
PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI ORAZ WYKONANIE DRENAŻU OPASKOWEGO I IZOLACJI 
PRZECIWWILGOCIOWEJ BUDYNKU MAŁEGO MŁYNA W GDAŃSKU WRAZ Z PRZYLEGŁYM MUREM  

Prace architektoniczno -budowlane oraz konserwatorskie zostaną wykonane w obrębie zabudowy 
Małego Młyna wraz z przylegającym murem. Dotyczą wykonania izolacji przeciwwilgociowej strefy 
fundamentowej budynku i przyległego muru oraz prac konserwatorskich elewacji budynku i muru.  

Obiekt biurowy „Mały Młyn wraz z murem” podlega ochronie konserwatorskiej. B udynek został wpisany 
do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego decyzją z dnia 27.02.1967 r. pod 
dawnym numerem 311 i aktualizacją z dnia 20.04.2000 r. Decyzją uzupełniającą, do zabytkowego 
budynku dołączono mur. Ponadto znajduje się na obs zarze Gdańska w zasięgu XVII -wiecznych 
obwarowań, które dnia 11.10.1947 r. wpisane zostały do rejestru zabytków nieruchomych 
województwa pomorskiego pod numerem 8 (obecnie nr 15) oraz zarządzeniem prezydenta RP z dnia 
8.09.1994 r. uznane zostały za Pomnik Historii. 

Przedmiotem robót budowlanych jest wykonanie drenażu opaskowego wraz z izolacją pionową wokół 
budynku Małego Młyna i wzdłuż przyległego muru, wykonanie przeciwwilgociowej izolacji poziomej 
w postaci iniekcji ciśnieniowej strefy fundamentowej budy nku i przyległego muru, a także prace 
konserwatorskie elewacji budynku i przyległego muru.  

Głównym problemem stanu zachowania Małego Młyna jest postępująca degradacja podstawowych 
elementów składowych budynku – cegieł i zapraw, związana przede wszystkim z silnym zawilgoceniem 
ścian i strefy fundamentowej, wynikającym z lokalizacji obiektu.  

Procesy degradacji cegieł oraz zapraw, postępują w rożnym natężeniu na całej zewnętrznej powierzchni 
obiektu. Widoczne są lokalne strefy znacznej dezintegracji struktury materiału ceramicznego, w postaci 
spękań, złuszczeń czy też spudrowanej powierzchni cegieł. W wielu miejscach doprowadziło to do 
pojedynczych ubytków lub skupisk zdezintegrowanych cegieł i zapraw w obrębie elewacji. W miejscach 
ubytków niejednokrotnie grom adzi się woda opadowa, śnieg i lód. Następstwem tych zjawisk jest 
degradacja materiałów porowatych. Proces ten jest spowodowany głównie penetracją wody w strukturę 
muru, która w okresie zimowym ulega zamarzaniu. Woda jest również powodem destrukcji wtórnyc h 
zapraw cementowych, co jest szczególnie widoczne w północnej części obiektu. Zaprawa cementowa, 
którą pokryta jest wewnętrzna część przypory, posiada liczne pustki i spękania.  

Budynek Małego Młyna jest w dużej mierze powojenną rekonstrukcją, którą wykona no w latach 50. XX 
w. Jednak pomimo znacznych zniszczeń wojennych w strukturze odbudowanego zabytku zachowały się 
znaczne części autentycznej substancji zabytkowej oryginalnych murów średniowiecznych. Dotyczy to 
głownie szczytu od strony zachodniej, który zachował się w pełnej wysokości, znacznych partii obu 
elewacji bocznych oraz części elewacji wschodniej do poziomu gzymsu okapowego. Właśnie te części 
konstrukcji murowych wymagają najpoważniejszej interwencji konserwatorskiej.   

  Przy Małym Młynie były p rowadzone liczne prace remontowe, a elewacje były poddawane pracom 
konserwatorskim, ostatnio około roku 2020. Ze względu na silne zawilgocenie murów efekty tych prac 
zostały w większości zniweczone poprzez intensywne procesy destrukcyjne. W obrębie elewacj i 
widoczne są ślady rekonstrukcji materiału ceramicznego, które wykonano w zaprawach cementowych i 
cementowo - wapiennych. Część z nich do dziś spełnia swoją funkcję, jednak w wielu miejscach można 
zaobserwować odspajanie się uzupełnień lica cegieł. Odtwor zone około 2000 r. lico wielu cegieł odpada 
od rdzenia cegieł w postaci zdeformowanych płytek.  

Ważnym czynnikiem niszczącym, wymagającym eliminacji są glony i porosty, których obecność jest 
szczególnie widoczna w najniższych partiach muru oraz w obrębie el ewacji wschodniej. Zielony nalot, 
widoczny szczególnie na daszkach przypór oraz daszku między kondygnacyjnym, jest 
najprawdopodobniej efektem oddziaływania wierzby, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie 
elewacji wschodniej.  

Ułatwiony dostęp do obiektu  sprzyja przejawom wandalizmu. W obrębie najniższych kondygnacji 
obserwuje się znaczne zniszczenia, w postaci napisów wykonanych sprayem na zabytkowej powierzchni, 
co wpływa negatywnie na odbiór estetyczny zabytku.  

Szczegółowe oględziny muru przyległego do  budynku Małego Młyna, wykazały obecność znacznego 
zróżnicowania kolorystycznego, które wynika z wysokiej wilgotności muru. Niemal cały obszar 
przyziemia wykazuję silne zawilgocenie, spowodowane kapilarnym podciąganiem wody przez 
fundamenty. Woda podciągan a jest na wysokość kilkudziesięciu centymetrów, a nawet metra powyżej 
powierzchni gruntu, o czym świadczą liczne ciemne plamy.  

Drenaż opaskowy wraz z izolacją pionową, wokół budynku Małego Młyna i wzdłuż przyległego muru  

Zakres prac remontowych obejmuje:  

· wykopy liniowe wąsko -przestrzenne wzdłuż ścian zewnętrznych obiektu  

· zabezpieczenie wykopu o ile jest konieczne  

· wykonanie i oczyszczenie otworów pod iniekcję poziomą  

· montaż iniektorów  

· wpompowanie środka iniekcyjnego poliuretanowego  

· demontaż iniektorów oraz z abezpiecznie otworów zaprawą wapienną  

· montaż geokraty i folii kubełkowej  

· montaż folii kubełkowej, jako warstwy oddzielającej zasypkę żwirową od gruntu 
rodzimego  

· wykonanie warstwy podkładowej z zasypki żwirowej pod rurę drenarską  

· wykonanie drenażu opaskowego wraz z montażem studzienek rewizyjnych  

· podłączenie drenażu opaskowego do kanału rzeki Raduni  

· zasypanie drenażu warstwą zasypki żwirowej  

· montaż geowłókniny drenarskiej, jako warstwy oddzielająceh zasypkę żwirową od 
gruntu rodzimego  

· zasypanie zasypki żwirowej warstwą gruntu rodzimego wraz z zagęszczeniem  

· montaż płyt betonowych.  
 

Izolacja pozioma w postaci iniekcji ciśnieniowej strefy fundamentowej Małego Młyna i  przyległego muru 

Zakres prac remontowych obejmuje:  

· wykonanie i oczyszczenie otworów pod iniekcję poziomą  

· montaż iniektorów  

· wpompowanie środka iniekcyjnego poliuretanowego  

· demontaż iniektorów oraz zabezpiecznie otworów zaprawą wapienną.  
 

Prace konserwatorskie elewacji Małego Młyna i przyległego muru  

 Celem prac jest utrwalenie w możliwie największym stopniu autentycznej substancji 
zabytkowej średniowiecznych murów, które stanowią konstrukcję Małego Młyna. Pomimo 
poważnych zniszczeń wywoła nych II wojną światową, zabytek nadal posiada znaczną część 
autentycznej substancji zabytkowej. Zaplanowane prace konserwatorskie mają za zadanie 
powstrzymanie postępujących procesów destrukcyjnych, obejmujących cegły i zaprawę oraz 
naprawę dotychczasowych  zniszczeń i uszkodzeń. Zostaną zastosowane materiały o składzie 
chemicznym i  właściwościach zbliżonych do  oryginalnych. Zakres prac konserwatorskich 
objętych niniejszym opracowaniem, obejmuje wykonanie prac konserwatorskich budynku 
Małego Młyna wraz z mur em przy ul.  Rajskiej 2 w Gdańsku (dz.  nr 203 i 204, obr. 90, m. 
Gdańsk). 

 


