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1. CELE  DZIAŁAŃ  INWESTYCYJNYCH  DLA OBSZARU PRZEDZAMCZA. 

Przedmiotem zadania jest wykonanie projektu udrażniającego tereny Przedzamcza, 

stworzenie obszarów dostępnych dla turysty wraz z niezbędnym zapleczem logistycznym, 

ciągami komunikacyjnymi, oświetleniem i inną niezbędną infrastrukturą. Wyodrębnienie 

obszarów niedostępnych dla turysty z jednoczesnym przygotowaniem koncepcji pod 
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infrastrukturę niezbędną dla MZM. Opracowanie projektów barier wydzielających 

poszczególne strefy, sposobów ich administrowania, także struktury zatrudnienia niezbędnej 

dla ich funkcjonowania (ewentualnie środków innego typu zapewniających sprawny dozór na 

tym podziałem). 

 

2. MUR OPOROWY OD KŁADKI PRZEZ NOGAT DO BASZTY MAŚLANKOWEJ 

      mur północny wraz z bramą oraz Baszta Kęsa. Remont baszty mieszkalnej na przedzamczu 

(a) wraz z murem kurtynowym. Konserwacja kazamat przyczółka mostowego (b) oraz muru 

kurtynowego.  

2.1. mur oporowy od strony Nogatu. 
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     Zakres planowanych prac 

- prace związane z naprawą lica muru; usunięcie zniszczonych i rozspojonych cegieł, także 

przemurowań po 1945 roku, w przypadku stwierdzenia możliwości zachowania 

oryginalnego lica kotwienie odspojenia oraz zainiekowanie szczeliny; nowy materiał 

ceramiczny dobrany wymiarami oraz kolorystycznie do zabytkowego; 
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- usunięcie spoin cementowych, założenie nowych; materiał do spoinowania zgodny z 

praktyką konserwatorską dla tego typu murów; 

- naprawa murów kamiennych, wmurowanie luźnych kamieni, uzupełnienie ubytków 

odpowiednio dobranym materiałem kamiennym; wykonanie spoinowania; 

- wykonanie nowej korony muru; usunięcie elementów zniszczonych, przemurowanie 

materiałem ceramicznym o odpowiedniej wytrzymałości na nasiąkliwość i przemarzanie; 

wykonanie spadków korony muru wraz z wypracowaniem kapinosów; założenie 

zabezpieczeń przeciwwilgociowych. Stosowanie odpowiednich do miejsca materiałów do 

spoinowania; 

- wykonanie arkady w miejscu przepływu dawnej fosy w stronę Nogatu, zamkniętej kutą 

kratą żelazną; krata zabezpieczona antykorozyjnie, osadzona w murze w sposób 

zapewniający odporność na działanie korozji; 

- konserwacja zabytkowych elementów metalowych znajdujących się na murze; 

- oczyszczenie lica muru z roślin, porostów oraz graffiti; zabezpieczenie lica muru po 

pracach konserwatorskich przed rozwojem roślinności oraz porostów; założenie powłok 

antygraffitti; 

- odwodnienie terenu przy koronie muru (od strony przedzamcza); zebranie wód opadowych 

spływających z korony muru i odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej. Ewentualne 

izolacje przeciwwilgociowe.  

UWAGA 1: prace ziemne na terenie przylegającym do muru muszą być prowadzone pod 

nadzorem archeologicznym. 

UWAGA 2: z prac konserwatorskich i budowlanych wyłączony jest odcinek przyczółka 

mostowego pod czynnym mostem kolejowym. Odcinek na przyczółku pierwszego mostu 

podlega pracom estetyzującym i ewentualnym naprawczym wynikającym z dekapitalizacji 

robót wykonanych w końcu XX wieku. 

2.2. przyczółek mostowy – kazamaty (b) oraz mur kurtynowy, teren na południe od 
wymienionych obiektów. 

 

     
 

     Zakres planowanych prac 

- wykonanie ekspertyzy zagrożeń wilgotnościowych, zinwentaryzowanie elementów 

istniejących; 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych sklepień kazamat; 

- konserwacja lica ścian wewnętrznych wykonanych z cegły żółtej (1858 rok), naprawa 

posadzek; 

- naprawa bądź wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej, odtworzenie wejścia 

północnego (wyjście południowe jako ewakuacyjne); 



 5 

- usprawnienie wentylacji; 

- wykonanie nowych instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych oraz 

niskoprądowych; 

- odwodnienie oraz zabezpieczenia przeciwwilgociowe muru kurtynowego; 

- konserwacja lica zewnętrznego ściany kurtynowej (1888), naprawa spoinowania, 

wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych korony muru, odtworzenie pierwotnego 

kształtu strzelnic; 

- opracowanie projektu zagospodarowania dla terenu zaplecza (placu po południowej 

stronie przyczółka – obecnie zaplecze POiKZ),  
- opracowanie projektu remontu budynku administracyjno – magazynowego dostawionego 

do południowej elewacji muru kurtynowego. 

 

2.3. Baszta Maślankowa, Baszta Kęsa, mur pomiędzy nimi oraz brama. 

 

 
 

 
 

     Zakres planowanych prac 
- konserwacja lica ścian zewnętrznego i wewnętrznego wszystkich elementów architekto-

nicznych. Naprawa zniszczeń poprzez ich wzmocnienie środkami konserwatorskimi do 

tego przewidzianymi. Ewentualna wymiana partii muru całkowicie destruowanych 

materiałem ceramicznym dobieranym indywidualnie do specyfiki materiału 

zastosowanego w poszczególnych elementach architektonicznych; 

- naprawa spoinowania ścian zaprawami na bazie wapna trasowego z indywidualnie 

opracowanym profilem spoiny; 

- naprawa i konserwacja elementów drewnianych – schodów, stropów, drzwi oraz stolarki 

okiennej; 

- konserwacja elementów metalowych – wrót, zamknięć, okuć okiennych i drzwiowych, 

historycznych elementów metalowych występujących na ścianach obiektów; 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych sklepienia nad kuźnią; 

- roboty dekarskie na wieżach oraz na koronie muru przy bramie.  
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- konserwacja połączona z rekonstrukcja wnętrza kuźni wewnątrz Baszty Kęsa; 

- instalacje wodne oraz kanalizacyjne, elektryczne oraz niskoprądowe we wnętrzach baszt, 

utworzenie przyłączy zewnętrznych; 

- prace badawcze mające na celu zlokalizowanie przebiegu muru średniowiecznego oraz 

baszty na wschód od baszty Kęsa; dokumentacja badawcza. 

 

2.4. Baszta obronna przyczółka mostowego (obecnie mieszkalna) oraz mur kurtynowy 
fortyfikacji mostowych. 

 

     
      Baszta obronna przyczółka mostowego zbudowana 1858 
 

     Zakres planowanych prac 

- remont murów zewnętrznych baszty połączony z uczytelnieniem strzelnic i wymianą łat 

betonowych na mur wykonany z materiału ceramicznego dobranego kolorystycznie do 

materiału istniejącego; 

- przywrócenie pierwotnego kształtu otworów strzelniczych, wymiana stolarki okiennej oraz 

drzwiowej; 

- odwodnienie terenu wokół baszty, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i 

pionowych; 

- roboty posadzkarskie wewnątrz baszty;  

- konserwacja bądź wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej; 

- remont tarasu dachowego, ocieplenie stropodachu, wykonanie nowych powłok 

zabezpieczających przed przenikaniem wody; 

- instalacje energetyczne oraz wod-kan; 

 

2.5. mur kurtynowy przyczółka mostowego 
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     Zakres planowanych prac 

- remont muru kurtynowego połączony z uczytelnieniem strzelnic i zabezpieczeniem jego 

korony przed destrukcją mechaniczną oraz pogodową wykonany z materiału ceramicznego 

o wysokiej odporności na te czynniki oraz dobranego kolorystycznie do materiału 

istniejącego. 

 

3. CIĄG GOSPODARCZY 

Odbudowa części „C” wraz z wprowadzeniem do niej funkcji biblioteki muzealnej, roboty 

budowlane, konstrukcyjne, konserwatorskie, instalacyjne, klimatyzacyjne, wyposażenie 

biblioteczne. Odbudowa części „D” z przeznaczeniem na funkcje usługowe dla Ośrodka badań 

dziejów Zakonu, instalacje energetyczne oraz wod-kan., prace dekarskie na całej długości 

założenia. 

      

 

3.1. Odbudowa części „C” wraz z wprowadzeniem do niej funkcji biblioteki muzealnej. 

        Zakres planowanych prac 

- opracowanie projektu biblioteki muzealnej rozmieszczonej na poziomach -1 (magazyny), 

1 (magazyny oraz czytelnie i wypożyczalnie, biura), 2 (zaplecze biurowe, pracownie 

konserwatorskie) oraz 3(strych) klimatyzatornie. Projekt funkcjonalny konsultować z 

pracownikami biblioteki muzealnej. W związku z podniesieniem w trakcie odbudowy 

części hotelowej „b” realizowanej w latach 90-tych XX wieku kalenicy w części 

przeznaczonej na bibliotekę należy przyjąć w części „c” identyczny poziom kalenicy; 

- realizacja zabudowy przestrzeni zabytkowej nowymi konstrukcjami budowlanymi zgodnie 

z projektem budowlanym wyposażonych w usprzętowienie określone w projekcie 

realizacyjnym biblioteki. Istniejące mury obwodowe traktować należy wyłącznie jako 

samonośne ściany osłonowe; 

- konserwacja lica ścian zewnętrznego i wewnętrznego wszystkich elementów 

architektonicznym materiałem ceramicznym dobieranym indywidualnie do specyfiki 

materiału zastosowanego w poszczególnych elementach architektonicznych; 
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- konserwacja zachowanych tynków i polichromii zabytkowych; 

- naprawa spoinowania ścian zaprawami na bazie wapna trasowego z indywidualnie 

opracowanym profilem spoiny; 

- realizacja klimatyzatorni służącej utrzymaniu w budynku standardów wymaganych do 

przechowywania zbiorów bibliotecznych oraz starodruków i inkunabułów (w zakresie 

określonym prze pracowników biblioteki i obowiązujących standardach wykonawczych); 

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych we wnętrzu obiektu oraz 

na zewnątrz, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne; 

- wykonanie nowej więźby dachowej dostosowanej do przenoszenia obciążeń związanych z 

funkcją, z pokryciem dachowym w standardzie stosowanym na terenie zamku w 

Malborku; 

 

3.2. Odbudowa części „D” wraz z wprowadzeniem do niej funkcji ośrodka badania historii 
Zakonu. 

 

       Zakres planowanych prac 

- opracowanie projektu zagospodarowania przestrzeni na trzech kondygnacjach. Do tej 

części skrzydła gospodarczego winny zostać wprowadzone funkcje biurowe;  

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych we wnętrzu obiektu oraz 

na zewnątrz, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne; 

- konserwacja oraz częściowa rekonstrukcja sklepienia piwnicznego; 

- realizacja zabudowy przestrzeni zabytkowej nowymi konstrukcjami budowlanymi zgodnie 

z projektem budowlanym. Istniejące mury obwodowe traktować należy wyłącznie jako 

samonośne ściany osłonowe; 

- konserwacja lica ścian zewnętrznego i wewnętrznego wszystkich elementów 

architektonicznym materiałem ceramicznym dobieranym indywidualnie do specyfiki 

materiału zastosowanego w poszczególnych elementach architektonicznych; 

- naprawa spoinowania ścian zaprawami na bazie wapna trasowego z indywidualnie 

opracowanym profilem spoiny; 

- wykonanie nowej więźby dachowej dostosowanej do przenoszenia obciążeń związanych z 

funkcją, z pokryciem dachowym w standardzie stosowanym na terenie zamku w 

Malborku; 

 

 

4. PÓŁNOCNA CZĘŚĆ WAŁU VON PLAUENA 

   Rekultywacja bastionu szwedzkiego (b), prace konserwatorskie przy murze północnym 

odcinku Wału Plauena – konserwacja zachowanych elementów, odbudowa lica północnego, 

konserwacja korony muru. Badania archeologiczne, w tym georadarowe na szańcu 

szwedzkim i przy północnym odcinku muru kurtynowego wału. 
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4.1. Północny odcinek Wału Plauena. 
 

            
 

         

     Zakres planowanych prac 

- odkrzaczenie terenu, usunięcie samosiewów rosnących na tym terenie drzew, 

odgruzowanie terenu; 

- prace badawcze (georadarowe, archeologiczne oraz badania architektoniczne) na koronie 

wału w celu określenia jego historycznej dyspozycji przestrzennej. Prace archeologiczne 
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u stóp wału (od strony stawu Wielkiego Mistrza) mające na celu lokalizację nie 

istniejącej baszty; 

- prace związane z naprawą lica muru; usunięcie zniszczonych i rozspojonych cegieł, w 

przypadku stwierdzenia możliwości zachowania oryginalnego lica kotwienie odspojenia 

oraz zainiekowanie szczeliny. Nowy materiał ceramiczny dobrany wymiarami oraz 

kolorystycznie do zabytkowego. Odbudowa nie istniejącej baszty przy murze 

kurtynowym do wysokości korony istniejącej ściany; 

- usunięcie zniszczonych spoin, założenie nowych. Materiał do spoinowania zgodny z 

praktyką konserwatorską dla tego typu murów; 

- naprawa murów kamiennych, wmurowanie luźnych kamieni, uzupełnienie ubytków 

odpowiednio dobranym materiałem kamiennym. Wykonanie spoinowania; 

- wykonanie nowej korony muru. Usunięcie elementów zniszczonych, przemurowanie 

materiałem ceramicznym o odpowiedniej wytrzymałości na nasiąkliwość i przemarzanie. 

Wykonanie spadków korony wraz z wypracowaniem kapinosów. Założenie zabezpieczeń 

przeciwwilgociowych. Stosowanie odpowiednich do miejsca materiałów do 

spoinowania. Rozważyć darniowanie muru i ewentualnie wprowadzić w projekcie takie 

rozwiązanie; 

- oczyszczenie lica muru z roślin oraz porostów. Zabezpieczenie lica po pracach 

konserwatorskich przed rozwojem roślinności oraz porostów. Założenie powłok 

antygraffitti. 

- odwodnienie terenu przy koronie muru (od strony przedzamcza). Zebranie wód 

opadowych spływających z korony muru i odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej. 

Ewentualne izolacje przeciwwilgociowe; 

- rekonstrukcja skarp ziemnych wału, wjazdów na jego koronę oraz profili szańca 

szwedzkiego w oparciu o wyniki badań; 

-  doprowadzenie instalacji elektrycznej na teren odcinka wału wraz z wykonaniem 

przyłączy zabezpieczonych przed dewastacją; 

- wykonanie ciągu komunikacyjnego z materiałów umożliwiających rozwój roślinności 

trawiastej; 

- monitoring elektroniczny terenu. 

 

4.2. Baszta Szarysz 

            
              Baszta Szarysz - widok od strony wałów von Plauena 
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     Zakres planowanych prac 

- orzeczenie konstrukcyjne określające stan techniczny obiektu oraz zawierające wskazania 

zakresu prac konstrukcyjnych w budowli; 

- prace związane z naprawą lica muru; usunięcie zniszczonych i rozspojonych cegieł, w 

przypadku stwierdzenia możliwości zachowania oryginalnego lica kotwienie odspojenia 

oraz zainiekowanie szczelin. Nowy materiał ceramiczny dobrany wymiarami oraz 

kolorystycznie do zabytkowego; 

- roboty konstrukcyjne wraz ze wzmocnieniem fundamentów, wzmocnienia murów;  

- konserwacja zabytkowych elementów metalowych znajdujących się w obrębie obiektu; 

- przywrócenie pierwotnego kształtu otworów strzelniczych, wymiana stolarki okiennej oraz 

drzwiowej; 

- odwodnienie terenu wokół baszty, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i 

pionowych; 

- roboty posadzkarskie wewnątrz baszty;  

- konserwacja bądź wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej; 

- naprawa sklepień, remont tarasu dachowego, ocieplenie stropodachu, wykonanie nowych 

powłok zabezpieczających przed przenikaniem wody; 

- instalacje niskoprądowe oraz energetyczne, instalacje wod-kan. 

 

4.3. Szaniec szwedzki 

 
     Zakres planowanych prac 

- badania terenowe mające na celu określenie kształtu oraz kąta nachylenia stoków szańca, 

badania archeologiczne mające określić stan średniowiecznej baszty narożnej Wału 

Plauena; 

- rekonstrukcja kształtu szańca, profili nachylenia jego stoków oraz korony; 

-  doprowadzenie instalacji elektrycznej na teren szańca wraz z wykonaniem przyłączy 

zabezpieczonych przed dewastacją; 

- wykonanie ciągu komunikacyjnego z materiałów umożliwiających rozwój roślinności 

trawiastej; 

- monitoring elektroniczny terenu. 
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5. WSCHODNI CIĄG OBRONNY PRZEDZAMCZA. 
 

  
 

  
        Roboty elewacyjne – konserwacja lica ścian, spoinowania, roboty dekarskie.  
 

     Zakres planowanych prac 

- konserwacja lica ścian zewnętrznego i wewnętrznego wszystkich elementów 

architektonicznym materiałem ceramicznym dobieranym indywidualnie do specyfiki 

materiału zastosowanego w poszczególnych elementach architektonicznych; 

- naprawa spoinowania ścian zaprawami na bazie wapna trasowego z indywidualnie 

opracowanym profilem spoiny; 

- naprawa i konserwacja wyposażenia oraz elementów drewnianych – schodów, stropów, 

więźby dachowej, drzwi oraz stolarki okiennej, orzeczenia konstrukcyjne; 

- konserwacja elementów metalowych – zamknięć, okuć okiennych i drzwiowych, 

historycznych elementów metalowych występujących na ścianach obiektów; 

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych we wnętrzu obiektów 

oraz na zewnątrz; 

- konserwacja więźb dachowy oraz wymiana pokryć dachowych na nowe w standardzie 

stosowanym na terenie zamku w  Malborku; 
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5.1. Mur obronny między basztami i budynkami 

 

     Zakres planowanych prac 

- prace elewacyjne na odcinku za Bramą Główną do torów - czyszczenie elewacji, konserwacja 

lica ścian, spoinowanie, roboty dekarskie. 

 

5.2. Karwan 

 

     Zakres planowanych prac 

- konserwacja elewacji ściany wschodniej. 

 

5.3. Baszta Prochowa 

 

     Zakres planowanych prac 

 – roboty elewacyjne, remont wnętrz, daszek nad wejściem, roboty dekarskie, estetyzacja 

zewnętrznej klatki schodowej prowadzącej do pomieszczeń w baszcie.  

 

5.4. Baszta Trójścienna 
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     Zakres planowanych prac 

- w Baszcie Trójściennej instalacje elektryczne oraz instalacje wod-kan., prace adaptacyjne 

wnętrz do funkcji użyteczności publicznej.  

- roboty elewacyjne, roboty dachowe 

 

6. BUDYNKI TECHNICZNE NA PRZEDZAMCZU 

Stara Kasa, podcień gospodarczy wraz z wiatą pomiędzy Prochową a Trójścienną, Dom 

Steinbrechta, podcień gospodarczy za Domem w Ogrodzie („Psia Kuchnia”), Ludwisarnia.  

6.1. Stara Kasa 
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     Zakres planowanych prac 

 - archeologia przed budynkiem, remont wraz z adaptacją, instalacje elektryczne, 

niskoprądowe, wodne i kanalizacyjne, konserwacja wnętrza piwnic, odwodnienie terenu, 

nowa nawierzchnia placu wraz z projektem jego zagospodarowania. 

6.2. podcień za Basztą Prochową. 

 
 

  

  
 

     Zakres planowanych prac 

- przebudowa nawierzchni drogi z obniżeniem jej rzędnych (droga pożarowa),  

- remont konserwatorski drewnianej konstrukcji podcienia, naprawa dachu, nowa aranżacja 

zamknięć przestrzeni podcienia.  

- przebudowa wiaty za podcieniem w przestrzeni do Baszt Trójściennej – przedłużenie 

zadaszenia, zamknięcie przestrzeni ażurowymi wrotami. 

- remont budynku technicznego przed podcieniem (od południa) – remont lica ceglanego, 

pokrycie dachowe, wrota wjazdowe. Instalacja elektryczna umożliwiająca – poza 

oświetleniem – ładowanie akumulatorów do Melexów. 
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6.3. Dom Steinbrechta 

     
Zakres planowanych prac 

- odwodnienie otoczenia połączone z badaniami archeologicznymi, konserwacja oraz 

częściowa wymiana wypraw tynkarskich na elewacjach, prace instalacyjne we wnętrzach 

– wod-kan., elektryczne, niskoprądowe, wentylacyjne; naprawy stropów i klatek 

schodowych, konserwacja ganku wejściowego, remont stolarki drzwiowej zewnętrznej i 

wewnętrznej. Adaptacja do nowej funkcji biurowej. Określenie wyposażenia biurowego w 

obiekcie. 

 

6.4. podcień gospodarczy za Domem w Ogrodzie 

     
Zakres planowanych prac 

- konserwacja elementów drewnianych podcienia, konserwacja lica ceglanego gotyckiego 

muru wschodniego (obydwa lica), konserwacja elementów kamiennych, remont pokrycia 

dachowego. 
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7.5. Ludwisarnia 

 

                                  
 

     Zakres planowanych prac 

- prace konserwatorskie „szczytu Zbrojowni Gdańskiej”, konserwacja lica ścian ceglanych 

budynku, naprawa tynków zewnętrznych, remont instalacji wewnętrznych (elektryczne i 

wod-kan), remont pokrycia dachowego. 

 

 

7. PARKING PRZY TORACH. 

     Zakres planowanych prac 

- wykonanie prac związanych z organizacją parkingu – drenaż, nawierzchnie 

komunikacyjne, zieleń, mała architektura.  

- droga przeciwpożarowa na Przedzamczu dostosowana do wymagań przewidzianych dla 

tego rodzaju ciągów drożnych.  

- zaprojektowanie ogrodzenia po północnej stronie terenów zamkowych (na styku z 

terenami PKP). 
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