
 

INWENTARYZACJA DREWNIANEJ CHAŁUPY 

ZRĘBOWEJ W MIEJSCOWOŚCI  

MIEJSCE PIASTOWE  

NA DZIAŁCE NR 253/1 
 

 

 

1. Inwentaryzacja zawiera część rysunkową, fotograficzną i opis budynku 

 

2. Dokumentacja pomiarowa 

Pomiary wykonano w formie schematycznej nie uwzględniającej niedokładności 

geometrycznych  

 

3. Opis techniczny budynku: 

 

a. Opis ogólny zmodernizowanej chałupy wiejskiej ze strychem gospodarczym  



 

 Chałupa wiejska jednobryłowa, podzielona ścianami na cztery sekcje – sekcja 

pierwsza licząc od strony północnej pomocnicza mieszcząca bibliotekę i 

garderobę, sekcja druga mieszcząca dwa pokoje mieszkalne w tym sypialnię 

od strony wschodniej, sekcja trzecia mieszcząca sień z dobudowanym od 

frontu, współczesnym gankiem oraz zespół sanitarny z łazienką oddzieloną od 

maleńkiej toalety, sekcja czwarta obejmuje od strony południowo-wschodniej 

kuchnię, a od południowo-zachodniej salon – pokój dzienny.  

 Układ chałupy mieszany – pierwotnie przeważający, jednotraktowy, wtórnie 

dzielony. Widoczne na ścianach zewnętrznych zabudowane wrota do wozowni 

dostępnej w oryginale z obu stron (zachodnia i wschodnia). Wozownia została 

przedzielona ścianą lekką (gipsowo-kartonową) na garderobę i bibliotekę. W 

drugim segmencie wygospodarowano pokój – pracownię, połączony z 

biblioteką oraz wydzieloną ścianą drewnianą sypialnię. Oględziny 

powierzchowne wskazują, że ten segment był oryginalnie podzielony na dwa 

pomieszczenia masywną ścianą, co może sugerować, że budynek nie posiadał 

części gospodarczej wbrew wywiadowi z właścicielem obiektu. Wspominana 

w wywiadzie stajenka dla zwierząt mogła być efektem wtórnych adaptacji 

wykonywanych w czasie funkcjonowania budynku, można przypuszczać, że był 

to jedyny segment budynku w układzie dwutraktowym. Sień przejazdowa z 

zabudowanymi drzwiami na przestrzał przez całą szerokość budynku, została 

podzielona na strefę wejściową ze schodami na strych oraz pomieszczenia 

sanitarne w formie zajmującej całą szerokość segmentu łazienką i wydzieloną 

toaletą przy kominie. W jednoprzestrzennej izbie od strony południowej 

wygospodarowano dwa pomieszczenia użytku dziennego w postaci kuchni z 

jadalnią oraz salonu – pokoju dziennego. Obecny podział tej strefy nie pokrywa 

się z układem ścian nośnych oryginału chałupy. 

 Konstrukcja budynku zrębowa z bala prostokątnego z obłymi krawędziami, 

ściany w kolorze brązowym, uszczelnione gliną malowaną wapnem na biało, 

zamki zrębu na „jaskółczy ogon” z podwalinami zakładkowymi – 

wymienionymi w trakcie remontu. 

 



 

 

Rysunek 1 Wystająca z lica ściany płatew podpierająca okap szczytowy z fazowanymi krawędziami i wyobloną główką belki 
(foto M. Gransicki 2020 r.) 

 Ściany cokołowe obwodowe z niewielką odsadzką w stosunku do lica ścian, 

wymienione w całości w trakcie remontu z okładziną kamienną klejoną do 

betonowej – współczesnej - konstrukcji. Okładzina pochodzi z rozbiórki 

oryginalnych ścian cokołowych. 



 

 

Rysunek 2 ściana cokołowa betonowa licowana kamieniem z rozebranego cokołu, odnowiona, widoczne delikatne wysunięcie 
odsadzki cokołu i węgieł wymienionymi podwalinami z belkami zrębu  łączonymi na zamek tyrolski (foto M. Gransicki 2020 r.) 

 



 

 

 Dach dwuspadowy z zatyłkami zdobionymi koronką od dołu, krokwiowo-

jętkowy, współczesny, wykonany w miejsce wcześniejszego dachu 

czterospadowego, którego ślady w postaci zacięć belek krokwiowych na 

ścianach obwodowych górnego pasa. Połacie dachu regularne bez przełamań, 

z okapami wysuniętymi na ok. 70 cm, o krokwiach współczesnych z 

zawężonymi końcówkami. Poszycie dachu zmienione na blachę płaską łączoną 

na rąbek stojący.  

 

 

Rysunek 3 dach dwuspadowy, współczesny z różnymi rodzajami wykończeń zatyłków na obu szczytach (fot. M. Gransicki 2020 
r.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rysunek 4 detal okapu szczytowego od strony południowej z inną niż na ścianie północnej koronką zatyłka (fot. M. Gransicki 
2020 r.) 



 

 

Rysunek 5 detal koronki zatyłka ściany południowej (fot. M. Gransicki 2020 r.) 

 

 Stolarka drewniana w całości wymieniona na współczesną (okna plastykowe 

w części mieszkalnej, drzwi współczesne drewniane) –). We wnętrzu wszystkie 

drzwi zostały wymienione. 

 Pojedynczy komin murowany prawdopodobnie nieoryginalny od poziomu 

stropu, nakryty nad dachem współczesną kapą. 

 Podłogi wymienione współczesne, drewniane wymienione we wszystkich 

pomieszczeniach, w sieni i pomieszczeniach sanitarnych posadzka 

wykończona płytkami ceramicznymi. Konstrukcja podłóg niedostępna.  



 

 

Rysunek 6 wyrzezany w oryginalnej belce krzyż w pomieszczeniu kuchni z wstawionym szpuntem w miejscu pęknięcia belki 
(fot. M. Gransicki 2020 r.) 

 Stropy na belkach drewnianych w rozstawie co około 100 cm i szerzej, 

odnowionych z widocznym krzyżem na środkowych belkach w salonie i kuchni. 

W salonie dodatkowo z inskrypcją daty data czytelna RP 1905. 

 

4. Spostrzeżenia do inwentaryzacji – budynek pozbawiony jest detalu zasługującego na szerszy 

opis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rysunek 7 fasada zachodnia budynku z dobudowanym współczesnym gankiem (fot. M. Gransicki 2020 r.) 

Omawiany budynek nosi ślady zmian wprowadzanych na bieżąco w trakcie użytkowania,  

z zabudowanymi otworami komunikacyjnymi zastąpionymi oknami, fundamenty i dach w całości 

zmienione.  

Analiza zasobów skanów cyfrowych z Archiwum Państwowego w Przemyślu w porównaniu z mapą 

lotniczą z platformy geoportal.gov.pl nie potwierdzają budynku w miejsce jego dzisiejszego 

posadowienia w okresie połowy XIX wieku sugerując późniejszą budowę. Filtry WMTS i WMS nie 

wykazują na działce śladów wcześniejszej zabudowy.  

Stan techniczny budynku należy określić jako dobry bez uwag. 

Zagospodarowanie działki i sam obiekt zostały w XXI wieku zostały gruntownie zmienione i 

dostosowane do współczesnych wymogów funkcjonalnych i estetycznych. Budynek zlokalizowany w 

drugim pasie zabudowy ulicy Krawcówka poza obiektami o większym znaczeniu wizualnym i 

kulturowymi, w żadnym stopniu nie wpływa na odbiór perspektywy ulicy i okolicznej zabudowy. Obiekt 

ma neutralny wpływa na krajobraz łagodnie wpisując się w przestrzeń zieloną drzew owocowych sadu.  



 

 

Rysunek 7 Fragment skanu cyfrowego mapy wsi Miejsce Piastowe z zasobów Archiwum Państwowego w Przemyślu z 
widocznym kościołem pod wezwaniem Św. Marii i terenem, na którym zlokalizowany jest inwentaryzowany budynek (dostęp 
sierpień 2020 r. Marek Gransicki) 

Inwentaryzacja wykonana na potrzeby pracy dokumentacyjno-naukowej. 

Sporządził dr inż. Arch. Marek Gransicki w sierpniu 2020 r. 


