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12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

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

Budynek
mieszkalny
typu - kamienica
mieszczańska wzniesiony został w 1904 roku.
Nie zachowały się archiwalne akta budowlane
określające
inwestora oraz
projektanta.
Zachowały się akta budowlane związane z
odwodnieniem budynku obejmujące lata od
1929r
Budynek wzniesiony został dla
miejscowego inwestora którego inicjały AR
widnieją w szczycie elewacji. Zapewne
powstał według planów architektonicznych
sporządzonych
przez
miejscowego
budowniczego. Pierwotnie parter pełnił funkcję
mieszkalno - handlowo — gastronomiczną, z
dwoma sklepami po lewej stronie oraz
restauracją po prawej (piwiarnia o nazwie
Schultheiss). W roku 1929 należał do
Heinricha Lamla. Budynek ten sąsiaduje po
prawej stronie z kamienicą, która należała do

Sytuacja - obiekt położony w śródmieściu Zabrza, przy ul. 3 Mają - głównego ciągu komunikacyjnego, v
zabudowie zwartej, w ciągu pierzei, w sąsiedztwie obiektów historycznych, kamienic z przełomu XIX i XX wieku
Zabudowa działki obejmuje budynek przedni i tylny połączone oficyną po prawej stronie.

tego samego właściciela — inwestora o
inicjałach AR, a która została wzniesiona w
roku 1905. Kamienica ta posiada podobne
cechy stylistyczne zastosowanych form
architektonicznych. Pierwotnie w budynku
przednim (reprezentacyjnym) mieściły się po
dwa mieszkania na pietrze I, Il i Ill obejmujące
cztery lub pięć pokoi z kuchnia, korytarzem,
łazienką i spiżarnią. W budynku tylnym na
każdej kondygnacji mieściły się cztery
mieszkania
typu pokój z kuchnią, gdzie
ubikacja mieściła się na półpiętrze w obrębie
klatki schodowej a pion wodny ze zlewem
żeliwnym znajdował się na korytarzu. Budynek
frontowy ' charakteryzuje
się
układem
przestrzennym
typowym
dla
kamienicy
mieszczańskiej, o wysokim

Materiał, konstrukcja, technika —obiekt wzniesiony w technice tradycyjnej, murowany z cegły ceramicznej n«
zaprawie wapienno —cementowej, fasada reprezentacyjna od strony ul. 3 Maja tynkowana, pozostałe elewacji
nie tynkowane.
Fundamentowany, podpiwniczony, o obwodowych i wewnętrznych podłużnych ścianaci
nośnych.
Sklepienia, stropy - strop nad piwnicą i w obrębie klatki schodowej ceramiczny, odcinkowy typu Kleina. Strop!
nad kondygnacjami mieszkalnymi - drewniane, z belek ułożonych poprzecznie, wykończone podbitką trzcinow:
itynkowane, od góry legary i podłoga z desek. W klatce schodowej wylewki cementowe lub lastrikowe, ora:
wykładziny typu linoleum. Klatka schodowa wykonana w konstrukcji stalowej, stopnie drewniane.
Więźba dachowa — dach nad budynkiem przednim dwuspadowy, asymetryczny, kalenicą równoległy do ulicy
od strony ulicy o spadzie ostrym, od strony podwórza o małym kącie nachylenia, więźba drewniana z belek krokwi położonych poprzecznie, opartych na murłacie i belce kalenicowej wspartej na słupach. Dach na
budynkiem tylnym symetryczny dwuspadowy o podobnej konstrukcji jak nad budynkiem przednim.
Pokrycie dachowe —mieszane od strony ulicy dachówka ceramiczna karpiówka układana w koronkę od stron!
podwórza papa bitumiczna na lepiku, na pełnym deskowaniu. Poszycie dachu budynku tylnego papowe n:
pełnym deskowaniu.
Rzut — budynek założony na planie litery „U” składa się z dwóch autonomicznych budynków (przedni i tylny
założonych na rzucie prostokąta (o odchyleniu lewej ściany — układ trapezu), połączonych wąską oficyną pr
prawej stronie. Układ wnętrza w budynku przednim dwutraktowy z korytarzem w środku, układ wnętrza v
budynku tylnym dwutraktowy, oficyny jednotraktowy amfiladowy. W budynku przednim klatką schodową v
trakcie tylnym od strony podwórza, w budynku tylnym klatka schodowa w trakcie przednim od strony podwórza
Wewnętrzny dziedziniec tworzy 'studnię' otwartą po lewej stronie, gdzie działka jest odgrodzona murem idt
którego przylega murowany śmietnik.
Bryła
— poszczególnych
domów, zwarta,
kubiczna,
nie rozczłonkowana,
prostopadłościenna
czterokondygnacyjna, w budynku przednim częściowo kondygnacja w strefie poddasza użytkowa, nakryt:
dachem dwuspadowym ze szczytem i lukarnami. Budynek tylny czterokondygnacyjny, nakryty symetrycznyn
dachem dwuspadowym o małym kacie spadu, z suszarnią w obrębie poddasza.
Fasada — elewacja od strony ulicy - symetryczna, tynkowana, ośmioosiowa, z wyodrębnioną osią środkow:
poprzez szerszy dwuosiowy wykusz z bocznymi balkonami. Powyżej wykuszu w strefie dachu centraln'
trójkątny szczyt z dużym półokrągłym oknem. Skrajne osie okienne są potrojone i składają się z okni
środkowego i dwóch wąskich bocznych okienek oddzielonych kolumienkami i ujętych wspólna oprawą. Elewacj:
kształtowana przez podziały okien, płyciny podokienne i gzymsy. Gzyms międzykondygnacyjny nad parterem
okapowy są mocno wysunięte i profilowane. Otwory okienne prostokątne, zróżnicowane, ujęte prostą opaską :
uszakami w narożach górnych. Płyciny podokienne w II kondygnacji o ornamencie arkadkowym w obrębie
wykusza tarcze heraldyczne na tle ornamentu roślinno — kwiatowego, w obrębie III kondygnacji płyciny «
ornamencie kwiatowymi liściastym i

14. Kubatura

15. Powierzchnia użytkowa

ok. 8560 m*

ok. 1728 m*

16. Przeznaczenie pierwotne

Kamienica mieszczańska,

17. Użytkowanie obecne

czynszowa, z

restauracja i dwoma sklepami.

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja (po 1945 r.)

Budynek mieszkalny, w parterze
handel i gastronomia.

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

1963 r —remont, adaptacja dodatkowego mieszkania, wymiana drzwi instalacji,
skucie dekoracji sztukatorskiej.
1981 / 82 —remont, w budynku tylnym w mieszkaniach zainstalowano łazienki z Fundamenty —stan średni, ślady zawilgocenia w strefie przyziemia.
Ściany - stan średni, elewacje mocno zabrudzone, ubytki w spoinowaniu.
ubikacjami, wymieniono drzwi, częściowo okna, instalacje, tynki.
Fasada —stan zły —ubytki, obluzowane elementy dekoracyjne, stan
zagrożenia dla osób i mienia, wykonane prowizoryczne zabezpieczenie nad
chodnikiem.
Sklepienia, stropy —stan średni, nie wykazują ugięć i zniszczeń.
Pokrycie dachu —stan zły dachu (nad budynkiem przednim), częściowe
perforacje, sfałdowania, papy, braki wdachówce. Stan średni poszycia dachu
nad budynkiem tylnym.
Konstrukcja dachowa —częściowo zalana, wykazuje objawy zniszczenia,
niewielkie gniazda infekcji grzyba domowego.
Wnętrze —stan zróżnicowany dobry i średni.
Okna —zróżnicowany, dobry, częściowo wymienione na nowe, częściowo
stan zły.
Rynny i rury spustowe —średni, blacha ocynkowana, brak rury spustowej w
obrębie oficyny bocznej, brak części dolnej rury spustowej w budynku tylnym
20. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Należy
Należy
Należy
Należy
Należy
Należy

przeprowadzić remont konserwatorski elewacji frontowej.
przeprowadzić remont konserwatorski dachu.
zmienić aranżację parteru.
wyremontować płyty balkonowe.
wykonać prace konserwatorskie na sztukaterii w obrębie korytarza.
przeprowadzić odkrywki na obecność polichromii w obrębie korytarza.

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

24. Uwagi różne

Akta budowlane z lat 1930 dotyczące odwodnienia budynku.

25. Opracowanie karty ewidencyjnej (data i podpis)

tekst...mgr Ryszard Szopa

...15.08.2009
(data i podpis)

22. Bibliografia

plany, rysunki... mgr inż. arch. Radosław Nawara...15.08.2009....../£.....musauasasasasassas101
(data i podpis)

zdjęciafotograficzne mgr Ryszard Szopa...15.08.2009.....///....--.-r:uasuu.s1121
(data i podpis)

miejsce przechowywania negatywów :

mgr Ryszard Szopa
Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego.
26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania)

27. Załączniki
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6. Zawartość wkładki

1. Miejscowość __ Zabrze
2. Gmina

Zabrze

3. Powiat

zabrzański

Kamienica- ul. 3Maja 41 —41 oficyna

4. Województwo _ śląskie

CD

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

standardzie użytkowym i sanitarnym, z elewacją o bogatym detalu architektoniczno —ornamentalnym o cechach stylistyki secesyjnej. Budynek tylny
reprezentuje układ przestrzenny typowy dla domu mieszkalnego — czynszowego przeznaczonego dla robotników, o podstawowym wyposażeniu
sanitarnym, a elewacje pozbawione są dekoracji architektoniczno —plastycznej.
CD

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

kartuszowym, na wykuszy banderola dekorowana liśćmi z napisem 19 AR 04, w obrębie IV kondygnacji płyciny z ornamentami kwiatowymi i kartuszowymi. W
szczycie znajdują się ornamenty utworzone z kolumienek, , arkadek, sterczyn, wici roślinnych tarczy heraldycznej, kwiatonów. Parter —przekształcony, licowany na
gładko bez pierwotnej stolarki otworowej.
Elewacja tylna — symetryczna, czterokondygnacyjna, sześcioosiowa, z środkowym płaskim ryzalitem klatki schodowej, po lewej stronie płyty balkonowe. W
narożniku z oficyną cofnięcie i skośne zamknięcie muru z dużym otworem okiennym. Elewacja nie tynkowana, nie posiada dekoracji architektonicznej.
Elewacja boczna —symetryczna trójosiowa ze ściętymi narożnikami, nie posiada dekoracji.
Elewacja przednia (od strony podwórza) budynku tylnego — asymetryczna, pięcioosiowa, z ryzalitem klatki schodowej i trójkatnym ryzalitem ciągu ubikacji. Nie
posiada dekoracji architektonicznych, nie tynkowana.
Elewacja tylna budynku tylnego —symetryczna, ośmiosiowa o układzie okien 2-1-2-1-2. Nie posiada dekoracji architektonicznej, nie jest tynkowana.

Okna —prostokątne, wtórne zespolone, PCV, dzielone na krzyż zachowujące podział pierwotny o kolorystyce białej.
Drzwi wejściowe — ze Świetlikiem, jednoskrzydłowe, płycinowe z prześwietlem, i dwoma wąskimi bocznymi skrzydełkami, o ornamencie secesyjnym, świetlik o
formie wykrojowej.
Stolarka drzwiowa wewnętrzna —wtórna, prosta, jednoskrzydłowa, w jednym mieszkaniu pozostała pierwotna stolarka dwuskrzydłowa, płycinowa.
Pierwotnie ogrzewanie typu piecowego, większość pieców zdemontowana, jedynie dwa proste piece kaflowe i kuchenki paleniskowe zachowane.
Balustrady - klatki schodowej drewniane, pierwotne.
Sztukateria —pierwotnie we wszystkich mieszkaniach budynku przedniego, obecnie tylko w jednym mieszkaniu. W budynku tylnym nie było.
W korytarzu prowadzącym do klatki schodowej bogata sztukateria ścienna w formie ram, oraz płaskorzeźb alegorycznych w formie kobiet stojących na cokołach.
W obrębie sufitu faseta zornamentem kwiatowym i girlandowym.
Instalacje - elektryczna, wodno —kanalizacyjna, gazowa, piece.
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