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I. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 

  

 Przedmiotem opracowania jest budynek zabytkowy: oficyna położona w Warszawie, w 

dzielnicy Praga Północ, na ulicy Ząbkowskiej 30 na działce ewidencyjnej 51/1, obręb 4-14-07. 

Obiekt nie jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków nieruchomych, ale został włączony 

do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Stołecznego Warszawy Zarządzeniem Prezydenta 

Warszawy z dnia 24.07. 2012 r. pod numerem 7753. 

     Celem opracowania jest przedstawienie rysu historycznego oraz opis stanu zachowania 

wartości zabytkowych obiektu. 

 

II. PODSTAWA MERYTORYCZNA 

 

Podstawą merytoryczną opracowania są badania archiwalne dostępnej dokumentacji 

budowlanej, projektowej, ikonograficznej i fotograficznej przeprowadzone w archiwach Miasta 

Stołecznego Warszawy oraz oględziny obiektu in situ. W oparciu o analizę tych materiałów 

stworzono możliwie pełne opracowanie. 
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 III. RYS HISTORYCZNY 

 

I. 2. Historia zabudowy przy ulicy Ząbkowskiej 30 

Powstanie domu wraz z oficyną przy ulicy Ząbkowskiej 30 datuje się przed rokiem 

1939.  Kamienicę frontową Potrzeby i Ubfała przy Ząbkowskiej nr 30 wybudowano w latach 

1935-36 na podstawie projekt Stanisława Pianko.  

Właścicielem kamienicy do 1943 roku był Mejloch Ubfał vel Upfał (urodzony 12 

września 1897 roku, zmarły w 1943), Lejzor Ubfał (1884-1943), Estera Łaja – Ubfał (1903-

1942). Po ich śmierci wszczęto postępowanie o stwierdzenie praw do własności1 nieruchomość 

nr hip. 212A/ Praga przy Ząbkowskiej 30. Na łamach Monitora Polskiego wezwano wszystkich 

spadkobierców po zmarłych do udowodnienia prawa do spadku2.  

Po wojnie pięciokondygnacyjny budynek mieszkalny posesji na Ząbkowskiej 30 

według Biura Odbudowy Stolicy nadawał się do remontu. Stan zabudowy A, B i C był 

zadowalający, jedynie pozostałości oficyny D nadawały się do wyburzenia3. 

                                                             
1 Monitor Polski Dziennik Oddziałowy Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 1947 roku. 

 

2 Nr akt sąd. sp. VII i34/47 M-15123 

 

3 Dokumentacja Biura Odbudowy Stolicy, VII. 4 nr 13-15, w zasobie Archiwum Państwowym w Warszawie 
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Po wojnie, także wydział urbanistyczny B.O.S. zatwierdził projekt parterowego składu 

murowanego na posesji jako tymczasowego do końca 1948 roku. Warunkiem było rozebranie i 

oczyszczenie posesji z gruzów po upływie 1948 roku.Właścicielem obiektu był ob. Kozłowski. 

W 1948 roku  B.O.S. zatwierdził oficynę ,,C” na użytek stały, oficynę ,,D” jako budynek 

tymczasowy na okres do 30.06.1951 roku. Należało zastosować się do poprawek i uwag, 

oznaczonych w projekcie. Przed przystąpieniem do robót objętych projektem należało usunąć 

wszystkie zagrażające części murów konstrukcji, rozebrać 2 górne piętra oficyny lewej do 

klatki schodowej oraz protokularnego sprawdzenia wytrzymałości istniejących murów i 

stropów konstrukcji.  

Wedle opisu na zabudowę posesji ul Ząbkowskiej 30 składały się: 

1.  istniejący budynek murowany 4 piętrowy, mieszkalny;  

2. parterowy budynek murowany o funkcji magazynu  

3.  4 piętrowy budynek murowany mieszkalny. 
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 W 1970 roku stan lokali mieszkalnych nie był zadowalający. Budynek jako część 

zwartej zabudowy przedwojennej, stwarzała ciężkie warunki dla użytkowników, o czy można 

przeczytać protokołach oględzin lokali.  W protokole lokalu nr 774 czytamy : ,,Lokal znajduje 

się na parterze, mieścił jedną izbę w oficynie poprzecznej. Mieszkanie jest ciemne, zasłonięte 

przez budynek frontowy. W mieszkaniu na ścianach występuje wilgoć i grzyb. Na elewacji 

występuje brak tynków oraz ubytki techniczne muru. Z powyższych względów lokal nie nadaje 

się do mieszkania i nie powinno być zamieszkiwane.”. Do lat 80 – tych XX w. przetrwała resztka 

oficyny na głębokim zapleczu działki.  

Oficyna została włączona do Gminnej Ewidencji Zabytków. Obiekt jest także chroniony 

zapisami Miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego uchwalonym przez  Radę m.st. 

Warszawy, nr XCIII/2736/2010 z dnia 21.10.2010. w brzmieniu: 

„Rozdział 7 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej 

21. Ustala się ochronę w planie budynków zabytkowych oznaczonych na rysunku planu:  

kamienicy przy ul. Floriańskiej 8 - teren b5.7 (zrealizowanej w latach 1911-1912);  

(…) kamienicy czynszowej i oficyny przy ul. Ząbkowskiej 30 - teren e4.2 (kamienica 

zrealizowana w 1900r., oficyna na początku XX w.); (…) 

1) zakazuje się naruszania właściwych dla pierwowzoru (określonych w uzgodnieniu z 

właściwym kon-serwatorem zabytków) bryły budynku, formy elewacji, układu i wystroju 

klatek schodowych lub prze-jazdów bramowych, otworów okiennych, kształtu stolarki 

okiennej i jej podziału;  

2) zakazuje się docieplenia zewnętrznego ścian budynku, jeżeli naruszałoby to formę i wystrój 

elewacji budynku, ewentualny zakres docieplenia w uzgodnieniu z właściwym 

konserwatorem zabytków;  

3) zakazuje się nadbudowy istniejącego budynku; jeżeli nie można ustalić pierwotnego 

wyglądu budynków, brak jest dokumentacji określającej zabytkowy charakter obiektów i nie 

                                                             
 

4 FotoVII.4 nr 21 dok. protokołu oględzin lokalu nr 77 z 1970 rok, zasób archiwum Miasta Stołecznego 

Warszawy 
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można jej odtworzyć, budynki zostały w znacznym stopniu przekształcone itp. dopuszcza się 

przebudowy, nadbudowy, rozbudowy budynku - z uwzględnieniem jego zachowanych 

elementów i charakteru, w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków;  

4) dopuszcza się adaptację na cele użytkowe strychów i poddaszy, w uzgodnieniu z 

właściwym konserwatorem zabytków;  

5) ustala się ochronę elewacji frontowych budynków, oznaczonych na rysunku planu, jako 

elewacje budynków objęte ochroną do zachowania lub odtworzenia poprzez: zachowanie, 

remont, konserwację elewacji lub części elewacji zachowanych zgodnie z pierwowzorem lub 

przywrócenie wyglądu elewacji zgodnego z pierwowzorem. „ 
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IV. IKONOGRAFIA HISTORYCZNA  

 IV.1.    Kartografia i zdjęcia lotnicze  

1. Zabudowa ul. Ząbkowskiej 30, stan obecny – ochrona konserwatorska  

 

2. Zabudowa ul. Ząbkowskiej 30, Google.maps.pl 

 

3. Zabudowa ul. Ząbkowskiej 30, stan  obecny  
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4. Zabudowa ul. Ząbkowskiej 30,fragment, stan obecny  

 

5. Zabudowa ul. Ząbkowskiej 30, stan z lat 1990-1994 
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6. Zabudowa ul. Ząbkowskiej 30, stan  z 1945 r. 

 

7. Zabudowa ul. Ząbkowskiej 30, stan  z 1936 r. 
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8. Zabudowa ul. Ząbkowskiej 30, stan  z 1936 r. 

 

9. Zabudowa ul. Ząbkowskiej 30, stan z lat 1890-1908 
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10. Ząbkowska 30 na planie Lindleya, 1891-1913 
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11. Ulica Ząbkowska na planie Warszawy z 1859 r. 
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    IV.2.    Zdjęcia archiwalne      

12. Pożar zabudowy ulicy Ząbkowskiej, 18 czerwca 1868 roku, lit. wg rysunku F. 

Kostrzewskiego, 1868 r.  

 

 

13. Warszawa WPR, Fragment między ulicami Markowską, Ząbkowską, Brzeską, BOS, 

1945 r.   
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14. Warszawa WPR, Fragment między ulicami Markowską, Ząbkowską, Brzeską, BOS, 

1945 r.    

                

  

15. Warszawa WPR, Fragment między ulicami Markowską, Ząbkowską, Brzeską, BOS, 

1945 r.                                          

 

16. Plan sytuacyjny,w zasobach Archiwum m.st. Warszawy, 1945 r.          



OPINIA KONSERWATORSKA  

Warszawa, Ząbkowska 30 

 

16 

 

 

 

17. Orientacja, w zasobach Archiwum m.st. Warszawy, 1945 r.       
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18. Schemat zabudowy działki, w zasobach Archiwum m.st. Warszawy, 1945 r.    

 

 

19. Schemat zabudowy działki , w zasobach Archiwum m.st. Warszawy, 1945 r.    
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20. Widok tymczasowego domu frontowego, w zasobach Archiwum m.st. Warszawy, 

1945 r.       
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V. OPIS 

Oficyna zachowała się w niemalże niezmienionej formie od czasu jej powstania,  zatem 

opis stanu istniejącego jest jednocześnie opisem oryginalnej, pierwotnej formy, wyglądu i 

materiału, a tym samym zachowanej zabytkowej substancji.  

Bryła budynku 

Bryła budynku jest rozczłonkowana, oparta na planie litery L. usytuowana równolegle 

do kamienicy frontowej przy Ząbkowskiej 11.  Oficyna to budynek murowany z cegły pełnej 

ceramicznej na zaprawie wapiennej, czterokondygnacyjny, w całości podpiwniczony, 

trzytraktowy.  Więźba dachowa drewniana typu krokwiowego wsparta na drewnianych 

ścianach stolcowych. Pokrycie dachu papą na pełnym deskowaniu. Obecnie budynek jest 

pustostanem zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Otwory okienne i drzwiowe zabite 

są  jest płytami wiórowymi i zamurowane. 

21. Bryła budynku, stan istniejący, 2019 r. 
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Elewacje nigdy nie miały bogatego wystroju architektonicznego. Pozostały w niezmienionym 

układzie otworów. Oryginale tynki wapienne zachowały się w bardzo niewielkim stopniu, w 

niewielkich odcinkach zachowały się fragmenty gzymsów: odcinającego partię przyziemia i 

gzymsu koronującego.  

 

22. Elewacja północna, stan istniejący, 2019 r. 
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23. Relikty gzymsów na elewacji północnej, stan istniejący, 2019 r. 
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 24. Elewacja południowa, stan istniejacy, 2019 r. 

 

\  

 

\ 
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Wnętrza 

W części budynku równoległej do ulicy znajdują się wyłącznie mieszkania 

jednoizbowe, a w pozostałej dwupokojowe z kuchnią. W lokalach zachowało się kilka piecy 

kaflowych, nie przedstawiających wysokiego poziomu artystycznego ani historycznego. Piece 

zostały  ograbione z drzwiczek. Stropy nad traktami mieszkalnymi drewniane belkowe ze 

ślepym pułapem i podsufitką z tynkiem na trzcinie. Stropy grożą zawaleniem dlatego zostały 

podstemplowane. W mieszkaniach nie ma ani historycznych posadzek (na podłogach proste 

deski) ani dekoracji sztukatorskich. Zachowała się stolarka drzwiowa, w większości 

uszkodzona z powodu wyrwania zamków. Większość mieszkań bez toalet. 

 

23. Korytarz z podstemplowanymi sufitami, stan istniejący,  2019 r. 
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24. Wnętrze mieszkania z piecem kaflowym, stan istniejący,  2019 r. 

 

25. Wnętrze mieszkania, stan istniejący,  2019 r. 
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Klatka schodowa 

Klatka schodowa zachowała się w oryginalnej formie. Schody drewniane, dwubiegowe 

na staloceramicznej konstrukcji. Balustrada drewniana z dekoracją kwiatową na policzkach, 

balustrada prosta, niekompletna. Schody z licznymi ubytkami, częściowo zarwane. Balustrady 

niekompletne.  

 

26. Klatka schodowa, stan istniejący, 2019 r. 
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27. Policzki schodów, stan istniejacy, 2019 r. 

 

 

Stolarka okienna i drzwiowa 

 Stolarka okienna jest zarówno drewniana jak i z PCV. Zachowana została część okien 

oryginalnych, drewnianych. Większość okien zabita płytami wiórowymi lub zamurowana. 

Zachował się częściowo stolarka drzwiowa mieszkań, jednak jest w bardzo złym stanie 

zachowania: drzwi wypaczone, powyrywane, zdewastowane, wszystkie mają znaczne 

uszkodzenia powstałe na skutek wyrwania zamków i klamek. 
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28. Okno drewnianae, stan istniejacy, 2019 r. 

 

29. Zdewastowana stolarka dzrwiowa, stan istniejący, 2019 r. 
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VI. WALORYZACJA WARTOŚCI ZABYTKOWEJ  ORAZ  OCENA 

STANU ZACHOWANIA WARTOŚCI ZABYTKOWEJ 

 

            Przedmiotowy budynek nie został zniszczony w czasie działań wojennych, zatem jest 

oryginalnym elementem zabudowy ul. Ząbkowskiej i jako taki posiada wartość historyczną. Za 

wartość historyczną uznać można gabaryty budynku oraz jego pierwotną lokalizacje. Są to 

elementy, które zachowane w oryginalnej, niezmienionej  od czasu powstania formie nie zostały 

przekształcone i stanowią świadectwo minionej epoki oraz są przykładem praskiego 

budownictwa mieszkaniowego pocz. XX w.  Jeśli chodzi o formę architektoniczną budynku 

jest ona niezwykle prosta i pozbawiana dekoracji oraz detalu. Detal architektoniczny elewacji 

zarówno frontowej jaki i tylnej ograniczał się do prostych profilowanych gzymsów. Chociaż 

tynki elewacji zachowały się w złym stanie, przywrócenie oryginalnej formy detalu jest 

możliwe w związku zachowanymi jej fragmentami pozwalającymi na wykonanie profili 

gzymsów. Materiał z którego zrobiony był detal prawie zupełnie się nie zachował.  Relikty 

tynków zachowane są w złym stanie, a sam budulec ceglany uległ degradacji. Tynki oraz detal 

wymagają całkowitego zbicia i wymiany.  

Budynek już w momencie jego powstania nie pełnił funkcji reprezentacyjnej 

pozbawiany był zatem zarówno dekoracji elewacji jak i wnętrz. Wewnątrz oficyny  nie ma 

żadnych elementów, które stanowią wartość artystyczną, historyczna czy naukową. 

Mieszkania, mocno przekształcone w podziałach, pozbawione są jakiejkolwiek dekoracji. 

Jednym z zachowanych elementów wystroju budynku jest klatka schodowa. Schody są 

drewniane, posadowione na nośnych belkach policzkowych; spoczniki stalowo-ceramiczne 

oryginalne z okresu powstania kamienicy nie posiadają żadnej  wartości zabytkowej. Zarówno 

materiały i prosta forma schodów sprawiają, że klatka schodowa jest  typowa, niczym się nie 

wyróżniająca się, o bardzo niewielkiej wartości artystycznej. Spoczniki miejscami są 

pozarywane, stopnice niestabilne. Substancja klatki schodowej jest zdegradowana i wymaga 

całkowitej wymiany.  Ekspertyzy techniczne z 2000 i 2006 i 2019 r. opisują stan klatki 

schodowej jako zły i zagrażający bezpieczeństwu. Zachowanie i remont elementów klatki jest 

więc niemożliwy. Schody oraz balustrady wymagają odtworzenia w całości. 
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Podobnie ma się sytuacja stolarki okiennej i drzwiowej: stolarka choć częściowo zachowana 

jest zdewastowana. Jej stan zachowania nie pozwala na remont. Stolarka okienna, została 

częściowo wymieniona na okna z PCV. Okna zabite zostały  płytami wiórowymi i zamurowane. 

Ze względu na zły stan zachowania trudno ocenić czas pochodzenia stolarki okiennej. Można 

przypuszczać, że jest to stolarka powojenna. Zachowana stolarka okienna znajduje się w bardzo 

złym stanie i wymaga wymiany.  

Jak wynika z powyższego oficyna przy Ząbkowskiej 30 nie posiada wartości 

artystycznej, ani naukowej a jej jedyną wartością jest czas jej pochodzenia oraz zachowana 

oryginalna bryła stanowiąca relikt zabudowy ul Ząbkowskiej z początku XX w. Jako oficyna, 

budowla ta nigdy nie pełniła funkcji reprezentacyjnej, mimo to nawet jak na budynek z tego 

okresu jej dekoracje  i wystrój można określić jako bardzo skromne. Co więcej zachowane 

elementy dekoracji i wystroju znajdują się w bardzo złym stanie zachowania. Stwierdzono że 

ich zniszczenie przekracza 75% wartości technicznej. Wysoki stopień zniszczenia pozwala 

założyć nieuchronne zaistnienie konieczności wymiany budulca czyli oryginalnej substancji, 

co doprowadzi do całkowitej utraty wartości historycznej 

W świetle przedstawionych argumentów wskazujących na brak wartości artystycznych 

i naukowych przedmiotowego obiektu oraz fakt, ze zachowana substancja wymaga całkowitej 

wymiany, co pozbawia go również wartości historycznej należy przyjąć, ze oficyna przy 

Ząbkowskiej 30 w Warszawie pozbawiona jest wartości zabytkowej. 
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