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PAŁAC W STANOWICACH - POŁOŻENIE 

Lokalizacja w zabytkowym parku. 

Nieruchomość zlokalizowana w powiecie świdnickim, w Stanowicach 

przy drodze krajowej nr 5, ok. 5km od Strzegomia. Miejscowość posiada 

dobre połączenia drogą PKP z Jaworem i Legnicą, Jaworzyną Śląską i 

Wrocławiem oraz Wałbrzychem, drogą PKS i prywatnym przewozem do 
najbliższych miast – Strzegom, Świdnica, Świebodzice. 

PAŁAC W STANOWICACH 

WROCŁAW 

STRZEGOM 

LOKALIZACJA: 

 

 5km od Strzegomia ( 

rynek / centrum): 10min 

dojazd 

 

 15km od Jeziora 

Dobromierz: 17mindojazd 

 

 25km od A4: 20min 

dojazd 

 

 60km od Wrocławia: 1h 

dojazd 

 

KOMUNIKACJA: 

 

 PKP 

 

 PKS 

 

 PRZEWOZY PRYWATNE 

 
 WŁASNA 



PAŁAC W STANOWICACH - HISTORIA 

W Stanowicach znajduje się neobarokowy pałac pochodzący 

z początku XIX wieku. Wybudowany na planie zbliżonym do 

kwadratu, posiada elewacje siedmio i pięcioosiowe. Dach 

jest czterospadowy, łamany z szeregiem lukarn. Po całym 

kompleksie pałacowym pozostał jedynie pałac. Obok stały 

piękne, nieistniejące już pawilony, które pełniły rolę szpitala 

dla nieuleczalnie chorych. Oprócz tego na ulicy Olszańskiej, 
gdzie mieścił się folwark, istniał górny dworek. 





 Dane nieruchomości gruntowej 
 
Powierzchnia działki: 4.200 
metrów kwadratowych  
Działka zabudowana 
budynkiem pałacu oraz pawilonu 
ogrodowego  
Nieruchomość ogrodzona – 
dozorowana  
Nieruchomość wpisana do 
rejestru zabytków (pałac wraz z 
dziedzińcem gospodarczym i 
parkiem) – 732/Wł  

 Dane pałacu  
 
Pałac wybudowany w 
pierwszej połowie XVIII w. 
Obiekt trzykondygnacyjny w 
tym użytkowe poddasze, 
całkowicie podpiwniczony 
 Fundamenty z kamienia  
 Ściany z cegły z dodatkiem 
kamienia łamanego, w 
przyziemiu w całości z kamienia, 
ściany działowe z cegły  
Pierwsza modernizacja pałacu 
w ok. 1886r.  
W ostatnich latach obiekt 
odrestaurowany : wymieniono 
stolarkę okienną na nową, 
wykonano nowy dach, w 95% 
tynki wewnętrzne, wylewki 
samopoziomujące pod posadzki i 
podłogi, wcześniej ułożono 
nowoczesna instalacje 
centralnego ogrzewania, 
rozpoczęto prace wykończeniowe 

Zestawienie powierzchni 
użytkowej pałacu  
Piwnica — ok. 235 m2  
Parter — ok. 215 m2  
1 piętro — ok. 280 m2  
Poddasze — ok. 150 m2  
Razem = ok. 880 m2 
  
Powierzchnia zabudowy 
pawilonu ogrodowego  
 
ok. 96m2  
 
Instalacje  
Istnieje część przyłączy  
 Możliwość podłączenia do 
pozostałych urządzeń 
infrastruktury technicznej  

PAŁAC W STANOWICACH – DANE PODSTAWOWE 



PAŁAC W STANOWICACH – PRZEZNACZENIE W MPZP 

8 MU 10 – teren 
zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, w ramach 
której dopuszcza się 
lokalizację budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych i 
jednorodzinnych, 
mieszkalno-usługowych 
oraz usługowych, w 
strefie A i B ochrony 
konserwatorskiej oraz 
strefie obserwacji 
archeologicznej „OW” 



PAŁAC W STANOWICACH – INWENTARYZACJA 

 Pałac w Stanowicach posiada pełną dokumentację inwentaryzacyjną. Ponadto w ramach posiadanej dokumentacji 

przygotowane są, między innymi: analiza geotechniczna; projekt rewaloryzacji elewacji ( wraz z kolorystyką); projekt 

konstrukcji; oraz zrealizowany już, projekt instalacji centralnego ogrzewania. Dodatkowo załączone zostały  fragmenty 

wcześniejszych koncepcji projektowych dla tego obiektu. Dzięki wszystkim tym elementom przyszła praca projektowa dla tego 

obiektu przebiegać będzie dużo sprawniej i szybciej. 

 



PAŁAC W STANOWICACH – INWENTARYZACJA 

 ELEWACJE 



PAŁAC W STANOWICACH – INWENTARYZACJA 

 PRZEKRÓJ II-II 

 Dwie kondygnacje parteru i 

piętra dopełniają niesamowite, 

sklepione piwnice, doświetlone 

światłem dziennym z, rzadkiej w 

takich obiektach, suchej fosy; 

dwie kondygnacje zostały 

ukryte pod mansardowym 

dachem, gdzie znajduje się 

wielka, wysoka na dwie 

kondygnacje sala balowa z 

piękną więźbą dachową. 

Faktycznie obiekt posiada 

ponad cztery kondygnacje 

użytkowe.   

 

 PRZEKRÓJ I-I 

 



PAŁAC W STANOWICACH – INWENTARYZACJA 

 RZUTY 



STAN OBECNY ROK 2012 





STAN ROK 2001-2006 



PAŁAC W STANOWICACH – ELEMENTY PROJEKTU REWALORYZACJI ELEWACJI 

 Projekt rewaloryzacji elewacji polega miedzy innymi na odtworzeniu historycznej kolorystki obiektu. Jednak nie jest to 

jedyne zadanie postawione przed projektantem. Bardzo ważnym aspektem rewaloryzacji jest odtworzenie lub odrestaurowanie 

detalu (o ile taki występował), a także np.: dobór materiałów. Pałac w Stanowicach posiada projekt rewitalizacji i kolorystki 

elewacji. W dużej części elewacja wraz z detalem została już odtworzona, co widać na wcześniejszych fotografiach. 

 

„Elewacje uzupełniono o 

gzymsy- koronujący, 

pośredni i dolny, otwory 

okienne otrzymały opaski 

ze zwornikami, 

uzupełniono boniowanie 

narożników i zryzalitowanej 

partii środkowej, z której 

wychodzi portyk 

kolumnowy. (…) Wykusze 

okienne uzupełniono 

profilami- ceramiczne 

woluty i sterczyny po 

konserwacji zostaną 

powtórnie użyte- brakujące 

elementy zostaną 

odtworzone.” 



PAŁAC W STANOWICACH – WCZEŚNIEJSZE KONCEPCJE PROJEKTOWE REWALORYZACJI 

Przedmiotowa  nieruchomość, posiada bardzo szerokie przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego . 

Możliwe jest wprowadzenie bardzo różnorodnych funkcji. Jest to wielki atut, stanowiący o potencjale tej nieruchomości 

stwarzając szerokie możliwości jej rozwoju. Próbowano to już wykorzystać na wiele sposobów rozważając takie przeznaczenie 

jak: dom jednorodzinny, budynek wielorodzinny, dom ślubny, restauracja, pensjonat czy tez hotel. Powyżej przykład pomysłu 

rozbudowy istniejącego budynku  pałacu o ogród zimowy z krytym basenem oraz paradną klatką schodową . 
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DANE KONTAKTOWE:  

jerzy@adamiczka.pl 

 

Jerzy Adamiczka 

+48 601 772 009 


