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1 :200

Urz^d Miasta w Sandomierzu,

7
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ulm Mickiewicza 34,
27-600 Sandomierz
9. Uzytkownik i jego adres

nieuzytkowany

10. Rejestr zabytkow

1.03.1967
data

fit*
17,5

12. Autorzy, histoiia obiektu, okieslenia stylu.

1 poi. XVI - powstanie splchrza (?]
1698 - ukonczona restauracja
spichrza po zniszczeniacn wojen
szwedzkich w 1656 roku

1769 - August Woczynski sprzedaje
spichrz Stanislawowl Jachowskiemu

1772 - Stanislaw Jachowski sprze-

daje spichrz kapituke sandomierskiej
po 1813 - odbudowa drewnianego
ganku i schodow od strony polnocnej
I9O8 - ponowna przebudowa splchrza

ze zmian% ukladu wn^trz, likwidacjq gankow i budowq. wewnqtrznej klatki schodowej.

13. Opis (sytuacja, material i konstrukcja, rzut, bry'ta, elewacje, wn^trze, wyposaienie, instalacje).

Sytuacja; znajduje si^ na przedmiesciu zwanym Rybitwy, ponizej dawnego

oBwoqu raurow obronnych. Od poludnia przebiega droga biegni%ca usypanym,
szerokim walem ochronnyra, oddzielaj^cym spichrz od koryta odnogi
Wisiy, zw, Wiselk^, Od wschodu i zachodu tereny zajmowane obecnie przez
parkihgi samochodowe,

budowla wolnostojq.ca, murowana z kamienia

laraanigo 1 cegly"ni zaprawle^wapiennej, przemurowki ostatnich prac konserwatorskich takze na zaprawie wapienno-cementowej. W narozniku polud-

niowo-wschodnira nasywna szkarpa. Dach o konstrukcji stolcowo-platwiowej,
nowy, kryty dachpwk^, oparty na murowanych, trojkqtnych szczytach krdtszych elewacji. Wewn^trz stropy plaskie wylewane, betonowe, wsparte na
osmiu betonowych podporach. Nowa klatka schodowa, dwubiegowa z podestem,
o ceglanych scianach i wylewanych, betonowych, monolitycznych biegach.
Rzut: w planie zblizony do wydiuzonego prostok^^ta o dluzszej osi na linii
wschod-zachod. W narozniku poludniowo-wschodnim masywna szkarpa. Brak
podzialow wewn^trznych. W cz^sci poinocno-zachodniej wbudowana klatka
schodowa, obsluguj^ca kondygnacje, ktorych poziomy uzytkowe ( stropy )
wsparte s^ na osmiu podporach.

Bryla: budynek trzykondygnacyjny o zwartej bryle, przekryty dwuspadowym
dachem krytym dachowk^. Nad krotszymi elewacjami trojki^tne szczyty. W
elewacjach dluzszych rz^dy niewielkich, doswietlaJ4cych otworyw okiennych, umieszczonych nieregularnie, Podobne okienka w scianach szczytowych; tu takze niewielkie okienka okrqgle.
Elewacje: w elewacji poludniowej dominuje plaszczyzna scian, dzielona

trzema rz^dami malych okien. Calosc obiega gzyms podokapowy. Pozostale
elewacje przeprute nieregularnie wi^kszjnni oknami, szczyty opii^te waskim gzymsem, W elewacji poludniowej wejscie do piwnic. W elewacji polnocnej, szescioosiowej glowny otwor wejsciowy.
cz^sc piwniczna podzielona ceglanymi sciankami na cztery komuni-

kuj^cjr si^ ze sob^ pomieszczenia. Kondygnacje naziemne jednoprzestrzenne, z wbudowan^ w narozniku polnocno-zachodnim klatk^ schodow^ obsluguj^c^ piwnice, trzy kondygnacje wn^trza oraz poddasze, W kazdej z kondygnacji nazieranych po osiera podpor dzwigajc^cych betonowe, plaskie stropy.

Wyposazenla: brak.
brak stalych instalacji.

15. Powierzchnia uzytkowa

14. Kubatura

16. Przeznaczenie pierwotne

17. Uzytkowanie obecne

nieuzytkowany, w
4 500

490 m

magazynowe

trakcie remontu

19. Stan zachowania (fundamenty, sciany zewn^tizne, sciany wewn^trzne, sklepienia, stropy,
konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposazenie i instalacje)

dobry, po pracach remontowo-zabezpieczaj^cych
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich ptzebieg i dokumentacja

Inwentaryzacja, PP PKZ Warszawa, II 1958
Dokumentacja historyczno-archltektoniczna, opr« Z.
Bemersdorf, PP PKZ Krakow, 1970,
Inwentaryzacja architektoniczna, PP PKZ Klelce, 1970

Ekspertyza konstrukcyjna, PP PKZ Kielce, III 1971
Opracowanie wynikow badan architektonicznych, opr.
A. Swaryczewski, A.B. Krupinski, PP PKZ Krakow,
V-VI 1971.

Od 1939 roku prace budowlano-konserwatorskie,

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

ukonczenie prac budowlano-konserwatorskich w pelnym

zakresie, m.in. z "rekonstrukcjci ganku od strony
polnocnej.

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

24. Uwagi rozne

Szacunki Szczegolowe Zabudowaii Sandomierza z 1845
r., Archivaim Panstwowe w Sandoraierzu, sygn. 266,
Wydzial i Sekcja Skarbowa. Materiaiy 44,
25. Opracowal

Jerzy Zub

XII .1.993

fnilV.'nazwfsToVtlata'poHpTs
plany, rysunki

zdj^cia fotogr
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przegorz Komada, XII 1993
fmlV' nazwi'sVorclaVaV pdHpTs'

, ,

miejsce przechowywania negatywow

PSOZ o/Tarnobrzeg

KARTA PC WYPEtNlENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISOW PRAWA AUTORSKIEGO!
22. Bibliografia

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypeiniaj^cych)

ks, Melchior Bulinski: Monografija maista Sandomie
rza, Warszawa 1979.

pr. zbiorowa; Sandomierz, Warszawa 1956.
Katalog Zabytkow Sztuki w Polsce, t. III: woj. kie-

leckie, z, 7: pow. sandomiersklf s, 101,

pr, zbioirowa: D^|e Sandomierza, I, II, III, War
szawa 1993,

23. ^rodla ikonograficzne i fotograticzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

widok w dziele G, Brauna i F, Hogenberga "Civiba

tes orbis terrarumW, VI, Coloniae 1617.

rysunek E, Andriolli'ego z lat, 7@-tych XIX w,
zdj^cie Kasiewicza z 1879 roku,

3C?6gS ':3o&65

27. Zal^czniki

Karta ewidencyjna: z X, 1969 , wyp. J, Sulek
Wkladki: szt, 1,

ZAt/^CZNIK NR 1

WKtADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

2. Obiekt (nazwa jak w karcie )

1. Mfejscowosc

Spichrz

Sandomierz

3. Zawartosc wktadki (nazwa obiektu lub materialu uzupe3niaj^cego)

11, c.d. fotografie.
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napis w tynku z dat^

1696 w szczycie poludniowym
fragment
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przyziemia

Wkladk^ zalozyt:

Jerzy Zub, XII 1993

ic^

(imie, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywow;
Z-d Poligr. Jan Jasinski W-wa, ul. Wolna 13, tel. 12-43-83
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