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przebudowa budynku  na działce nr 1108, obr. 207przy ul. Kościuszki 5, w Przemyślu 
 

OPIS  TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO – CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

 
Temat: Budynek „DOM  UKRAIŃSKI” 
Adres: działka nr 1108, obr. 207 przy ul. Kościuszki 5 w Przemyślu 
Inwestor: Związek Ukraińców w Polsce,  03-614 Warszawa, ul. Kościeliska 7, Oddział w 

Przemyślu 
Data opracowania: listopad 2018 r. 

 

Spis treści: 
 

1. Przedmiot opracowania, 
2. Podstawa opracowania, 
3. Dane techniczne budynku, 
4. Konstrukcja, 
5. Rozwiązania materiałowe, 
6. Uwagi ogólne. 

 
1. Przedmiot opracowania 

 
Projekt wykonawczy branży architektonicznej i konstrukcyjnej przebudowy budynku 
„DOMU UKRAIŃSKIEGO”, położonego przy ul. Kościuszki 5 w Przemyślu, w zakresie 
pomieszczeń poddasza, klatki schodowej ewakuacyjnej, klatki schodowej głównej na 
poziomie poddasza oraz patio wewnętrznego wraz z szybem windowym. 
 

2. Podstawa opracowania 
 

 Umowa z Inwestorem, 

 Wytyczne programowe wysunięte przez Inwestora, 

 Projekt budowlany z 2014 roku, jako zamienny dla projektu budowlanego z 2011 
roku, 

 Wizja lokalna oraz pomiary w terenie,  

 Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej poddasza, 

 Projekt technologiczny zaplecza kuchennego. 
 
Uwaga: elementy takie jak: pomieszczenie wentylatorni, dach nad salą 
konferencyjną oraz taras w dachu nad wentylatornią wymagają uzyskania przed 
przystąpieniem do prac budowlanych zmiany pozwolenia na budowę. 
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3. Dane techniczne budynku 
 
Zestawienie pomieszczeń: 
 

a. Zespół pomieszczeń gościnnych: 

Oznaczenie 
pom. 

Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa 
[m2] 

Posadzka 

4/9 przedpokój 2,65 gres 

4/10 łazienka 3,53 gres 

4/11 pokój gościnny 26,72 parkiet 

Łącznie  32,90  

   

b. Zespół pomieszczeń kuchennych: 

Oznaczenie 
pom. 

Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa 
[m2] 

Posadzka 

4/12 korytarz 8,75 gres 

4/13 w.c. 2,96 gres 

4/14 magazyn - chłodnia 4,03 gres 

4/15 pomieszczenie socjalne 2,18 gres 

4/16 pomieszczenie porządkowe 1,54 gres 

4/17 przyjęcie kateringu 2,96 gres 

4/18 mycie termosów 3,55 gres 

4/19 kuchnia 15,61 gres 

4/20 rozdzielnia kelnerska 2,68 gres 

4/21 zmywalnia naczyń stołowych 3,92 gres 

Łącznie  48,18  

 

c. Zespół pomieszczeń szatniowych i komunikacji: 

Oznaczenie 
pom. 

Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa 
[m2] 

Posadzka 

4/1 Klatka schodowa 1 22,82 gres/ szkło 

4/2 korytarz 8,31 gres 

4/3 Hall szatniowy 16.64 gres 

4/4 w.c. damski 12,53 gres 

4/5 Przedsionek w.c 4,86 gres 

4/6 w.c. niepełnosprawnych 4,26 gres 

4/7 w.c. męski 9,24 gres 

4/7a Pom. gospodarcze 1,74 gres 

4/8 Szatnia 13,37 gres 

Łącznie  93,77  
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d. Pomieszczenia ogólne: 

Oznaczenie 
pom. 

Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa 
[m2] 

Posadzka 

4/16 Świetlica  161,63 parkiet 

4/17 Sala konferencyjna 144,32 parkiet 

4/18 magazyn  31,31 parkiet 

4/19 Klatka schodowa 2 21,56 gres 

Łącznie  358,82  

  

 Powierzchnia użytkowa poddasza - 533,85 m2 
 

4. Zakres oraz technologia wykonania prac budowlanych 
 

4.1. Zespół sanitarny 

Budowa zespołu sanitarnego o powierzchni 29,30 m2 na IV kondygnacji budynku w tym 
min.: wykonanie ścianek działowych, montaż stolarki drzwiowej, wykonanie posadzek 
z warstwami izolacyjnymi i płytkami podłogowymi, wykonanie tynków i okładzin z płytek 
ściennych, wykonanie sufitów podwieszanych z płyt GK ogniochronnych, montaż 
urządzeń sanitarnych, roboty malarskie – według projektu wnętrz. 

4.2. Szatnia  

Przebudowa pomieszczenia o powierzchni ok. 45,00 m2 na potrzeby szatni w tym 
min.: wykonanie ścian działowych, montaż stolarki drzwiowej drewnianej, wykonanie 
posadzek z warstwami izolacyjnymi i płytkami podłogowymi, wykonanie tynków i 
okładzin ściennych, wykonanie sufitów podwieszanych z płyt GK ogniochronnych. 
Wykonanie lady podawczej montaż wieszaków, montaż oświetlenia, roboty malarskie- 
według projektu wnętrz. 

4.3. Apartament 

Adaptacja pomieszczenia pod kopułą na apartament o powierzchni ok. 40,0 m2 w tym 
min.: wzmocnienie drewnianej konstrukcji stropu kopuły, wykonanie izolacji termicznej 
stropu – 20 cm wełny mineralnej, wykonanie posadzek z warstwami izolacyjnymi, 
płytkami podłogowymi w węźle sanitarnym oraz drewnianą okładziną podłóg w części 
mieszkalnej np. typu deska Barlinecka, wykonanie tynków i okładzin z płytek ściennych, 
wykonanie zabudowy oraz sufitów podwieszanych z płyt GK ogniochronnych, 
wykonanie robót malarskich. 

4.4. Zaplecze kuchenne 

Wykonanie zaplecza kuchennego o powierzchni ok. 30,00 m2 w tym min.: wykonanie 
ścianek działowych, montaż stolarki drzwiowej, wykonanie posadzek z warstwami 
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izolacyjnymi i płytkami podłogowymi, wykonanie tynków i okładzin z płytek ściennych, 
wykonanie sufitów podwieszanych z płyt GK ogniochronnych, wykonanie robót 
malarskich. 

4.5. Główna klatka schodowa 

Remont głównej klatki schodowej o wysokości ok. 23,0 m, szerokości 4,50 m i długości 
5,0  m tym min.: oddzielenie klatki schodowej od pomieszczeń IV kondygnacji szklaną 
ścianką o odporności ogniowej EI60, z drzwiami o odporności ogniowej EI30, 
wykonanie świetlika dachowego z klapą oddymiającą, wykonanie trzech nowych, 
szklanych biegów schodów na konstrukcji stalowej ze szklaną balustradą i szklanymi 
stopniami schodowymi, renowacja zabytkowej stalowej balustrady, renowacja 
zabytkowych schodów, w tym wymiana wypełnienia stopni i spoczników z kamienia 
naturalnego. 

4.6. Antresola 

Wykonanie antresoli o konstrukcji stalowej z balustradą ze szkła bezpiecznego. 
Posadzka jak na sali bankietowej. 

4.7. Szyb windowy 

Wykonanie żelbetowego szybu windowego o wysokości ok. 23,0 m, montaż dźwigu z 
dwoma ścianami szklanymi, z napędem górnym elektrycznym, montowanym nad 
szybem dźwigu. Ściany ocieplone metoda lekką mokrą z tynkiem silikatowym 
(uziarnienie 1,5 mm, kolor biały). Słup narożny i przyległe rygle wykończone blachą 
aluminiową w kolorze ślusarki – grafit. Szyb przekryty dachem drewnianym krytym 
blachą płaską na pełnym deskowaniu. Blacha i obróbki z kolorze antracytu. 

4.8. Ewakuacyjna klatka schodowa 

Wykonanie nowej klatki schodowej ewakuacyjnej o wysokości ok. 22,0 m i powierzchni 
ok. 22,0 m2 w tym min.: wykonanie żelbetowej klatki schodowej z szesnastoma biegami 
o zróżnicowanej długości, wykonanie stalowych balustrad, wykonanie okładziny z płyt 
granitowych na schodach i spocznikach, montaż klapy oddymiającej w połaci dachu, 
wykonanie tynków oraz malowanie klatki schodowej. 

4.9. Taras w dachu 

Wykonanie nowego tarasu w dachu nad wentylatornią o powierzchni ok. 24,0m2 w tym 
min.: rozbiórka części pokrycia dachu wraz z konstrukcją, wykonanie żelbetowej płyty 
tarasu, wykonanie warstw izolacyjnych tarasu oraz posadzki z płytek gresowych, 
wykonanie szklanego zadaszenia tarasu na konstrukcji stalowej. Balustrada, obróbki i 
konstrukcja zadaszenia w kolorze grafitu. Mocowanie szklenia (szkło białe, klejone) za 
pomocą łączników ze stali nierdzewnej. 
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4.10. Magazyn w sali konferencyjnej 

Wykonanie magazynu na poddaszu o powierzchni podłogi ok. 30,0 m2 w tym min.: 
wykonanie okładziny ścian i stropu z płyt GK, wykonanie posadzki z warstwami 
izolacyjnymi wykończonej okładziną z deski typu Barlinecka. Ścianka frontowa według 
projektu wnętrz.  Wykonanie i montaż drzwi rozwieranych o wysokości  200cm, o 
niewidocznych zawiasach i zamku patentowym, bez klamki. 

4.12. Posadzka sali bankietowej i sali konferencyjnej 

Wykonanie posadzki w sali bankietowej, sali konferencyjnej o powierzchni. ok. 250,0m2 

w tym: wykonanie warstw izolacyjnych, posadzki betonowej oraz podłogi z deski np.: 
typu Barlinecka. Przy doborze deski zastosować drewno bardzo twarde (klasa 
twardości większa niż 4,1) stosując skalę twardości drewna wg J. Brinella. Listwa 
cokołowa wys. 15 cm z tego samego gatunkowo materiału co posadzka. 

4.13. Sufit podwieszony sali konferencyjnej 

Wykonanie sufitu podwieszanego dźwiękochłonnego o powierzchni ok. 195,0 m2 z 
okładzin sufitowych np. typu Gustafs, ognioodpornych EI-30. W sufit wbudowane kratki 
nawiewne i wywiewne wentylacji mechanicznej oraz elementów nagłośnienia sali, 
czujniki dymu, oświetlenia – według osobnego projektu. Montaż przestrzennego rusztu 
z aluminiowych elementów  w kolorze ciemny popiel, z doprowadzeniem instalacji 
nagłośnienia i oświetlenia. 

4.14. Sala bankietowa 

Wykonanie sufitów podwieszanych z okładzin sufitowych np. typu Gustafs, 
ognioodpornych EI-30 w sali bankietowej o powierzchni ok. 200,0 m2, malowanie 
farbami ogniochronnymi stalowej konstrukcji dachu, montaż dźwiękochłonnych drzwi 
przesuwnych oraz składanych, o długości 11,20 m i wysokości 2,50 m, wykonanie 
tynków i okładzin  ściennych: cegła ceramiczna elewacyjna, tynki dekoracyjne oraz 
oświetlenia- według projektu wnętrz. 

4.15. Wentylatornia 

Remont dwóch pomieszczeń technicznych (wentylatorni) ok. 50,0 m2  oraz 
pomieszczenia technicznego w tym min.: uzupełnienie tynków ścian i sufitów, 
malowanie ścian i sufitów w kolorze białym, wykonanie posadzki i okładzin schodów z 
płytek gresowych technicznych. Założenie balustrady schodowej – jak w klatce 
schodowej ewakuacyjnej. 

4.16.  Połać dachowa  

Wykonanie nowej połaci dachowej o pow. ok. 150,0 m2 ,w tym m.in.: wykonanie 
konstrukcji dachu, wykonanie izolacji termicznej, pokrycie dachu dachówką ceramiczną, 
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montaż okien połaciowych systemowych 10,0 szt., odtworzenie attyki z cegły 
klinkierowej o długości 19,0 m. i wysokości 2,0m, założenie instalacji odgromowej. 

4.17. Patio wewnętrzne 

Wykończenie ścian wewnętrznego patio wewnętrznego, w tym m.in.: odczyszczenie 
ceglanej ściany przyległej do sąsiedniej kamienicy, wypełnienie spoin, częściowe 
otynkowanie, uporządkowanie kanałów wentylacyjnych i jednostek klimatyzacyjnych 
(według osobnego opracowania), ocieplenie ścian budynku, wykonanie pomostów 
technicznych, założenie maskującej ścianki ażurowej wykonanej w aluminium według 
projektu wnętrz, montaż żelbetowych donic, montaż oświetlenia. Wpust posadzkowy. 

5. Konstrukcja 
 

 Ściany murowane z bloczków gazobetonowych 

 Schody klatki schodowej ewakuacyjnej- żelbetowe 

 Nadproża żelbetowe 

 Rdzenie i wieńce żelbetowe 

 Nowe elementy konstrukcyjne wg załączonego projektu konstrukcyjnego 
autorstwa inż. Jerzego Zajica. 

 
6. Instalacje 

 
6.1. Wentylacja mechaniczna 

 

 Wentylacja mechaniczna według osobnego projektu wykonawczego. 

 Pomieszczenie chłodni niewentylowane. 
 

6.2. Woda ciepła i zimna, c.o. 
 

 Woda ciepła z kotłowni gazowej zlokalizowanej w przyziemiu budynku. 

 Centralne ogrzewanie według osobnego projektu wykonawczego. 

 Dobór (wzornictwo i rozmieszczenie) grzejników ściennych uzgodnić na roboczo 
z projektantem wnętrz po doborze mocy grzejników. 

 

6.3. Kanalizacja 
 

 Lokalizację pionów kanalizacyjnych i podejść uzgodnić z projektantem instalacji 
sanitarnych. 

 Piony kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia użytkowe wykonane z 
rur bezszumowych i obudowane z zastosowaniem izolacji z wełny mineralnej gr. 
min. 5cm. 
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6.4. Instalacje elektryczne 
 

 Instalacja oświetleniowa zapewniająca normatywne oświetlenia wszystkich 
pomieszczeń. Poza tym oświetlenie dekoracyjne ścian i sufitów.  

 Instalacja gniazdkowa. W obrębie pomieszczeń zaplecza kuchennego należy 
doprowadzić instalację gniazdkową do zaprojektowanych urządzeń kuchennych 
(według projektu technologii zaplecza kuchennego), 

 Instalacja sygnalizacji pożaru, 

 Instalacja oddymiania klatek schodowych, 

 Instalacja odgromowa. 
 
Uwaga: przed przystąpieniem do prac budowlanych i wykończeniowych należy 
wykonać projekty wykonawcze instalacji sanitarnych i elektrycznych. Projekty te 
muszą być uzgodnione z Inwestorem oraz projektantem branży architektonicznej. 
 

7. Opis szczegółowy projektowanych elementów 
 

7.1. Stolarka okienna 
 

 Okna drewniane klejone jednoramowe, z okuciami obwiedniowymi, Szklenie 
zespolone, z argonem, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe, spełniające 
obowiązującą normę cieplną (współczynnik przenikania dla okien w ścianie U= 
1,3W/m2K, dla okien dachowych U= 1,5W/m2K). 

 Kolor taki, jak już wymienionych. 

 W oknach dachowych, montowanych od strony południowej zamontowane 
żaluzje zewnętrzne, regulowane elektrycznie. 

 W  istniejących oknach zamontować nawiewniki ciśnieniowe. 

 Okna w ścianie wyposażone w parapety aglomarmurowe wystające poza lico 
ściany 3 cm. 

 Klamki okien ze stali nierdzewnej 
 

7.2. Stolarka drzwiowa 
 

 Drzwi wewnętrzne w budynku– pełne, płycinowe.  

 Klamki i szyldy ze stali nierdzewnej. 

 Drzwi o odporności ogniowej EI30 z okleiną w kolorze jak istniejące. 

 Na rysunkach podano wymiary otworów drzwiowych w świetle przejścia, 

 Ścianki aluminiowe – jak w projekcie wnętrz. 

 Drzwi do pomieszczeń bez instalacji nawiewnej z nawiewnikami w dolnej części 
skrzydła drzwiowego. 

 Drzwi dzielące salę bankietową od sali konferencyjnej - częściowo rozsuwane 
(trzy segmenty), częściowo składane (sześć segmentów) o szerokości 
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segmentów 124cm. Drzwi segmentowe wysokości 250 cm.  Kolor ścianki według 
projektu wnętrz. W jednym segmencie drzwi rozwierane szerokości 90cm i 
wysokości 200cm kolorystyczne scalone z segmentowymi i z klamką 
umożliwiającą bezkolizyjne parkowanie segmentów po rozsunięciu ścianki.  

 
7.3. Tynki, okładziny ścienne, powłoki malarskie, kolorystyka 

 

 Tynki wewnętrzne na ścianach murowanych wapienno- cementowe. 

 Skosy dachowe i sufity podwieszone obudowane płytami GK ognioodpornymi 
EI30. Zewnętrzna płyta dekoracyjna (wg projektu wnętrz). 

 Powłoki malarskie – farba lateksowa wg projektu wnętrz. 

 Tapety i okleiny wewnętrzne – wg projektu wnętrz. 

 W pomieszczeniach zaplecza kuchennego na posadzce gres, na ścianach 
glazura do wysokości 210 cm, powyżej powłoka malarska lateksowa w kolorach 
pastelowych, sufit i skosy dachowe białe. 

 W pomieszczeniach z wpustami posadzkowymi spadek posadzki do wpustów 
1%. 

 Pomieszczenie chłodni w całości (ściany, podłoga i sufit) wykonane z paneli ze 
stali nierdzewnej z izolacją  z pianki poliuretanowej gr. min. 10cm.  

 
7.4. Posadzki 

 

 W pomieszczeniu sali bankietowej i w sali konferencyjnej posadzka z deski typu 
Barlinecka. Przy doborze deski zastosować drewno bardzo twarde (klasa 
twardości większa niż 4,1) stosując skalę twardości drewna wg J. Brinella, z 
listwą przyścienną wys. 15 cm. 

 W pozostałych pomieszczeniach – gres według projektu wnętrz, z cokolikiem 
wys. 15cm 

 Na klatce schodowej głównej – nowe biegi i stopnie ze szkła klejonego z 
naklejonymi antypoślizgowymi aplikacjami. 
 

7.5. Materiały wykończeniowe 
 

 Balustrada głównej klatki schodowej odczyszczona i pomalowana w kolorze 
grafitowym; podwyższona do 110cm z poręczą na wysokości 90cm.  

 Balustrada schodów w klatce schodowej ewakuacyjnej stalowa w kolorze 
grafitowym. Wymiary na rozwinięciu klatki schodowej. 

 
8. Ochrona p.poż.  

 
Obowiązują Wszystkie warunki ochrony p.poż. zawarte w projekcie budowlanym 
zamiennym z roku 2014, jak poniżej: 
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8.1. „Wysokość budynku wynosi 24,90 m do wierzchu kopuły, a 20,05 m, max 22,27 

m do kalenicy dachu, budynek średniowysoki (SW), o 4 kondygnacjach 
nadziemnych w tym poddasze użytkowe i 1 kondygnacji podziemnej użytkowej; 
powierzchnia zabudowy wynosi 853 m2, kubatura 17592 m3. 

8.2. Budynek w zwartej zabudowie śródmiejskiej Miasta: od strony północnej 
budynki usługowo-mieszkalne przylegające lub usytuowane w odległości 3 ÷ 9 
m od ściany oddzielenia ppoż., niższe o ok. 3 m; od strony zachodniej 
parterowy murowany garaż, przylegający do ściany oddzielenia ppoż.; w 
kierunku południowym (za ul. Zaułek Wojaka Szwejka) budynek usługowo-
mieszkalny ze ścianą z oknami na powierzchni ok. 10 % w odległości 6,4 ÷ 7,3 
m od ściany z oknami ze szkłem zwykłym na powierzchni do 14 % w 
przebudowywanym budynku; w kierunku wschodnim (za ul. Kościuszki) 
budynek użyteczności publicznej w odległości 18 m – przy wymaganej 
odległości min. 8 m od sąsiednich budynków.  

8.3. Występujące materiały palne, to przede wszystkim płyty drewnopochodne, 
papier, tworzywa sztuczne, tkaniny oraz urządzenia elektryczne i 
elektroniczne. 

8.4. Gęstości obciążenia ogniowego w budynku nie określa się. 
8.5. kategoria zagrożenia ludzi ze względu na sposób użytkowania: 

- piwnica   - ZL I,   zespół sal konsumpcyjnych dla ponad 50 do 100 osób  
    jednocześnie w zespole, 

- parter   - ZL I,   świetlica integracyjna z salami zajęć dla ponad 50 osób  
       jednocześnie, 

- I piętro   - ZL I,   sala teatralna dla ponad 50 osób jednocześnie, 
  - ZL III, pomieszczenia biurowe, 

- II piętro   - ZL I,   balkon sali teatralnej dla ponad 50 osób jednocześnie, 
  - ZL III, pomieszczenia biurowe i czytelnia, 

- poddasze - ZL I,   sala wielofunkcyjna dla ponad 50 osób jednocześnie. 
  - ZL V,  2 pokoje gościnne (noclegowe, w wieży 2-poziomowy). 

Przewidywana liczba ludzi na poszczególnych kondygnacjach: 

8.6. w piwnicy  - do 150 osób, 
8.7. na parterze - do 150 osób, 
8.8. na I piętrze - do 250 osób, w tym 190 miejsc na widowni, 
8.9. na II piętrze - do 100 osób, w tym 40 miejsc na balkonie, 
8.10. na poddaszu - do 250 osób, w tym do 10 miejsc w pokojach gościnnych 
8.11. w budynku nie występują pomieszczenia lub strefy zagrożone wybuchem oraz 

nie jest przewidywane stosowanie materiałów niebezpiecznych pożarowo. 
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8.12. cały budynek znajduje się w 1 strefie pożarowej, o powierzchni ok. 2900 m2, 
mniejszej od dopuszczalnej wielkości 5000 m2.  

8.13. wymagana klasa odporności pożarowej całego budynku „B”. Elementy 
budowlane posiadają odporność ogniową: 

8.14. elementy nośne    - R 240, 120 murowane,  
8.15. stropy parteru i I piętra   - REI 40, drewniane ze styropianem na  

        deskowaniu oraz wylewka betonowa 
          zbrojona gr. 8cm 

8.16. stropy piwnicy i II piętra  - REI 60, sklepienia ceglane nad piwnicą,  
     żelbetowy na II piętrem, 

8.17. sufit poddasza     - EI 60, systemowy z płyt gipsowo-kartonowych,  
     na stelażu, z wełną mineralną, 

8.18. ściany zewnętrzne    - REI 240, 120, murowane, 
8.19. ściany wewnętrzne    - min. EI 30, murowane i systemowe z płyt GKF, 
8.20. konstrukcja dachu    - bezklasowa, drewniana, oparta na ścianach,  

     słupach i podciągach żelbetowych lub stalowych  
     zabezpieczonych farbą do R 60, osłonięta  
     sufitem systemowym EI 60. 

Drewniana konstrukcja dachu uodporniona środkiem ogniochronnym do stopnia 
niezapalności, wszystkie elementy budynku będą nierozprzestrzeniające ognia 
(NRO), będą spełniać wymagania dla klasy „B”. 

Inne wydzielenia i wymagania przeciwpożarowe: 

8.21. Ściana oddzielenia ppoż. klasy REI 240 na całej wysokości budynku w 
północnej granicy działki od przylegającego budynku od strony ul. Kościuszki 
oraz na części na pozostałym nieregularnym kształcie od strony podwórka, z 
drzwiami ppoż. klasy EI 60 i z otworami (nieotwieralnymi naświetlami) klasy 
EI60 na powierzchni poniżej 10 %, 

8.22. Ściana oddzielenia ppoż. klasy REI 240 lub REI 120 na całej wysokości 
budynku w zachodniej granicy działki, z otworami (nieotwieralnymi 
naświetlami) klasy EI 60 na powierzchni poniżej 10 %, 

8.23. Klatka schodowa główna, prowadząca od piwnic do poddasza, obudowana na 
wysokości od parteru w górę od strony pomieszczeń ścianami klasy REI 120, 
od korytarzy ścianami klasy EI 60 z nieotwieralnymi naświetlami klasy EI 60, z 
drzwiami klasy EI 30 od korytarzy i sanitariatów, od szybu dźwigu drzwiami 
klasy EI 30; przepusty instalacji o średnicy powyżej 4 cm przez ściany klatki 
zabezpieczone do klasy EI 60; z wyjściem na zewnątrz przez korytarz 
obudowany ścianami i stropem klasy min. REI 60, 

8.24. Klatka schodowa boczna, prowadząca od piwnicy do poddasza, obudowana 
na całej wysokości od pomieszczeń ścianami klasy REI 120, z drzwiami klasy 
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EI 30; przepusty instalacji o średnicy powyżej 4 cm przez klatkę zabezpieczone 
i obudowane do klasy EI 60; z wyjściem na zewnątrz do przejazdu otwartego 
między ul. Zaułek Wojaka Szwejka a podwórkiem, obudowanego ścianami i 
stropem klasy min. REI 60, z  naświetlami z pomieszczenia 1/11 klasy EI 30  i 
z pom. 0/20 EI 60. 

8.25. Piwnica oddzielona od parteru ścianami i stropem klasy min. REI 60, z 
drzwiami klasy EI 30 do szybu dźwigu i drzwiami klasy EI 30 z hallu do 
komunikacji oraz w poziomie parteru z drzwiami klasy EI 30 ze schodów 
komunikacyjnych z piwnicy na klatkę schodową główną, 

8.26. Pomieszczenie kotłowni gazowej (nie jest w kondygnacji podziemnej) 
wydzielone ścianami i stropem min. klasy REI 60, z drzwiami zwykłymi do 
otwartego przejazdu, przepusty instalacji o średnicy powyżej 4 cm przez ściany 
i strop zabezpieczone do klasy EI 60, 

8.27. Pomieszczenie wentylatorni na 2 piętrze wydzielone ścianami i stropem min. 
klasy EI 60, z drzwiami klasy EI 30 z klatki schodowej, przepusty instalacji o 
średnicy powyżej 4 cm przez ściany i strop zabezpieczone do klasy EI 60, w 
tym klapy odcinające ppoż. klasy EIS 60 w kanałach wentylacji / klimatyzacji 
(pomieszczenie 2-poziomowe, połączone wewnętrznymi schodami), 

8.28. Pokój gościnny na poddaszu wydzielony ścianami klasy EI 60 od innych 
pomieszczeń, 

8.29. Klatki schodowe wydzielona pożarowo od pozostałych pomieszczeń. 
8.30. Scena w sali teatralnej na wysokości ok. 170 cm od powierzchni stropu, na 

konstrukcji niepalnej, z niepalną płytą podpodłogową, klasy REI 30, 
8.31. Widownia sali teatralnej na wysokości od 40 cm do 135 cm m od stropu, na 

konstrukcji niepalnej, z niepalną płytą podpodłogową, klasy REI 30, 
8.32. Obie klatki schodowe wyposażone w klapy oddymiające, 
8.33. Patio wewnętrzne niezamknięte od góry (osiatkowane pod dachem), 
8.34. Do wykończenia wnętrz (kotary, zasłony, sufity dekoracyjne, okładziny 

akustyczne ścian itp.) będą zastosowane materiały o wymaganych dla nich 
właściwościach (m. in.: co najmniej trudno zapalne, niekapiące i nieodpadające 
pod wpływem ognia, nie wydzielające bardzo toksycznych produktów rozkładu 
i spalania), 

8.35. fotele na widowni (I i II piętro) sali teatralnej trudno zapalne i nie wydzielające 
bardzo toksycznych produktów rozkładu i spalania. 

8.36. Warunki ewakuacji: 

 długość przejść ewakuacyjnych: największa na widowni na I wynosi max 18 m i na 
II piętrze wynosi max 21m, w świetlicy z salami zajęć na parterze max 18 m, w 
połączonych salach konsumpcyjnych w piwnicy max 21 m, w połączonych salach 
wielofunkcyjnych na poddaszu max 16 m, w pozostałych pomieszczeniach 
(biurowych i innych) znacznie mniejsza – wszystkie poniżej dopuszczalnej 
wielkości 32 m, 
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 z pomieszczeń dla ponad 50 osób zapewniono po 2 wyjścia ewakuacyjne, na 
korytarze lub bezpośrednio na wydzielone pożarowo klatki schodowe, drzwi 
otwierają się na zewnątrz tych pomieszczeń, 

 na I i II piętrze oraz na poddaszu występuje 1 kierunek ewakuacji: korytarzami do 
drzwi ppoż. EI 30 klatek schodowych; na pozostałych kondygnacjach są 2 kierunki 
ewakuacji: na parterze korytarzem do wyjścia na zewnątrz budynku (na ul. 
Kościuszki lub na przejazd), w piwnicy korytarzem do wyjścia na podwórko lub z 
hallu schodami na parter i ul. Kościuszki; z patio korytarzem na ul. Kościuszki, 

8.37. długość dojść ewakuacyjnych od drzwi najdalszych pomieszczeń na pobyt 
ludzi wynosi: 

 w piwnicy max 5 m korytarzem do drzwi na zewnątrz budynku na podwórko lub 
13m korytarzem do drzwi ppoż. EI 30 do hallu i schodami na parter i na ul. 
Kościuszki, przy dopuszczalnej wielkości 30 m dla jednego kierunku ewakuacji, 

 na parterze max 15 m do drzwi ppoż. EI 30 na przejazd lub klatki schodowej 
głównej, przy dopuszczalnej wielkości 40 m dla każdego z dwóch kierunków 
ewakuacji, 

 na I i II piętrze i na poddaszu max 10 m do drzwi ppoż. EI 30 klatki schodowej 
głównej lub bocznej, nie przekracza dopuszczalnej wielkości 10 m, 

8.38. Obie klatki schodowe z wyjściem: z klatki schodowej głównej wydzielonym 
pożarowo korytarzem o długości 9 m na zewnątrz budynku na ul. Kościuszki, 
z klatki schodowej bocznej bezpośrednio na wydzielony pożarowo otwarty 
przejazd, prowadzący na ul. Zaułek Wojaka Szwejka, 

8.39. Szerokość w świetle: korytarzy: w bryle głównej (min. 2,00 m), biegów (min. 
1,20 m) i spoczników (min. 1,50 m) klatki schodowej głównej oraz drzwi 
wyjściowych z klatki schodowej bocznej i z korytarza piwnicy (min. 1,20 m, w 
tym skrzydła zasadnicze min. 0,90 m) spełnia wymagania, 

8.40. Szerokość korytarzy w bryle bocznej (1,30 m) – korytarz do ewakuacji do 20 
osób z 2 pomieszczeń garderoby, przy czym na I piętrze skrzydła drzwi z 
widowni sali teatralnej zawężają szerokość korytarza do 1,0 m, 

8.41. Szerokość klatki schodowej bocznej: biegi min. 1,20 m, jeden wymiar 
spoczników min. 1,50 m, przy czym skrzydła drzwi z balkonu sali teatralnej na 
II piętrze zawężają szerokość biegu do 0,92 m – na balkonie 40 miejsc i 2 
wyjścia ewakuacyjne,  

8.42. Szerokość drzwi ewakuacyjnych o 2 równych skrzydłach: drzwi głównych z 
budynku na ul. Kościuszki 2 x 0,90 m, drzwi z widowni na I piętrze 2x0,65m, z 
balkonu na II piętrze 2x0,60 m na korytarze i na klatkę schodową boczną oraz 
kilka drzwi z pomieszczeń na I i na II piętrze między pomieszczeniami i na 
korytarz 2x 0,59 m, poniżej wymaganej szerokości dla skrzydła 0,90m, 

8.43. Drogi ewakuacji będą wyposażone w oświetlenie awaryjne i podświetlane 
znaki kierunkowe. 

8.44. Instalacje użytkowe (elektryczna, wentylacyjna, ogrzewcza, odgromowa) będą 
spełniać wymogi w odniesieniu do urządzeń i instalacji wg standardów jak dla 
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obiektów zaliczonych do budynków użyteczności publicznej, będą wyposażone 
w wyłączniki i inne wymagane zabezpieczenia.  

8.45. W budynku będą następujące urządzenia przeciwpożarowe: 
8.46. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne w sali teatralnej na I piętrze i na balkonie 

na II piętrze, w salach wielofunkcyjnych na poddaszu oraz dróg ewakuacji 
(korytarze, halle, obie klatki schodowe, schody z hallu w piwnicy), 
zapewniające natężenie min. 1 lx przy posadzce i 5 lx przy hydrantach i 
drzwiach na klatki schodowe, a także podświetlane znaki kierunkowe 
ewakuacji,  

8.47. Hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym, usytuowane w korytarzach po 
obu stronach klatki schodowej głównej na I i II piętrze i na poddaszu oraz w 
piwnicy, w sali teatralnej, na balkonie widowni, w korytarzu na I piętrze przy 
klatce schodowej bocznej - hydranty obejmujące zasięgiem całe powierzchnie 
kondygnacji, spełniające wymagane parametry ciśnienia (0,2 MPa) i 
wydajności (1 l/s), przy jednoczesnym użyciu 2 hydrantów na najwyższej 
kondygnacji, 

8.48. Instalacja sygnalizacji alarmowej pożaru SAP – ochrona pełna, czujki we 
wszystkich pomieszczeniach i na drogach ewakuacji, przyciski ROP i 
sygnalizatory optyczno-akustyczne w korytarzach na kondygnacjach po obu 
stronach klatki schodowej głównej i obok klatki schodowej bocznej, centralka 
pożarowa w pomieszczeniu sekretariatu na I piętrze, sterująca działaniem 
urządzeń ppoż., włączona w system monitoringu pożarowego, 

8.49. Drzwi ppoż. klasy EI 60 i 30, z samozamykaczami, a drzwi 2-skrzydłowe także 
z regulatorem kolejności zamykania;  

8.50. Klapy oddymiające obie klatki schodowe, sterowane sygnałem z centralki 
pożarowej i przyciskami ręcznymi; powierzchnia czynna klap min. 5 % 
największej wydzielonej powierzchni klatek, nawiew świeżego powietrza przez 
drzwi wejściowe, 

8.51. Klapy odcinające ppoż. klasy EIS 60 w przewodach wentylacji / klimatyzacji w 
przejściu przez ściany i strop wentylatorni oraz przez stropy 
międzykondygnacyjne, z wyzwalaczem termicznym i sterowane sygnałem z 
centralki pożarowej, 

8.52. Główny zawór gazu, aktywny system bezpieczeństwa kotłowni gazowej, 
8.53. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
8.54. Instalacja odgromowa. 
8.55. Budynek będzie wyposażony w sprzęt gaśniczy – gaśnice proszkowe typ ABC, 

wg wskaźnika min. 2 kg proszku na każde 100 m2 powierzchni kondygnacji, 
oddzielnie dla części po obu stronach klatki schodowej głównej i obok klatki 
schodowej bocznej.  

8.56. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, wymagane w ilości 
min. 20 l/s, jest zapewnione z hydrantów na sieci miejskiej, wodociągi w300, 
najbliższe hydranty: w odległości 11 m w kierunku wschodnim w ul. Kościuszki 
i 120 m w kierunku północno-wschodnim w Rynku oraz w odległości 73 m w 
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kierunku północno-zachodnim w ul. Wyb. Marszałka J. Piłsudskiego oraz inne 
w tym rejonie.  

8.57. Droga pożarowa jest wymagana, zapewnia ją ul. Kościuszki wzdłuż wschodniej 
ściany budynku, na całej jej długości, w odległości min. 5 m od tej ściany z 
wejściem na klatkę schodową główną i z wejściem na schody do piwnicy oraz 
z dojściem o długości 33 m ul. Zaułek Wojaka Szwejka do przejazdu z 
wejściem na klatkę schodową boczną”.  

 
Zmiany w stosunku do powyższych warunków p.poż.: 

a) Klatka schodowa główna wydzielona z przestrzeni poddasza w ten sposób, że 
nie dzieli poddasza na dwie części. W związku z tym wystarczają dwa hydranty 
p.poż. usytuowane jak na rzucie poddasza: jeden w holu szatniowym, drugi przy 
wyjściu z Sali konferencyjnej na ewakuacyjna klatkę schodową. 

b) Klatka główna nie posiada plafonu szklanego z klapą oddymiającą. Klapy 
oddymiające pozostają w świetliku. Czynna powierzchnia oddymiania wynosi 1,7 
m2. 

 
9. 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 i opisy 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 i Projektanta. 

 

 

Jerzy Lewosiuk …………………………. 


