYNEK NR 2:
Materiał, konstrukcja,
technika - obicki murowany z cegły klinkierowej, strop drewniany 2 podsufitką z trzciny i zaprawy wapiennej, więźba dachowa
drewniana, krokwiowo - płatwiowa, dach jednospadowy kryty w górnej części dachówką, pozostała część - papa na lepiku, kawałki blachy; podłoga biala, deski;
stolarka drewniana, częściowo oryginalna, drzwi i brama wjazdowa dwuskrzydłowe, spągówe, z przeszklonym nadświetlem, okna kilkukwaterowe i oculus w

partii strychu.
Rzut —budynek wzniesiony na planie prostokąta.
Bryła — obiekt parterowy, bez podpiwniczenia, jednotraktowy, kryty dachemjednospadowym.
Elewacja zachodnia - częściowo tynkowana, czteroosiowa, cokół ceglany, ujęta pilastrami z cegły, dwa otwory drzwiowe i okienne umieszczone na przemian,
zamknięte prosto lub odcinkowo, z ceglanymi parapetami i ceglanymi, odcinkowymi nadokiennikami, całość elewacji wieńczy bogaty, ceglany gzyms. W partii
dachu drewniana lukarna, przekryta dachem dwuspadowym, z dwuskrzydłowymi drzwiczkami, w formie zbliżonej do okiennice,z podestem.Niegdyś prowadziła
do niej po elewacji dźwignia. Całość służyła do przerzucania na strych siana.
Flewacja północna - częściowo tynkowana, dwuosiowa, ujęta pilastrami z cegły, powyżej bogaty gzyms kordonowy; otwory okienne zwieńczone odcinkowo, z
ceglanymi parapetami i ceglanymi nadokiennikami, w partii strychowej oculus, zwieńczony ceplą; całość elewacji wysunięta ponad dach o wysokość gzymsu
wieńczącego, ujętego wychodzącymi z piłastrów. kwadratowymi, płasko zakończonymi słupkami.
kKiewacja południowa — nie tynkowana, ślepa.
Elewacja wschodnia —bezpośrednio przylega do sąsiedniego budynku mieszkalnego.
a_
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Wnętrze —układ jednotraktowy,
Wyposażenie —częściowo zachowana oryginalna stolarka.
Instalacje —prowizoryczna clektryczna.
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