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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 tre ści: 
 

1. Przedmiot opracowania, 
2. Podstawa opracowania, 
3. Istniejący stan zagospodarowania terenu, 
4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu, 
5. Dostęp dla osób niepełnosprawnych, 
6. Dane techniczne elementów zagospodarowania, 
7. Realizacja warunków i wymagań odnośnie projektowanego zainwestowania w 

odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
8. Instalacje, 
9. Ochrona p.poż.,   

 
1. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowanie jest projekt zagospodarowania terenu 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. 
 

2. Podstawa opracowania 
 

• Umowa z Inwestorem, 
• Wytyczne programowe wysunięte przez Inwestora, 
• Projekt architektoniczno – budowlany budynku  
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „RYNEK 05/06” 
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „STARE MAISTO I” 
• Koncepcja zagospodarowania terenu uzgodniona przez Inwestora, 
• Mapa do celów projektowych. 

 
3. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

 
• Teren objęty zagospodarowaniem o niewielkim spadku w północnym. 
• Teren działki ogrodzony, 
• Na teren działki prowadzi istniejący zjazd drogowy z drogi publicznej. 
• Na terenie działki znajduje się istniejący plac gospodarczy do gromadzenia 

odpadków. 
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• Od strony północnej do budynku przylega plac utwardzony. 
• Budynek byłego gimnazjum, obecnie pustostan. Budynek o trzech pełnych 

kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony, z poddaszem 
częściowo użytkowym. 

 
4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu 

 
• Głównym elementem zagospodarowania terenu jest projektowana zmiana 

sposobu użytkowania budynku byłego gimnazjum na  potrzeby administracyjne 
Urzędu Miejskiego  w Przemyślu. 

• Rozbudowa istniejącego budynku o szyb zewnętrznej windy osobowej wraz z 
zadaszonymi schodami zewnętrznymi  

 
5. Dostęp dla osób niepełnosprawnych 
 

Do projektowanego budynku zapewniony jest dostęp dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich z miejsca postojowego dla osób  
niepełnosprawnych na istniejącym placu utwardzonym. 
 

6. Dane techniczne elementów zagospodarowania 
 

6.1. Budynek istniej ący przed rozbudow ą 
 

• 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 –  1.325,76 m2 
 

7. Realizacja warunków i wymaga ń odno śnie projektowanego zainwestowania 
w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowani a przestrzennego: 
 

7.1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „RYNEK 05/06” 
 

• Funkcja pomieszczeń administracyjna – jest dopuszczalna 
• Zachowany jest układ historyczny ścian obiektu. 

 

7.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „STARE MAISTO I” 

 
• Projektowana rozbudowa – winda osobowa obsługująca istniejący budynek, 

zapewniająca dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych, jako urządzenie 



3 
 

 
Projekt zagospodarowania terenu 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 

 

 

techniczne jest w zgodzie z funkcją budynku – administracji publicznej, tym 
samym z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

• Po rozbudowie powierzchnia zabudowy zajmuje 42% powierzchni terenu (nie 
przekracza dopuszczalnej – 70%) 

• Po rozbudowie powierzchnia terenu biologicznie czynna w obrębie części działki 
leżącej w obszarze MPZP „STARE MIASTO I” stanowi 15,18% obszaru 
analizowanego. Dla spełnienia warunku stawianego w MPZP odnośnie wielkości 
terenu biologicznie czynnego należy część terenu (pas o szerokości 3,40m) 
utwardzonego przeznaczyć pod zieleń. 

 
8. Instalacje 

 
8.1. Woda – z istniejącego przyłącza wodociągowego, 
8.2. Kanalizacja sanitarna podłączona do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego; 

na odcinku szybu windowego i przyległego wejścia przebudowana według 
projektu sanitarnego. 

8.3. Deszczówka z projektowanego daszku wejściowego  odprowadzona do 
kanalizacji ogólnospławnej przykanalikiem – według projektu sanitarnego 

8.4. Energia elektryczna – z istniejącego przyłącza kablowego, 
8.5. Instalacja logistyczna światłowodowa – według projektu elektrycznego 

 
9. Ochrona p.po ż.  

 
• Projektowany budynek średniowysoki (SW), wysokość 20,05 m;  
• Budynek znajduje się w jednej strefie pożarowej.  
• Budynek posiada wydzieloną i oddymianą klatkę schodową. 
• Kategoria zagrożenia ludzi - ZL III, pomieszczenia dla mniej niż 50 osób. 
• Wymagana klasa odporności pożarowej: „B”.  
• zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest wymagane w ilości 

20 l/s, zapewnione jak dotychczas w tej części miasta, najbliższy hydrant w ul. 
Ratuszowej w odległości ok. 55m od budynku, drugi – w odległości ok. 80m od 
głównego wejścia do budynku. 

• Drogę pożarową zapewnia istniejący układ ulic. Dla części objętej projektem 
stanowi ją ul. Ratuszowa z dojściem o długości ok. 21m do wejścia głównego, 
jest także osobne wyjście z budynku od strony północnej na przyległy plac od ul. 
Mostowej. 

• Ewakuacja z budynku bezpośrednio z wydzielonej i oddymianej klatki schodowej. 
 

 

Jerzy Lewosiuk …………………………. 


