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Projekt architektoniczno – budowlany (część architektoniczna) dla inwestycji pn. „Rozbudowa o windę zewnętrzną i schody 
wejściowe oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym Gimnazjum Nr 2 na potrzeby administracyjne Urzędu 

Miejskiego  w Przemyślu” na terenie działki nr 659 obr. 207 , przy ul. Ratuszowej 1 w Przemyślu; stadium: wykonawcze 

 

 

OPIS TECHNICZNY 

Temat: Rozbudowa o windę zewnętrzną i schody wejściowe oraz przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania budynku po byłym Gimnazjum Nr 2 na potrzeby administracyjne 
Urzędu Miejskiego  w Przemyślu. 

Adres: działka nr 659 obręb 207, przy ul. Ratuszowej 1 w Przemyślu 

Inwestor: Gmina Miejska Przemyśl, 37-700 Przemyśl, Rynek 1 

Data opracowania: grudzień 2016 r. 

 
Spis treści: 
 

1. Przedmiot opracowania, 
2. Podstawa opracowania, 
3. Opis stanu istniejącego 
4. Przeznaczenie i program użytkowy budynku 
5. Dostęp dla osób niepełnosprawnych 
6. Dane techniczne budynku, 
7. Konstrukcja 
8. Instalacje 
9. Rozwiązania materiałowe 
10. Ochrona p.poż.   
11. Wpływ rozbudowy na środowisko 
12. Uwagi ogólne. 

 
1. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowanie jest projekt architektoniczno – budowlany (część 
architektoniczna) dla rozbudowy o windę zewnętrzną i schody wejściowe oraz 
przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku po byłym Gimnazjum Nr 2 na 
potrzeby administracyjne Urzędu Miejskiego  w Przemyślu. 
Zakres opracowania obejmuje: 

 Przebudowę pomieszczeń na parterze, na 1 piętrze, na 2 piętrze, 
 Zamknięcie i oddymianie klatki schodowej do poziomu poddasza, 
 Wyrównanie poziomu korytarza na parterze budynku, 
 Dobudowa szybu windowego oraz zadaszonych schodów zewnętrznych.  

 
2. Podstawa opracowania 

 
 Umowa z Inwestorem, 
 Wytyczne programowe wysunięte przez Inwestora, 
 Wizja lokalna oraz pomiary budynku, 
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „RYNEK 05/06”, 
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „STARE MAISTO I”, 
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 Koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem. 
 

3. Opis stanu istniejącego 
 

Budynek przy ul. Ratuszowa 1 został wybudowany z przeznaczeniem na szkołę ok. 
1880 roku. W latach 1965 – 67 przeszedł kapitalny remont. W ostatnich latach 
wykonany został remont elewacji frontowej. 
Obecnie budynek w całości jest pustostanem, po byłym gimnazjum.  
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej:  

 Ściany murowane z cegły pełnej, 
 Strop na częścią podpiwniczoną – żelbetowy, 
 Strop nad klatką schodową – żelbetowy, 
 Stropy pozostałe – o konstrukcji drewnianej, 
 Dach o konstrukcji drewnianej, kryty blachą płaską. 

 
4. Przeznaczenie i program użytkowy budynku 

 
Budynek, będący przedmiotem opracowania, ma pełnić funkcję biurową dla 
administracji Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 
Na każdej kondygnacji oprócz pomieszczeń biurowych znajdują się pomieszczenia 
sanitarne i socjalne, 
Na 1 piętrze znajduje się pomieszczenie serwerowni 
Szyb windowy łączy wszystkie trzy kondygnacje oraz poziom terenu przyległy do 
parkingu dla samochodów osobowych. 
 

5. Dostęp dla osób niepełnosprawnych 
 

Do pomieszczeń na wszystkich trzech kondygnacjach zapewniony jest dostęp dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp jest 
zapewniony windą osobową przystosowaną do korzystania dla osób 
niepełnosprawnych. 
Na parterze budynku zlokalizowano w.c. dla osób niepełnosprawnych. 
 

6. Dane techniczne budynku 
 
 

6.1. Budynek istniejący przed rozbudową 
 

 Powierzchnia zabudowy budynku   –  592,21 m2  
 Kubatura budynku     –  10.387 m3 

 
6.2. Budynek po przebudowie i rozbudowie 

 
 Powierzchnia zabudowy budynku  –  608,80 m2  
 Kubatura budynku     –  10.539 m3 
 Powierzchnia użytkowa budynku  

w zakresie objętym opracowaniem –  1.326,21 m2 
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Zestawienie pomieszczeń: 
 
PARTER 

Oznaczenie 
pom. 

 
Nazwa pomieszczenia 

Pow. 
użytkowa 

[m2] 

 
Posadzka 

0.1 Wiatrołap  7,63 istniejąca 
0.2 Pom. gospodarcze  1,41 gres  

0.3 Klatka schodowa  24,17 

Schody na 1 piętro 
– istniejąca, 
korytarz wejściowy 
- gres  

0.4 Korytarz I 16,04 gres  
0.5 Pom. biurowe 32,08 Panele podłogowe 
0.6 Pom. porządkowe 1,77 gres  
0.7 WC dla niepełnosprawnych 4,85 gres  
0.8 WC damski 5,81 gres  
0.9 WC męski 4,17 gres  

0.10 Pom. socjalne 9,50 gres  
0.11 Wiatrołap  3,96 gres 
0.12 Szyb windowy 3,14 gres  
0.13 Pom. biurowe 31,45 Panele podłogowe 
0.14 Pom. biurowe 18,35 Panele podłogowe 
0.15 Pom. biurowe 18,84 Panele podłogowe 
0.16 Pom. biurowe 29,12 Panele podłogowe 
0.17 Pom. biurowe (czasowy pobyt) 29,33 Panele podłogowe 
0.18 Korytarz II 41,03 Istniejąca 

0.19 Schody do piwnicy 
Poza 

zakresem gres  
0.20 Pom. biurowe 24,64 Panele podłogowe 
0.21 Pom. biurowe 25,82 Panele podłogowe 
0.22 Pom. biurowe (czasowy pobyt) 10,74 Panele podłogowe 
0.23 Pom. biurowe 17,55 Panele podłogowe 
0.24 Pom. biurowe 24,28 Panele podłogowe 
0.25 Pom. biurowe 19,25 Panele podłogowe 

Kondygnacja łącznie: 404,93  
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I PIĘTRO 

Oznaczenie 
pom. 

 
Nazwa pomieszczenia 

Pow. 
użytkowa 

[m2] 

 
Posadzka 

1.1 Klatka schodowa  39,54 istniejąca 
1.2 Korytarz I 21,58 Istniejąca/ gres 
1.3 Pom. biurowe 35,15 Panele podłogowe 
1.4 Serwerownia  9,98 gres 
1.5 WC męski 4,67 gres  
1.6 WC damski 7,30 gres 
1.7 Aneks socjalny 7,39 gres 
1.8 Pom. biurowe 27,59 panele podłogowe 
1.9 Pom. biurowe 31,84 panele podłogowe 

1.10 Pom. biurowe 18,52 panele podłogowe 
1.11 Pom. biurowe 31,83 panele podłogowe 
1.12 Pom. biurowe 20,87 panele podłogowe 
1.13 Pom. biurowe 29,28 parkiet istniejący 
1.14 Korytarz II 42,37 istniejąca 
1.15 Pom. biurowe 25,42 panele podłogowe 
1.16 Pom. biurowe 25,28 panele podłogowe 
1.17 Pom. biurowe 33,14 panele podłogowe 
1.18 Pom. biurowe 20,87 parkiet istniejący 
1.19 Pom. biurowe 20,88 parkiet istniejący 

Kondygnacja łącznie: 453,50  
 
II PIĘTRO 

Oznaczenie 
pom. 

Nazwa pomieszczenia Pow. 
użytkowa 

[m2] 

Posadzka 

2.1 Klatka schodowa  37,41 istniejąca 
2.2 Korytarz I 21,27 Istniejąca/ gres 
2.3 Pom. biurowe 36,87 panele podłogowe 
2.4 WC damski 7,61 gres  
2.5 Pom. porządkowe 1,70 gres 
2.6 WC męski 4,29 gres 
2.7 Pom. biurowe / aneks socjalny 18,43 panele podłogowe 
2.8 Pom. biurowe 31,03 panele podłogowe 
2.9 Pom. biurowe 30,68 panele podłogowe 

2.10 Pom. biurowe 24,10 panele podłogowe 
2.11 Pom. biurowe 28,03 panele podłogowe 
2.12 Pom. biurowe 24,08 panele podłogowe 
2.13 Pom. biurowe 28,43 panele podłogowe 
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2.14 Korytarz II 42,08 istniejąca 
2.15 Pom. biurowe 27,58 panele podłogowe 
2.16 Pom. biurowe 25,54 panele podłogowe 
2.17 Pom. biurowe 31,21 panele podłogowe 
2.18 Pom. biurowe 25,79 panele podłogowe 
2.19 Pom. biurowe 21,65 panele podłogowe 

Kondygnacja łącznie: 467,78  
 

7. Konstrukcja 
 

7.1. Konstrukcja szybu windowego 
 

 Fundamenty szybu windowego - żelbetowe; poziom posadowienia 153 cm 
poniżej poziomu przyległego terenu. 

 Ścianki fundamentowe schodów zewnętrznych – żelbetowe gr. 15 cm 
 Ściany fundamentowe oraz podszybia - żelbetowe 
 Ściany w kondygnacjach nadziemnych: stalowo- żelbetowe 
 Stropy przyległe do szybu windowego - żelbetowe 
 Więźba dachowa drewniana. 
 Pokrycie dachowe blachą trapezową, 
 Pokrycie daszku wejściowego obok szybu windowego – poliwęglan bezbarwny 

jednokomorowy gr. 10mm.  
 

7.2. Konstrukcja elementów przebudowy 
 

 Podniesienie posadzki na gruncie na części parteru z wypełnieniem warstw 

podposadzkowych keramzytem. Warstwy: keramzyt gr. 20 cm zagęszczany 

mechanicznie+ 5cm styropianu EPS100+ folia budowlana+ wylewka betonowa 

gr. 5cm+ klej 0,5cm+ płytki gresowe. 

 Nowe nadproża otworów drzwiowych – żelbetowe prefabrykowane typu „L” 

 Zamurowania na ścianie korytarzowej (nośnej) z bloczków gazobetonowych, 

 Uzupełnienie otworu stropu po wyburzonym kominie – strop drewniany, od góry 

zamknięty wylewka betonową: belki 20x 16cm  co 70 cm, ułożone w gniazdach 

ścian i na blachy kątowe mocowane do istniejących belek, na nich płyta OSB gr. 

25mm, następnie styropian gr. 5 cm, na nim folia budowlana i wylewka betonowa 

gr. 5 cm pod panele podłogowe. 

 Konstrukcja stropu klatki schodowej – drewniana belki 20 x 4cm 

 Konstrukcja komina oddymiania klatki schodowej – drewniana 15x 4cm co 40 cm 

 Rozbiórka komina dymowego wys. 18,50m (ścianki prawdopodobnie gr. 25cm) 

 Nadproża prefabrykowane żelbetowe:  
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  N1 (2xL dł. 120 cm) – 1 szt. 

N2 (1xL dł. 240 cm) – 1 szt 

N3 (5xL dł. 150 cm) – 17 szt 

N4 (6xL dł. 150 cm) – 13 szt 

N2 (2xL dł. 90 cm) – 7 szt 

 
8. Instalacje 

 

8.1. Ogrzewanie centralne – istniejące z węzła ciepłowniczego w piwnicach 

budynku, przebudowane w częściach budynku przebudowanych, 

8.2. Woda użytkowa – w oparciu o istniejący przyłącz wodociągowy, 

8.3. Ciepła woda użytkowa – instalacja istniejąca z węzła ciepłowniczego w 

piwnicach budynku, przebudowana w częściach budynku przebudowanych, 

8.4. Kanalizacja sanitarna podłączona do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego, 

8.5. Instalacja hydrantowa – przebudowa, 

8.6. Deszczówka odprowadzona do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej,  

8.7. Wentylacja pomieszczeń – grawitacyjna, w pomieszczeniu sanitarnym i w 

pom. socjalnych - wspomagana wentylatorami łazienkowymi. Nawiew 

powietrza do pomieszczeń poprzez nawiewniki okienne oraz otwory 

nawiewne w drzwiach.  

8.8. Instalacja elektryczna oświetleniowa. 

8.9. Instalacja elektryczna gniazdkowa. 

8.10. Instalacja oddymiania  klatki schodowej, 

8.11. Instalacja oświetlenia awaryjnego 

8.12. Instalacja komputerowa 

8.13. Instalacja telefoniczna  

8.14. Instalacja monitoringowa 

 
9. Rozwiązania materiałowe 

 

9.1. Stolarka okienna  

9.1.1. Stolarka okienna– PCV, sześciokomorowa, w kolorze białym; szklenie 

szybami zespolonymi dwukomorowymi, zewnętrzna szyba absorpcyjna 

bezbarwna. Współczynnik przenikania ciepła = 1,1 W/m2K. Części 
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otwierane (okucia obwiedniowe), uchylno - rozwieralne.  Klamki w kolorze 

białym. Górne kwatery okien uchylane mechanizmem z poziomy posadzki.  

9.1.2. Stolarka szybu windowego jak w p. 9.1.1. ; ponadto: na zewnątrz w kolorze 

grafitowym, wewnątrz w kolorze białym.  

9.1.3. Okna korytarzowe, na granicy z ul. Mostową - jak w p. 9.1.1.; ponadto: 

nieotwierane, ognioodporne - EI60, 

9.1.4. Parapety wewnętrzne w korytarz - istniejące. Nowy parapet – 

aglomarmurowy gr. 2cm, wystający poza lico ściany 3 cm.  

9.1.5. We wszystkich oknach istniejących wstawienie nawiewników ciśnieniowych. 

 

9.2. Stolarka drzwiowa 

 W drzwiach dwuskrzydłowych światło przejścia skrzydła głównego minimalnie: 

szerokość – 90cm, wysokość - 200cm. 

 Ślusarka aluminiowa w kolorze grafitowym, przeszklone szkłem bezpiecznym.  

 Drzwi wejściowe do budynku wykonane z aluminiowych profili termoizolacyjnych, 

z dwoma zamkami patentowymi i samozamykaczem. Współczynnik przenikania 

ciepła = 1,1 W/m2K. 

 Drzwi wejściowe frontowe – aluminiowe z oknem uchylnym, przeszklonym w 

miejscu naświetla, z siłownikiem otwierającym naświetle wraz z klapą dymową,  

 Ślusarka wewnętrzna – aluminiowa, na profilach zimnych, przeszklona, z 

naświetlami i stałkami nieotwieranymi. 

 Drzwi wewnętrzne nowe – drewniane - sosnowe, lakierowane w kolorze średni 

dąb, płycinowe, z opaskami regulowanymi, zaopatrzone w zamek patentowy, 

klamka ze stali nierdzewnej 

 Drzwi do pomieszczeń sanitarnych i do pomieszczenia technicznego – nowe, z 

otworami nawiewnymi. Drzwi wejściowe do przedsionków zaopatrzone w zamek 

patentowy, drzwi do kabin zaopatrzone w zamek łazienkowy. 

 

9.3. Pokrycia dachowe 

 Pokrycie dachowe szybu windowego z blachy trapezowej w kolorze ceramiki 

naturalnej, 
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 Obróbki blacharskie, rynny rury spustowe, parapety zewnętrzne - z blachy 

powlekanej w kolorze pokrycia. rynna wisząca 120 mmi rura spustowa 100 

podłączona do istniejącej rury spustowej 

 Odwodnienie daszku wejściowego obok szybu windowego: rynna wisząca 100 

mmi rura spustowa 80 . Przy okapie płotek śniegowy. 

 

9.4. Posadzki  

9.4.1. Posadzki w pomieszczeniach biurowych – panele podłogowe V klasy 

ścieralności,  (AC5) gr. 12mm,  na podkładzie STEICO, drewnopodobne 

(średni dąb), z listwą cokołową wys. 10cm;  

9.4.2. Posadzki gresowe w kolorze ciemny popiel, o wymiarach 33x33cm, 

układane diagonalnie,  z cokolikiem wys. 10 cm.  

 Wszystkie stropy od spodu obudowane płytą gipsowa ognioodporną gr. 2x 15 cm 

na ruszcie. 3 cm. W korytarzach dodatkowo sufity podwieszone modułowe 

60x60cm.  

 Na parterze w korytarzu na poziomie docelowym oraz w korytarzach 1 i 2 piętra - 

posadzka pozostaje istniejąca. 

 Na parterze w korytarzu o podniesionym poziomie oraz na odcinku od wejścia do 

klatki schodowej  posadzka nowa – gresowa, 

 Na parterze we wszystkich pomieszczeniach  biurowych nowe posadzki – panele 

podłogowe, 

 Na 1 piętrze w pomieszczeniach 1.3, 1.8, i 1.9 (na rzutach) – pozostawienie 

parkietu z wycyklinowaniem, lakierowaniem oraz oblistwowaniem, w pozostałych 

pomieszczeniach – wymiana posadzek; nowe posadzki – panele piątej klasy 

ścieralności, z listwami przyściennymi wys. 10 cm 

 Na 2 piętrze we wszystkich pomieszczeniach biurowych – wymiana posadzek. 

Nowe posadzki – panele podłogowe. 

 

9.5. Ściany i stropy 

9.5.1. Płytki ceramiczne glazurowane, o wymiarach 15x20cm w kolorze 

jasnooliwkowym, zwieńczone dekorem o kolorze ciemnooliwkowym. 

 Ściany murowane i stropy żelbetowe  od wewnątrz otynkowane – tynk wapienno 

– cementowy zatarty na gładko,  
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 Ściana klatki schodowej od strony strychu nieużytkowego ocieplona styropianem 

gr. 10 cm , z wyprawą klejem na siatce. 

 W pomieszczeniu socjalnym – fartuchy z glazury na ścianie z urządzeniami 

sanitarnymi. Wys. 160 cm na szerokości 100cm po obu stronach urządzeń 

sanitarnych. 

 W pomieszczeniu sanitarnym, technicznym ściany wyłożone glazurą do wys. 

210cm, powyżej tynk wapienno – cementowy zatarty na gładko. 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych szybu windowego – styropian oraz tynk 

cienkopowłokowy baranek w kolorze ciemnogołębim  (wg palety Greinplast- GRE 

4350). Odcinek ocieplenia pod poziomem terenu zabezpieczony hydroizolacją, i 

„folią kubełową”.  

 Cokołowa partia do poziomu parteru szybu windowego– tynk żywiczny w kolorze 

ciemnopopielatym.  

 Ściany klatki schodowej od strony poddasza użytkowego oraz na niższych 

kondygnacjach: zabudowa lekka na profilach 100 mm do pełnej wysokości 

korytarza, z wypełnieniem wełną mineralną i obustronną obudową płytami 

ognioodpornymi GK 2x15mm. Przejścia instalacyjne p.poż.  

 Ściany klatki schodowej od strony poddasza nieużytkowego: zabudowa lekka na 

profilach 150 mm, z wypełnieniem wełną mineralną i obustronną obudową 

płytami ognioodpornymi GK 2x15mm 

 Ściany działowe między pomieszczeniami biurowymi: zabudowa lekka na 

profilach 2x 75 mm, ustawionymi na podkładkach akustycznych-  mijankowo, z 

wypełnieniem wełną mineralną i obustronną obudową płytami GK 12,5mm 

 Ścianki łazienkowe: zabudowa lekka na profilach  75 mm, , z wypełnieniem 

wełną mineralną i obustronną obudową płytami wodoodpornymi GK 12,5mm. 

Przy tym, że ścianki pomiędzy kabinami oraz pom. gospodarczym wys. 220cm, 

od góry wykończone glazurą. 

 Sufit podwieszony modularny 60x60 cm w korytarzach na wysokości 320 cm, 

 Wszystkie pomieszczenia budynku malowane dwukrotnie farbą lateksową, 

paroprzepuszczalną, po zagruntowaniu preparatem gruntującym. Sufity w 

kolorze białym, ściany w kolorze ecru. 

 

 



10 
 

 
 Projekt architektoniczno – budowlany (część architektoniczna) dla inwestycji pn. „Rozbudowa o windę zewnętrzną i 

schody wejściowe oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym Gimnazjum Nr 2 na potrzeby administracyjne 
Urzędu Miejskiego  w Przemyślu” na terenie działki nr 659 obr. 207 , przy ul. Ratuszowej 1 w Przemyślu; stadium: wykonawcze 

 

 

9.6. Elementy wyposażenia 

 

9.6.1. Dane techniczne dźwigu osobowego: 

Napęd elektryczny 
Udźwig: 630 kg/ 6 osób 
ilość przystanków - 4 
kabina przelotowa 
Przeszklenie 150x 90 cm 
Prędkość 1 m/s 
Maszynownia  w nadszybiu 
Przystosowany dla niepełnosprawnych 
Drzwi teleskopowe 
Zasilanie - trójfazowy 4,5 kW na II piętrze 
Całość wykonana ze stali nierdzewnej 
Podłoga z gumy czarnej. 

 

9.6.2. Wyposażenie toalet  

W sanitariacie dla osób niepełnosprawnych pochwyty stałe i ruchome przy umywalce i 
przy oczku ustępowym. 
Przy wszystkich umywalkach montowane elektryczne suszarki do rąk. 
 

9.6.3. Meble pod zlewozmywaki 

Pod zlewozmywaki i pod blat aglomarmurowy - kuchenne szafki kuchenne stojące z 
drzwiczkami płycinowymi w ramce aluminiowej.   
 

9.6.4. Elementy p.poż.  
 
Budynek wyposażony w gaśnice, instrukcję ewakuacyjną oraz znaki p.poż.  
 

9.7. Stropy 

10. Strop żelbetowy klatki schodowej ocieplony wełną mineralną gr. 25 cm 

11. Kozub – strop ukośny (istniejący) klatki schodowej docieplony od wewnątrz 

wełną mineralną na ruszcie, z poszyciem płytą GK gr. 12mm. 

12. Strop drewniany klatki schodowej na poddaszu oraz obudowa tunelu oddymiania 

klatki schodowej: belki drewniane 20 x 4 cm co 40 cm z obustronnym poszyciem 

płytami ognioodpornymi GK gr. 2x15mm i wypełnieniem wełna mineralną gr. 

20cm 
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13. Ocieplenie stropu nad 2 piętrem w części od klatki schodowej w kierunku ul. 

Wodnej (pod poddaszem nieużytkowym) – wełna mineralna półtwarda gr. 15 cm, 

na listwach wys. 15cm, obudowane płytą gipsowa ognioodporną gr. 2x 15 mm, 

 

13.1. Wentylacja 

 Kanały wentylacyjne ukośne i pionowe na poddaszu z rury PCV ø 150mm, na 

ruszcie stalowym (patrz szczegół – schemat poglądowy), ocieplone wełną 

mineralną  gr. 5cm, z płaszczem aluminiowym. Nad dachem pionowy komin 

obudowany płytą OSB wodoodporną oklejony styropianem gr. 5 cm z założeniem 

czapki kominowej i pokrycia blachą z kapinosem.  

 Wszystkie kanały wentylacyjne 2 piętra wyprowadzone do góry z deflektorami. 

Pozostałe – otwory boczne. Wszystkie kanały wentylacyjne – prowadzone rurami  

PCV ø 150mm nowymi bruzdami do kanałów kominowych na poddaszu. Bruzdy 

wyszpałdowane gr. 6cm cegłą pełną i otynkowane.  

 W pomieszczeniach zamontowane nowe kratki wentylacyjne w kolorze białym. 

 

13.2. Balustrady 

 Balustrada schodów – do wymiany (według rysunków) 

 Balustrada okien na spocznikach i w korytarzach obok szybu windowego- 

według rysunków. 

 Balustrady, po zagruntowaniu, malowane w kolorze grafitowym. Poręcz z 

drewna dębowego w naturalnym kolorze, lakierowana lakierem bezbarwnym. 

 
13.3. Warstwy przegród 

 
A  dach szybu windowego 
 - blacha trapezowa powlekana gr. min. 0,5mm  1,8cm   
 - łaty 4x5 cm       4cm 
 - kontrłaty 3x4cm      3cm 

-     izolacja wodoszczelna paroprzepuszczalna,  
 gramatura min. 150gm2,   
 paroprzepuszczalność min.1000 g/m2/24 h 

 - krokwie 7x15 cm + wełna mineralna   15cm 
 - profile stalowe ocynkowane do zabudowy lekkiej 
  co 40 cm       10cm 
 - aluminiowa folia paroizolacyjna 
 - płyta GK       1,2cm 
    RAZEM    35cm 
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B  dach spocznika przed windą 
 - blacha trapezowa powlekana gr. min. 0,5mm  1,8cm   
 - łaty 4x5 cm       4cm 
 - kontrłaty 3x4cm      3cm 

-     izolacja wodoszczelna paroprzepuszczalna,  
 gramatura min. 150gm2,   
 paroprzepuszczalność min.1000 g/m2/24 h 

 - krokwie 7x15 cm + wełna mineralna   15cm 
 - profile stalowe ocynkowane do zabudowy lekkiej 
  co 40 cm       10cm 
 - aluminiowa folia paroizolacyjna 
 - płyta GK       1,2cm 
 - pustka powietrzna      19 – 28cm 
 - Sufit podwieszony systemowy z płytą GK  1,2cm 
    RAZEM    54,2 – 63,2cm 
 
C lekka zabudowa stropu poddasza   

- płyty GK ognioodporne x2             3 cm 
- Deski podłogowe na pióro i wpust (sosnowe)  3cm 
- izolacja wodoszczelna paroprzepuszczalna gramatura min. 150gm2,   

             paroprzepuszczalność min.1000 g/m2/24 h 
 - belki stropowe 4x20cm + wełna mineralna λ=0,038 20cm 
 - izolacja paroszczelna gr. 0,2mm, paroprzepuszczalność do 0,5g/m²/24h 
 - ruszt systemowy zabudowy lekkiej co 40 cm  3cm 
 - płyty GK ognioodporne x2             3 cm 
    RAZEM    32cm 
 
 
D  obudowa tunelu oddymiania klatki schodowej        

- płyty GK ognioodporne x2             3 cm 
- izolacja wodoszczelna paroprzepuszczalna gramatura min. 150gm2,   

             paroprzepuszczalność min.1000 g/m2/24 h 
 - belki stropowe 4x20cm + wełna mineralna λ=0,038 20cm 
 - izolacja paroszczelna gr. 0,2mm, paroprzepuszczalność do 0,5g/m²/24h 
 - płyty GK ognioodporne x2             3 cm 
    RAZEM    26cm 
  
E  ocieplenie żelbetowego stropu poziomego klatki schodowej 

- izolacja wodoszczelna paroprzepuszczalna gramatura min. 150gm2,   
             paroprzepuszczalność min.1000 g/m2/24 h 
 - wełna mineralna λ=0,038     25cm 
    RAZEM     25 cm 
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F ocieplenie kozuba klatki schodowej 
 - ruszt systemowy zabudowy lekkiej co 40 cm 
  + wełna mineralna λ=0,038    15cm 

- izolacja paroszczelna gr. 0,2mm, paroprzepuszczalność do 0,5g/m²/24h 
 - płyty GK ognioodporne x2             3 cm 
    RAZEM     18 cm 
 
G ocieplenie murowanej ściany strychowej 
 - styropian na kleju, kołkowany    10cm 
 - siatka na kleju        1cm 
    RAZEM    11cm 
 
H Ściana fundamentowa szybu windowego  
 - ściana żelbetowa      25cm 
 - styropian na kleju, EPS70, λ=0,038, kołkowany 10cm 

- Podwójna siatka na kleju gramatura min145g/m2, siła zrywającą wzdłuż włókien  
        min. 1500 N                                   0.5cm 
-  hydroizolacja x2 (wodorozcieńczalna) np. Ceresit CP44 
- folia filtrująca (kubełkowa)    1,5cm 
    RAZEM    37 cm 

 
J1 Ściana żelbetowa nadziemna szybu windowego (od wewnątrz) – od poziomu 
terenu do poziomu posadzki parteru 
 - powłoka malarska – farba lateksowa w kolorze jasny popiel 
 - ściana żelbetowa      25cm 

- styropian EPS70  λ=0,038                 15cm 
-  siatka zatapiana w kleju gramatura min145g/m2, siła zrywającą wzdłuż włókien  
      min. 1500 N                                             0,5cm 
-  tynk mozaikowy w kolorze ciemny popiel  0,5cm 
    RAZEM    41 cm 

 
J2 Ściana żelbetowa nadziemna szybu windowego (od wewnątrz) – od poziomu 
posadzki parteru do zwieńczenia 
 - powłoka malarska – farba lateksowa w kolorze jasny popiel 
 - ściana żelbetowa      25cm 

- styropian EPS70  λ=0,038                 15cm 
-  siatka zatapiana w kleju gramatura min145g/m2, siła zrywającą wzdłuż włókien  
      min. 1500 N                                             0,5cm 
-  cienkopowłokowy tynk silikatowy baranek  0,5cm 
    RAZEM    41 cm 
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K1 Lekka ściana zewnętrzna szybu windowego (od wewnątrz) – od poziomu terenu 
do poziomu posadzki parteru 

- powłoka malarska – farba lateksowa w kolorze jasny popiel 
- płyta OSB wodoodporna     1,5cm 
-  słupy i rygle stalowe (zimnogięte 10x 10cm), z wypełnieniem wełną mineralna 

twardą między profilami „suchej zabudowy”    10cm 
- płyta OSB wodoodporna     1,5cm 
- styropian EPS70  λ=0,038                 10cm 
-  siatka zatapiana w kleju gramatura min145g/m2, siła zrywającą wzdłuż włókien  
      min. 1500 N                                             0,5cm 
-  tynk mozaikowy w kolorze ciemny popiel  0,5cm 
    RAZEM    24 cm 

 
K2 Lekka ściana zewnętrzna szybu windowego (od wewnątrz) – od poziomu 
posadzki parteru do zwieńczenia 

- powłoka malarska – farba lateksowa w kolorze jasny popiel 
- płyta OSB wodoodporna     1,5cm 
-  słupy i rygle stalowe (zimnogięte 10x 10cm), z wypełnieniem wełną mineralna 

twardą między profilami „suchej zabudowy”    10cm 
- płyta OSB wodoodporna     1,5cm 
- styropian EPS70  λ=0,038                 10cm 
-  siatka zatapiana w kleju gramatura min145g/m2, siła zrywającą wzdłuż włókien  
      min. 1500 N                                             0,5cm 
-  cienkopowłokowy tynk silikatowy baranek  0,5cm 
    RAZEM    24 cm 

 
L Lekka ściana wewnętrzna szybu windowego (od wewnątrz) – od poziomu terenu 
do poziomu posadzki parteru 

- powłoka malarska – farba lateksowa w kolorze jasny popiel 
- płyta OSB wodoodporna     1,5cm 
-  słupy i rygle stalowe (zimnogięte 10x 10cm), z wypełnieniem wełną mineralna 

twardą między profilami „suchej zabudowy”    10cm 
- płyta OSB wodoodporna     1,5cm 
- powłoka malarska – farba lateksowa w kolorze jasny popiel 
    RAZEM    13cm 

 
M1 Ściana schodów zewnętrznych pod poziomem terenu 
 - hydroizolacja x2 (wodorozcieńczalna) np. Ceresit CP44 
 - ściana żelbetowa      15cm 

-  hydroizolacja x2 (wodorozcieńczalna) np. Ceresit CP44 
    RAZEM    15cm 
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M2 Ściana schodów zewnętrznych (od wewnątrz) nad poziomem terenu 
 - ściana żelbetowa      15cm 

- styropian EPS70  λ=0,038                 2cm 
-  siatka zatapiana w kleju gramatura min145g/m2, siła zrywającą wzdłuż włókien  
      min. 1500 N                                             0,5cm 
-  tynk mozaikowy w kolorze ciemny popiel  0,5cm 
    RAZEM    18cm 

 
Zamurowania otworów w ścianach gr. 12cm/24cm (od strony korytarza) 

- powłoka malarska – farba lateksowa w kolorze jasny beż (do wysokości 140cm- 
dodatkowo bezbarwny, akrylowy lakier lamperyjny) 

- tynk wapienno cementowy    1,5cm 
- gazobeton  U= 0,58 W/m2K  klasa 600   12cm/24cm 
- tynk wapienno cementowy    1,5cm 
- powłoka malarska – farba lateksowa w kolorze białym 

 RAZEM    15cm/29cm 
 
Ściana wewnętrzna działowa (akustyczna) na taśmie akustycznej izolacji od stropu 

- powłoka malarska – farba lateksowa w kolorze białym 
- płyta GK 2x1,2cm                                 2,5cm 
- ruszt systemowy       10cm 
- płyta GK 2x1,2cm                                 2,5cm 
- powłoka malarska – farba lateksowa w kolorze białym 

RAZEM    15 cm 
 
Ściana wewnętrzna działowa łazienkowa (wejściowa do kabin w.c. oraz do pom. 
gospodarczego – wys. 220cm) 

- płytki ceramiczne glazurowane ścienne na kleju 1,3cm   
- płyta GK wodoodporna                                1.2cm 
- ruszt systemowy       5cm 
- płyta GK wodoodporna                                1.2cm 
-   płytki ceramiczne glazurowane ścienne na kleju 1,3cm  

RAZEM    10 cm 
 
Ściana wewnętrzna działowa pomiędzy pomieszczeniem socjalnym a w.c. 

- płytki ceramiczne glazurowane ścienne na kleju 1,3cm   
- płyta GK wodoodporna                                1.2cm 
- ruszt systemowy na taśmie izolacji akustycznej 10cm 
- płyta GK wodoodporna                                1.2cm 
-   płytki ceramiczne glazurowane ścienne na kleju 1,3cm  

RAZEM    15 cm 
 
Ściana klatki schodowej (nad sufitem podwieszonym) EI60 z przepustami p.poż. 

- płyta GK ognioodporna 2x1,5cm                         3cm 
- ruszt systemowy       10cm 
- płyta GK ognioodporna 2x1,5cm                         3cm 

RAZEM    16 cm 
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Ściana klatki schodowej EI60 z przepustami p.poż. oddzielająca poddasze nieużytkowe 
- płyta GK ognioodporna 2x1,5cm                         3cm 
- ruszt systemowy       15cm 
- płyta GK ognioodporna 2x1,5cm                         3cm 

RAZEM    21cm 
 
Obudowa szachtów kominowych na poddaszu (ukośne odcinki kanałów) 

- płyta OSB wodoodporna     1cm 
- ruszt systemowy       7,5cm 
- płyta OSB wodoodporna     1cm 

RAZEM    9,5 cm 
 
Obudowa spodu stropu parteru 1 piętra i 2 piętra (oprócz stropu pod poddaszem 
nieużytkowym) w korytarzach – warstwy od góry 

- ruszt systemowy                           3cm 
- płyta GK ognioodporna 2x1,5cm   3cm 

RAZEM    6cm 
- pustka powietrzna  
- płyta GK na ruszcie systemowym z wieszakami 1,2cm 

 
Obudowa spodu stropu parteru 1 piętra i 2 piętra (oprócz stropu pod poddaszem 
nieużytkowym) w pomieszczeniach poza korytarzami – warstwy od góry 

- ruszt systemowy                           3cm 
- płyta GK ognioodporna 2x1,5cm   3cm 

RAZEM    6cm 
 
Obudowa spodu stropu pod poddaszem nieużytkowym w korytarzach – warstwy od 
góry 

- ruszt systemowy na wieszakach z wypełnieniem wełną mineralną                  
         18cm 

- płyta GK ognioodporna 2x1,5cm   3cm 
RAZEM    21cm 

- pustka powietrzna  
- płyta GK na ruszcie systemowym z wieszakami 1,2cm 

 
P Obudowa stropu oraz sufit podwieszony na klatce schodowej 

- ruszt systemowy                           3cm 
- płyta GK ognioodporna 2x1,5cm   3cm 
- ruszt systemowy na wieszakach (pustaka)  26    
- płyta GK na ruszcie systemowym z wieszakami 1,2cm 

RAZEM    33,2cm 
 
Obudowa spodu stropu pod poddaszem nieużytkowym w pomieszczeniach poza 
korytarzami – warstwy od góry 

- ruszt systemowy na wieszakach z  
 wypełnieniem wełną mineralną                   18cm 
- płyta GK ognioodporna 2x1,5cm   3cm 

RAZEM    21cm 
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Schody oraz spocznik wejściowy obok szybu windowego (warstwy od góry) 

- stopnie - płyty granitowe na kleju gr. 3cm  3,5cm 
- podstopnice i cokolik –  
 płyty granitowe na kleju gr. 2cm     
- płyta żelbetowa      14cm 

RAZEM    17,5cm 
 
Schody wewnętrzne wejścia głównego (warstwy od góry) 

- stopnie – gres techniczny z cokolikiem wys. 10cm 1,5cm 
- podstopnice – gres techniczny      
- blok betonowy      25cm  

RAZEM    26,5cm 
 
N Posadzka podszybia (warstwy od góry) 

- wylewka betonowa     5cm 
- folia budowlana x2 warstwy 
- chudy beton      10 cm 
- wymiana gruntu      35cm 

RAZEM    50cm 
 
O Strop przy szybie windowym (warstwy od góry) 

- gres techniczny z cokolikiem wys. 10cm  2cm 
- płyta żelbetowa      14 cm 

RAZEM    16cm 
 
Nadbudowa posadzki w korytarzu i w pom. sanitarnych (warstwy od góry) 

- gres techniczny z cokolikiem wys. 10cm  1,5cm     
- wylewka betonowa      5cm 
- folia budowlana 
- styropian EPS70, λ=0,038    5cm 
- keramzyt zagęszczany mechanicznie   21,5cm 

RAZEM    33cm 
 
 
Nadbudowa posadzki w pom. biurowym (warstwy od góry) 

- panele podłogowe klasy ścieralności AC5  1,2cm  
- podkład piankowy      0,5cm 
- wylewka samopoziomująca     0,5cm 
- wylewka betonowa      5cm 
- folia budowlana 
- styropian EPS70, λ=0,038    5cm 
- keramzyt zagęszczany mechanicznie  
 (warstwę ułożyć po zdjęciu istniejącego parkietu 22,8cm 

RAZEM    33cm 
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Nowa posadzka w pom. biurowym (warstwy od góry) 
- panele podłogowe klasy ścieralności AC5  1,2cm  
- podkład piankowy      0,5cm 
- wylewka samopoziomująca wykonana po  
 zdjęciu istniejącego parkietu    0,5cm 

RAZEM    2,2cm 
 
 
Nowa posadzka w pom. biurowym (warstwy od góry) 

- panele podłogowe klasy ścieralności AC5  1,2cm  
- podkład piankowy      0,5cm 
- wylewka samopoziomująca     0,5cm 
- wylewka betonowa wykonana opcjonalnie  
 w miejscu różnicy poziomu posadzki w  
 stosunku do poziomu korytarza    2cm 

RAZEM    4,2cm 
 
 
Nowa posadzka w pom. biurowym bez istniejącej wylewki (warstwy od góry) 

- panele podłogowe klasy ścieralności AC5  1,2cm  
- podkład piankowy      0,5cm 
- wylewka samopoziomująca     0,5cm 
- wylewka betonowa zbrojona siatką zgrzewaną 5 cm 
- folia budowlana 
- styropian EPS70, λ=0,038    5cm 

RAZEM    12,2cm 
 
Nadbudowa schodów do piwnicy (warstwy od góry) 

- gres techniczny z cokolikiem wys. 10cm  1,5cm     
- wylewka betonowa zbrojona siatką zgrzewaną x2 8cm 
- folia budowlana 
- styrodur       20cm 

RAZEM    30cm 
 
 

14. Ochrona p.poż.  
 

 Istniejący budynek, będący przedmiotem opracowania, obejmuje segment od 
strony ul. Ratuszowej (budynek dydaktyczny) i segment od strony Mostowej (sala 
gimnastyczna z zapleczem). Oba segmenty znajdują się w jednej strefie 
pożarowej, z przejściem na poziomie parteru jednakże na odcinku 4m ścian 
prostopadłych obu segmentów nie ma okien. Oba segmenty mogą funkcjonować 
odrębnie, nie wpływają wzajemnie na warunki p.poż.  

 Dalsza część opisu pożarowego dotyczy tylko części objętej projektem – 
segmentu od strony ul. Ratuszowej. 

 Przebudowywany budynek o wysokości 13,43 m od poziomu terenu do górnej 
powierzchni stropu nad II piętrem i 20,05 m do kalenicy dachu, średniowysoki 
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(SW), 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna (piwnica 
gospodarcza), poddasze nieużytkowe; powierzchnia zabudowy 608,80 m2 po 
rozbudowie. 

 Materiały palne – standardowe wyposażenie pomieszczeń biurowych. 

 Przebudowywana część budynku znajduje się w jednej strefie pożarowej, o 
powierzchni ok. 2250 m2,  a łącznie z segmentem sportowym ok. 2520 m2 -  
mniejszej od dopuszczalnej wielkości 5000 m2. 

 Kategoria zagrożenia ludzi - ZL III, pomieszczenia biurowe dla mniej niż 50 osób. 

 Wymagana klasa odporności pożarowej: „B”.  

 Odporność ogniowa elementów budowlanych: 

- ściany nośne – REI 240, murowane, 

- strop na piwnicami – REI 60, żelbetowy, 

- stropy pozostałe – REI 60, drewniane, od góry zabezpieczone wylewką 
żelbetową gr. 5cm na wełnie mineralnej półtwardej, od dołu sufitem 
systemowym klasy EI 60 z płyt GKF (ognioodpornych), gr. 2 x 15 mm, 

- ściany zewnętrzne – REI 240, murowane, 

- ściany wewnętrzne – min. REI 60, murowane oraz EI 30 i bezklasowe, 
szkieletowe - systemowe z płyt GK, na stelażu, z wełną mineralną, 

- konstrukcja stalowa szybu windowego stanowi jedynie jego obudowę.  

- dach – bezklasowy, drewniany, oddzielony stropem REI 60. 

 Elementy budowlane w zakresie objętym przebudową (parter, I i II piętro) 
nierozprzestrzeniające ognia, spełniają wymagania dla klasy „B”. 

 Inne wydzielenia i wymagania ppoż.: 

- ściana zachodnia w granicy z sąsiednią działką budowlaną jako ściana 
oddzielenia ppoż. klasy REI 240 od przylegającego budynku, przy wymaganej 
klasie REI 120, wyprowadzona ponad pokrycie dachu, 

- ściana wschodnia wzdłuż ul. Mostowej, w odległości mniejszej niż wymagane 
8 m od sąsiedniego budynku, jako ściana oddzielenia ppoż. min. klasy REI 120, 
z nieotwieralnymi naświetlami ze szkła ognioodpornego klasy EI 60 w miejsce 
dotychczasowych okien w korytarzach, 

- wejście z parteru na schody do piwnicy wydzielone ścianą klasy EI 60 z 
drzwiami ppoż. klasy EI 30, 

- wyjście z klatki schodowej na poddasze nieużytkowe obudowane ścianami 
klasy EI 60 z drzwiami ppoż. klasy EI 30, 

- klatka schodowa obudowana na całej wysokości ścianami klasy REI 240 
(istniejące) i EI 60 (projektowane), z drzwiami ppoż. klasy EI 30, 

- komin do oddymiania klatki schodowej obudowany od przestrzeni 
nieużytkowego poddasza przegrodami klasy EI 60, 
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- pomieszczenie serwerowni na I piętrze wydzielone (na wniosek Inwestora) 
ścianami i drzwiami klasy EI 30, 

- przejścia o średnicy powyżej 4 cm dla instalacji technicznych przez ściany 
klatki schodowej i serwerowni oraz przez stropy serwerowni, piwnicy i do 
poddasza zabezpieczone do klasy EI 60, 

- ściany i stropy szybu windowego żelbetowe i stalowe; elementy stalowe 
malowane farbą dającą ochronę do klasy R 60, od zewnątrz ocieplone 
styropianem gr. 7 cm wg metody ”lekkiej-mokrej” lub innej podobnej, z tynkiem 
cienkowarstwowym. 

 Wyposażenie w urządzenia ppoż.: 

- oświetlenie awaryjne korytarzy i klatki schodowej, natężenie min. 1 lx przy 
posadzce, mogą być oprawy z inwerterem, z dodatkowym przewodem do 
centralki autotestu sprawności opraw, 

- podświetlane znaki kierunkowe ewakuacji, 

- hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym, usytuowane w korytarzu po 
obu stronach wydzielenia klatki schodowej (po dwa hydranty na parterze, I i II 
piętrze i 1 hydrant na poddaszu); instalacja zasilająca z rur stalowych, 
zapewniająca wydajność min. 1 dm3/s i ciśnienie 0,2 MPa przy jednoczesnym 
użyciu 2 hydrantów (na II piętrze i na poddaszu), 

- drzwi ppoż. klasy EI 30 z samozamykaczami, a drzwi 2-skrzydłowe także z 
regulatorem kolejności zamykania, 

- klapa oddymiająca klatkę schodową, o powierzchni czynnej min. 5 % 
wydzielonej powierzchni (obliczenia poniżej), 

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

- instalacja odgromowa. 

 Warunki ewakuacji: 

- przewidywana liczba ludzi – ok. 50 osób na kondygnacji; w budynku nie ma 
pomieszczeń dla ponad 50 osób jednocześnie, 

- długość przejść ewakuacyjnych – maksymalna 8 m, mniejsza od 
dopuszczalnej 32 m; wyjścia z pomieszczeń na korytarze, 

- długość dojść ewakuacyjnych do drzwi ppoż. klatki schodowej – maksymalnie 
17 m, mniejsza niż dopuszczalna 20 m na poziomej drodze, 

- ewakuacja z budynku bezpośrednio z wydzielonej pożarowo i oddymianej 
klatki schodowej, 

- szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej w najwęższym miejscu 1,45 m, 
szerokość klatki schodowej: biegów 1,60 m, spoczników min. 1,80 m, 
szerokość drzwi wyjściowych: z pomieszczeń 0,90 m, z klatki schodowej 0,90 
+ 0,55 m i z korytarza 0,90 + 0,45 m  – większa niż wymagana: 1,40 m dla 
korytarzy, 1,20 m dla biegów, 1,50 m dla spoczników, 0,90 m dla drzwi i min. 
0,90 + 0,30 m dla drzwi z klatki schodowej i z korytarza, 
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- drzwi z sanitariatów, zawężające korytarze poniżej szerokości w świetle 1,40 
m, wyposażone w samozamykacze, 

- drogi ewakuacji (korytarze i klatka schodowa) będą wyposażone w 
oświetlenia awaryjne i podświetlane znaki kierunkowe ewakuacji, 

- drzwi zewnętrzne będą otwierane ręcznie (zgodnie z opracowaną instrukcją 
postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego). 

  Przed rozpoczęciem użytkowania budynku po przebudowie należy: 

- wyposażyć budynek w sprzęt gaśniczy – gaśnice proszkowe typ ABC o masie 
min. 4 kg, usytuowane na każdej kondygnacji w korytarzach: po 2 gaśnice w 
części dłuższej i po 1 gaśnicy w części krótszej; po 1 gaśnicy może być 
umieszczone w odrębnej komorze szafki każdego hydrantu, 

- serwerownię wyposażyć w odrębną gaśnicę do gaszenia urządzeń 
komputerowych, 

- oznakować miejsca usytuowania hydrantów i gaśnic, 

- opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 

 Budynek usytuowany w zwartej zabudowie miejskiej (pierzejowej): 

- ścianą zachodnią w granicy z sąsiednią działką budowlaną jako ścianą 
oddzielenia ppoż. klasy REI 240 od przylegającego budynku, przy wymaganej 
klasie REI 120; ściana wschodnia budynku przylegającego (w granicy działki) 
bez otworów okiennych i drzwiowych, 

- ścianą wschodnią wzdłuż ul. Mostowej i w odległości 6 ÷ 6,5 m od 
sąsiedniego budynku na działce za ulicą, przy wymaganej odległości min. 8,0 
m, jako ścianą oddzielenia ppoż. min. klasy REI 120, z nieotwieralnymi 
naświetlami ze szkła ognioodpornego klasy EI 60, 

- ścianą północną i południową w odległości ponad 20 m od granic działki. 

 Droga pożarowa jest wymagana, zapewnia ją ul. Mostowa o szerokości 4 m, 
wzdłuż krótszej wschodniej ściany budynku (ściana oddzielenia ppoż.), z dojściem 
o długości 24 m do wejścia głównego (na wydzieloną pożarowo klatkę schodową), 
także z dojściem o długości 22 m z ul. Ratuszowej od strony zachodniej na tą 
klatkę oraz możliwość wjazdu od ul. Mostowej na plac wewnętrzny do 
projektowanego wejścia w ścianie północnej. 

 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę wymagane w ilości min. 20 dm3/s, jest 
zapewnione z hydrantów na sieci miejskiej, najbliższe w odległości 52m w kierunku 
południowo - wschodnim przy ul. Ratuszowej, bezpośrednio przy ul. Mostowej przy 
ścianie oddzielenia pożarowego oraz ok. 70m w kierunku południowo- zachodnim 
przy Rynku. 

 

 

15. Wpływ rozbudowy na środowisko 
 
Projektowana inwestycja nie będzie wpływać negatywnie na środowisko. 
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16. Uwagi ogólne 

 

 Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane 
atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do użytkowania w Polsce, w szczególności 
winny spełniać wymogi określone przepisami przeciwpożarowymi i sanitarnymi. 

 Prace wykonywać zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 Jakość oraz standard prac budowlanych i wykończeniowych musi odpowiadać 
Polskim Normom. 

 Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. 
 W razie stwierdzenia niezgodności   skontaktować się  z projektantem. 
 Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 
 Obowiązują  uwagi zawarte na rysunkach. 
 Przedstawione w projekcie rozwiązania materiałowe można zamienić na inne o 

podobnych parametrach i właściwościach technicznych po uprzedniej zgodzie 
Inwestora. 

 

Jerzy Lewosiuk …………………………. 


