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OPIS TECHNICZNY 

 

 

1. Podstawa opracowania:  

• Umowa z Inwestorem, 
• Inwentaryzacja budowlana  
• Oględziny i pomiary uzupełniające. 
• Koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem 
• Decyzja o warunkach zabudowy 
• Opinia kominiarska 

 

2. Ogólny opis budynku.  

 
Budynek skrajny zwartej zabudowy w ul. Kościuszki i Zaułka Wojaka Szwejka  

Gmach trzykondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Działka na 
której usytuowano budynek jest płaska, z niedużym spadkiem w kierunku północnym. 

Budynek wybudowany w 1904 roku, obecnie wpisany do rejestru zabytków. 
 

3. Opis stanu istniej ącego   

• Budynek jest przykryty wielospadowym dachem o więźbie drewnianej. 
• Dach jest pokryty dachówką zakładkową ceramiczną.  
• Spadki dachowe zróżnicowane. 
• Kopuła wieżyczki narożnej kryta blachą miedzianą. 
• Klatka schodowa główna doświetlona świetlikiem dachowym w połaci dachu.  
• Ściany piwniczne zawilgocone. 
• Brak izolacji poziomej i pionowej ścian piwnicznych. 

 

4. Zagospodarowanie terenu działki  

Budynek zlokalizowany jest w granicach działki. 
W zachodniej części działki część parteru stanowi przejazd od Zaułka Wojaka Szwej-
ka na wewnętrzne podwórze. Nad przejazdem od strony podwórza na wysokości 1 
piętra zawieszony jest pomiędzy przedmiotowym budynkiem i sąsiednią kamienicą 
łącznik. Pełnił on funkcję operatorni kinowej sali teatralnej i był z niej dostępny. 
Obecnie połączenie z salą jest zlikwidowane, natomiast połączono go drzwiami do 
klatki schodowej z sąsiednią kamienicą.   

W północnej części budynek przylega do sąsiedniej kamienicy. Na styku z tą 
kamienicą utworzone jest wewnętrzne patio doświetlające przyległe pomieszczenia. 
W sąsiedniej kamienicy wybito otwór okienny, lecz obecnie jest on zaślepiony.   
Zagospodarowanie działki nie ulega zmianie. 
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Od administratora budynków sąsiednich uzyskano informacje na temat wspólnot 
mieszkaniowych mieszkańców. Z danych wynika, że mieszkańcy sąsiednich budyn-
ków posiadają dwie oddzielne wspólnoty mieszkaniowe: 
 

1. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości T. Kościuszki nr 7 i Wyb. J. Piłsud-
skiego nr 1, reprezentowana przez Zarząd Wspólnoty w osobach: 
P. Waldemar Wiglusz, zam. 37-700 Przemyśl, ul. Św. Jana Nepomucena 28/6 
P. Kazimierz Kubala, zam. 37-700 Przemyśl, Ostrów 226 (adres do korespon-
dencji:37-700 Przemyśl, ADM Centrum, ul. J. Słowackiego 12 
 

2. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wyb. J. Piłsudskiego nr 1, reprezen-
towana przez Zarząd Wspólnoty w osobach: 
P. Danuta Zbieg, zam. 37-700 Przemyśl, ul. Piłsudskiego 3/4 
P. Andrzej Kapitan, zam. 37-700 Przemyśl, ul. Piłsudskiego 3/3 
P. Piotr Bednarski, zam. 37-700 Przemyśl, ul. Piłsudskiego 3/15 

 

 

5. Założenia projektowe  

Zgodnie z programem użytkowym wysuniętym przez Inwestora oraz z uzgodnioną z 
Inwestorem koncepcją architektoniczną ustalono następujące założenia funkcjonalne 
w stosunku do poszczególnych kondygnacji budynku: 

 
a. Piwnice  – galeria wielokulturowych wystaw artystycznych, warsztaty kulinarne z 

zapleczem socjalnym,  sanitarnym i magazynowym. W oddzielnej części budyn-
ku kotłownia gazowa obsługująca cały budynek. 
 

b. Parter – punkt informacji turystycznej, integracyjna świetlica środowiskowa z 
pracowniami zajęć plastycznych muzycznych i tanecznych, salami szkoleń oraz 
zapleczem socjalnym i sanitarnym. W oddzielnej części budynku dostępne z 
bocznej klatki schodowej część zaplecza technicznego sali teatralnej, znajdują-
cej się na 1 piętrze. 

 
c. 1 Piętro  – sala koncertowo - teatralna wraz z zapleczem szatniowym i sanitar-

nym audytorium oraz zapleczem scenicznym: garderobianym i magazynowym. 
Poza tym pomieszczenia biurowe i świetlica Związku Ukraińców w Polsce. 

 
d. 2 Piętro – biblioteka z czytelnią multimedialną oraz archiwum i księgozbiorem, a 

także pomieszczenia biurowe towarzystw społeczno – kulturalnych środowisko-
wych. Balkon sali teatralnej oraz zaplecze sanitarne. 

 
e. Poddasze – wielofunkcyjne sale konferencyjne z zapleczem sanitarnym, gastro-

nomicznym i socjalnym oraz dwa pokoje gościnne z węzłami sanitarnymi. W 
przestrzeni poddasza znajduje się maszynownia zaplecza scenicznego. 
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6. Rozwi ązania projektowe   

a. Komunikacja 

• Zaprojektowano windę osobową dla osób niepełnosprawnych zlokalizowa-
ną w wewnętrznym podwórzu dostępną z zewnątrz poprzez hall wejściowy 
do pomieszczeń w piwnicach i od wewnątrz na wszystkich kondygnacjach.  

• Zlikwidowano najniżej położoną klatkę schodową, łączącą pomieszczenia 
piwniczne, parterowe i 1 piętra, z wyjściem na podwórze. 

• Przebudowano biegi bocznej klatki schodowej, wychodzącej na zewnątrz 
w przejeździe. 

• Zlikwidowano wewnętrzne schody do piwnicy z byłej restauracji do po-
mieszczeń w piwnicach. 

• Zaprojektowano nowe schody do pomieszczeń piwnicznych dostępne z 
zewnątrz od ulicy Tadeusza Kościuszki. 
 

b. Stolarka okienna i drzwiowa 

•       Zaprojektowano wymianę całej stolarki okiennej w budynku na nową drew-
nianą – dębową w naturalnym kolorze drewna. Nowa stolarka jednoramo-
wa, o podziale na ślemiona i szczeblinki jak w oknach obecnych, szklenie 
trójszybowe - zespolone, ze szkłem pochłaniającym promienie słoneczne, 
z okuciami obwiedniowymi i mechanizmem uchylania górnych kwater z 
poziomu posadzki.  

•       Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne wykonane na wzór istniejących łącznie z 
opaskami, szpaletami i okuciami. 

•       Klatki schodowe zamknięte drzwiami o odporności ogniowej EI30 i oknami 
EI60. 

•       Drzwi do sanitariatów zaopatrzone w otwory nawiewne w dolnej partii 
skrzydeł. 

 

c. Elewacje 

•       Elewacje od strony przyległych ulic - klinkierowe. Projektowane odczysz-
czenie piaskowaniem, ubytki uzupełnione. 

•       Pozostałe elewacje ocieplone wełna mineralną metoda lekką mokrą.  
•       W elewacjach od pierzei ulicznych zaprojektowano odtworzenie pierwotnie 

istniejących attyk. 
•       Zaprojektowano zrekonstruowanie herbu na narożnej wierzy pod kopułą 

oraz odtworzenie wieńczącej iglicy. 
 

d. Izolacje 

•       W ścianach piwnicznych należy założyć hydroizolację poziomą za pomocą 
chemioiniekcji bezpośrednio nad posadzką piwnic od strony wewnętrznej. 

•       Ściany zewnętrzne piwnic od strony przyległych ulic po wyrównaniu i za-
gruntowaniu zaizolować dwa razy lepikiem oraz ocieplić styrodurem. 
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•       Ściany zewnętrzne w części nadziemnej od strony ulic, t.j. wykończone 
białym klinkierem, parteru, 1 piętra, 2 piętra i ścianki kolankowe poddasza 
ocieplone od wewnątrz płytami wapiennymi porowatymi grubości 8 cm. 

•       Ściany zewnętrzne w granicy z sąsiednią działką ocieplone od wewnątrz 
płytami wapiennymi porowatymi grubości 8 cm, od zewnątrz malowane 
farbą silikonową elewacyjną.  

•       Ściany zewnętrzne od strony wewnętrznego dziedzińca oraz oddalone od 
granicy działki - wykończone tynkiem, parteru, 1 piętra, 2 piętra i ścianki 
kolankowe poddasza ocieplić od zewnątrz wełną mineralną twardą grubo-
ści 15 cm na kleju i wykończone tynkiem silikonowym. 

 
e. Sala teatralna i zaplecze sceniczne 

•       W sali teatralnej zaprojektowano wydłużenie sceny w kierunku widowni ze 
schodkami prowadzącymi z widowni na scenę. Na środku sceny zlokali-
zowano podnośnik do opuszczania pod scenę fortepianu. Proscenium oraz 
część widowni opuszczana dla utworzenia fosy orkiestrowej. 

•       Zaprojektowano nowe kulisy z podnośnikami dla dekoracji, kurtyną, rampą 
oświetlenia sceny i nagłośnieniem sceny i widowni. 

•       Zaprojektowano amfiteatralne nachylenie widowni  
 

f. Posadzki, wyko ńczenie ścian 

•       Posadzki wymienione na nowe. 
•       W piwnicach posadzki z cegły klinkierowej, z cokolikami wysokości 12 cm 
•       W pomieszczeniach na parterze,1 piętrze, na 2 piętrze – w korytarzach i w 

sanitariatach płytki gresowe wykonane na wzór starych, z cokolikami wys. 
12 cm. W pomieszczeniach biurowych – parkiety mozaikowe z cokolikami 
wys. 12 cm 

•       Na schodach stopnie i spoczniki granitowe. Granit w kolorze ciemnopopiela-
tym płomieniowany. 

•        Na poddaszu w salach wielofunkcyjnych, na antresoli oraz w pokojach go-
ścinnych posadzka parkietowa. Parkiet mozaikowy z cokołami wysokości 
12 cm. 

•       W pozostałych pomieszczeniach poddasza posadzki gresowe. 
•       W patio – podwórzu wewnętrznym – posadzka z cegły klinkierowej.  

 

g. Zabiegi konserwatorskie 

Należy wykonać odkrywki na ścianach pomieszczeń, korytarzy, klatki schodowej 
w celu ustalenia pierwotnych kolorystyk i dekoracji. Po zdjęciu wtórnych przemalowań 
należy odrestaurować pierwotne dekoracje i odtworzyć brakujące fragmenty. 

Projektuje się odtworzenie zburzonych attyk w elewacji wschodniej i południowej 
oraz rekonstrukcja herbu na wierzy pod kopułą. 
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7. Dane  techniczne  

Parametry budynku w stanie obecnym: 

•        Powierzchnia zabudowy …………….. 853,00 m2 
•        Powierzchnia użytkowa ……………. 2.029,54 m2 
•        Kubatura ……………………………..    16.920 m3 

Parametry budynku po rozbudowie: 

•        Powierzchnia zabudowy ……………… 853,00 m2 
•        Powierzchnia użytkowa ……………   2.616,34 m2 
•        Kubatura …………………………………17.336 m3 

 

 

8. Elementy wyko ńczeniowe  

•       Balustrady schodów – istniejąca - podwyższona do 120 cm, z boczną po-
ręczą na wysokości 90 cm.  

•       Nowa balustrada w bocznej klatce schodowej wykonana ze stali (elementy 
stalowe kute) w kolorze grafitowym. Wysokość balustrady 120 cm, z 
boczną poręczą na wysokości 90 cm. 

•       Parapety wewnętrzne z aglomarmuru, gr. 4 cm, wystające poza lico ściany 
2 cm. 

 
 
9. Konstrukcja  

a. Remont wszystkich stropów mi ędzykondygnacyjnych.  
 

•       Nad piwnicami -zdjęcie warstw posadzkowych, następnie założenie no-
wych warstw posadzkowych odtworzenie i posadzek.  

•       Nad parterem i nad 1 piętrem - zdjęcie warstw posadzkowych, wzmocnie-
nie oraz zakonserwowanie wszystkich belek konstrukcyjnych sufitowych i 
posadzkowych, następnie odtworzenie sufitów i posadzek.  

•       Nad 2 piętrem założenie nowych belek stalowych, ułożenie płyt żelbeto-
wych prefabrykowanych oraz ułożenie warstw posadzkowych.  
 

b. Przebudowa dachu 
 

•       Część dachu rozebrana. Ustawienie słupów oraz stropu antresoli. 
•       Na części dachu podniesienie ścianek kolankowych, przy zachowaniu ist-

niejących kalenic dachu od strony przyległych ulic.  
•       Wymiana części konstrukcji więźby dachowej i wprowadzenie dźwigarów 

stalowych i belek żelbetowych. 
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c. Szyb windowy  
 

Szyb windowy w patio budynku posadowiony na niezależnym fundamencie. 
 
 
10. Instalacje  

a. Instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody  
 

•       Kotłownia w przyziemiu budynku dostępna od podwórza. Komin stalowy 
wyprowadzony ponad dach. 

•       Instalacja centralnego ogrzewania obsługującego cały budynek 
•       Zasobnik ciepłej wody w kotłowni  

 
b. Instalacje wodno – kanalizacyjne 

 
•       W budynku instalacja hydrantowa 
•       Zaprojektowano nowe piony kanalizacyjne 
•       Węzeł wodomierzowy w kotłowni budynku w oparciu o istniejący przyłącz 

wodociągowy do budynku 
•       Kanalizacja deszczowa nie ulega zmianie  

 
c. Instalacje wentylacji mechanicznej 

 
•       W pomieszczeniu przyległym do bocznej klatki schodowej na 2 piętrze cen-

trala klimatyzacyjna. Centrala ta ma zapewnić odpowiednie krotności wy-
miany powietrza w pomieszczeniach na poziomie poddasza oraz w sali te-
atralnej.  

•       Na pozostałych kondygnacjach osobne centrale klimatyzacyjne podsufito-
we. 

•       W piwnicy jednostki klimatyzacyjne podsufitowe w pomieszczeniach warsz-
tatów kulinarnych oraz w korytarzu komunikacyjnym. 

•       Na parterze, na 1 piętrze i na 2 piętrze jednostki klimatyzacyjne w po-
mieszczeniach sanitarnych 

 
d. Instalacje elektryczne wysokopr ądowe 

 
•       Istniejący przyłącz elektryczny. 
•       Opomiarowanie instalacji w pomieszczeniu technicznym w obrębie bocznej 

klatki schodowe 
•       Instalacje oświetleniowa i gniazdkowa ulegają przebudowie 
•       Instalacja odgromowa 
 
e.       Instalacje elektryczne niskopr ądowe 

 
•       Instalacja domofonowa 
•       Instalacja sygnalizacji przeciwpożarowej. 
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•       Instalacja oświetlenia awaryjnego 
•       Instalacja telefoniczna w pomieszczeniach biurowych 
•       Instalacja telewizji kablowej oraz internetowa 

 
f. Instalacja nadci śnieniowa klatek schodowych 

 
W przyziemiu zlokalizowano agregaty nadmuchowego dla wytworzenia nadci-

śnienie w pomieszczeniach zamkniętych klatek schodowych. 
 
 
 

11. Warunki sanitarne i BHP  

• Dla pracowników obsługujących warsztaty kulinarne oraz pozostałe warsztaty 
zajęciowe w piwnicach zaprojektowano pomieszczenie socjalne do spożywa-
nia posiłków. 

• Dla pracowników administracyjnych przewiduje się szafki odzieżowe w po-
mieszczeniach biurowych. 

• Na każdej kondygnacji zlokalizowano sanitariaty osobno dla mężczyzn oraz 
dla kobiet. 

• Na każdej kondygnacji znajdują się pomieszczenia porządkowe, wyposażone 
w zlewozmywak zamontowany 50 cm nad posadzką oraz czerpalny zawór 
wody ze złączką do węża. 

• Dla bloku pomieszczeń na poddaszu służących jako gastronomiczne zaplecze 
sali konferencyjnej należy w porozumieniu z użytkownikiem sporządzić techno-
logię oraz osobno uzgodnić pod względem sanitarnym i BHP. Podobnie dla 
pomieszczeń w piwnicy dla pomieszczeń warsztatów kulinarnych. 
 
 
 

12. Ochrona przeciwpo żarowa  

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. 
 
1. DANE OBIEKTU. 
 
Budynek o wysokości 21,15 m od poziomu terenu do kalenicy dachu oraz 24,90 m 
do wierzchu kopuły, średniowysoki (SW). 
Budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych użytkowych (w tym poddasze z antreso-
lą) i  piwnicy użytkowej z pomieszczeniami na pobyt ludzi. 
Powierzchnia zabudowy 853 m2, kubatura 17.336 m3. 
 
2. PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI. 
 
Typowe wyposażenie obiektów użyteczności publicznej (sale widowiskowe, sale za-
jęć, biura), z zapleczem gastronomicznym – materiały palne to: drewno, płyty drew-
nopochodne, tworzywa sztuczne, papier, tkaniny, artykuły spożywcze, urządzenia 
elektryczne i elektroniczne.  
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W budynku nie przewiduje się składowania i gromadzenia substancji o właściwo-
ściach pożarowo niebezpiecznych – nie wyznacza się pomieszczeń lub stref zagro-
żenia wybuchem. 
 
3. GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO. 
 
Nie dotyczy. 
 
4. KATEGORIA ZAGRO ŻENIA LUDZI. 
 
Ze względu na sposób użytkowania budynek kwalifikuje się: 
- piwnice  - ZL III, galeria wystaw artystycznych i inne pomieszczenia dla mniej niż 

50 osób, 
- parter  - ZL I, 2 sale (świetlica integracyjna i szkoleń) dla ponad 50 osób każ-

da, 
- I piętro  - ZL I, sala teatralna dla ponad 50 osób, 

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

 - ZL III, pomieszczenia biurowe i czytelnia, 
- poddasze - ZL I, sala wielofunkcyjna dla ponad 50 osób, 
- antresola – dla nie więcej niż 20 osób 
 
 
5. PODZIAŁ OBEKTU NA STREFY PO ŻAROWE. 
 
Cały budynek znajduje się w 1 strefie pożarowej, o powierzchni ok. 2900 m2, mniej-
szej od dopuszczalnej wielkości 5000 m2. Poszczególne kondygnacje nie stanowią 
odrębnych stref pożarowych ze względu na niezabezpieczenie ognioodporne prze-
pustów przez stropy wszystkich instalacji, o małych średnicach, także instalacji sta-
rych, ukrytych w przegrodach budowlanych oraz łączące kondygnacje nadziemne 
patio otwarte od góry, przysłonięte częściowo ażurowym dachem. Przestrzeń sali 
teatralnej łączy także I i II piętro.  
 
 
6. KLASA ODPORNO ŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU. 
 
Wymagana klasa odporności pożarowej całego budynku „B”. 
 
 
7. KLASA ODPORNO ŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU. 
 
Odporność ogniowa elementów budynku co najmniej klasy: 
- elementy nośne - R 240, 120, ściany murowane, słupy i podciągi żelbeto-

we, 
- stropy   - REI 60, żelbetowe, ceglane i drewniane zaopatrzone w 

ochronną warstwę z płyt GK lub sufity podwieszone o wymaganej odporności 
ogniowej 



ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY LEWOSIUK, 37-700 PRZEMYŚL, UL. BASZTOWA 13/11 
www.architert.vt.pl, tel. (16) 675-01-19,  kom. 601-093-467, e-mail: lewosiuk@op.pl 

 

 
 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU  
USYTUOWANEGO NA DZIAŁCE NR 1108, OBR. 207 PRZY UL. TADEUSZA KOSCUSZKI 5 W PRZEMYŚLU 

   str. 9 
 

- ściany zewnętrzne - REI 240, 120, murowane  (w tym pasy międzykondygna-
cyjne), 

- ściany wewnętrzne - min. EI 30, murowane i systemowe z płyt GKF, 
- konstrukcja dachu - bezklasowa, drewniana, osłonięta sufitem systemowym 

EI 60. 
Drewniana konstrukcja dachu uodporniona środkiem ognioochronnym do stopnia 
niezapalności. 
Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia (NRO), spełniają wyma-
gania dla klasy „B”. 
 
 
8. WYDZIELENIA I WYMAGANIA PRZECIWPO ŻAROWE. 
 
W budynku zastosowano następujące zabezpieczenia przeciwpożarowe: 
- ściana oddzielenia ppoż. klasy REI 240 na całej wysokości budynku w północ-

nej granicy działki od przylegającego budynku na odcinku od ul. Kościuszki oraz 
na pozostałym nieregularnym kształcie na odcinku od podwórka z otworami 
(nieotwieralnymi naświetlami) klasy EI 60, 

- ściana oddzielenia ppoż. klasy REI 240 i REI 120 na całej wysokości budynku w 
zachodniej granicy działki, z otworami (nieotwieralnymi naświetlami) klasy EI 60, 

- 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 i 
drzwiami klasy EI 30, od szybu dźwigu drzwiami klasy EI 60, od patio nieotwie-
ralnym naświetlem klasy EI 60; 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, 

- klatka schodowa boczna, prowadząca od parteru do poddasza, obudowana na 
całej wysokości od pomieszczeń ścianami klasy REI 120, z drzwiami klasy EI 
30; przepusty instalacji o średnicy powyżej 4 cm przez ściany klatki zabezpie-
czone 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 drzwiami  i naświetlem klasy EI 30, 

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

- pomieszczenie kotłowni (piwnica nie jest kondygnacją podziemną) wydzielone 
ścianami i stropem klasy min. REI 60, z drzwiami zwykłymi do otwartego prze-
jazdu, przepusty instalacji o średnicy powyżej 4 cm przez ściany i strop zabez-
pieczone do klasy EI 60, 

- przyległe do kotłowni pomieszczenie - hydrofornia (pompownia zasilająca hy-
dranty wewnętrzne)  wydzielone ścianami i stropem min. REI 120 z drzwiami 
klasy EI 60, przepusty wszelkich instalacji przez ściany i strop zabezpieczone 
do klasy EI 120, 

- pomieszczenie wentylatorni na 2 piętrze wydzielone ścianami i stropem klasy 
min. EI 60, z drzwiami klasy EI 30, przepusty instalacji o średnicy powyżej 4 cm 
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przez ściany i strop zabezpieczone do klasy EI 60, w tym klapy odcinające ppo-
ż. klasy EIS 60 w kanałach wentylacji / klimatyzacji, 

- pomieszczenie techniczne maszynownia sceny  na poddaszu wydzielone ... ??? 
- pomieszczenie agregatów nadciśnienia ??? (wentylatora) dla klatek schodo-

wych w piwnicy i kanały nawiewne wydzielone ścianami i stropem klasy REI/EI 
60 z drzwiami klasy EI 30, przepusty instalacji o średnicy powyżej 4 cm przez 
ściany i strop zabezpieczone do klasy EI 60, 

- scena w sali teatralnej na wysokości 100 cm od powierzchni stropu żelbetowe-
go, na konstrukcji niepalnej, z niepalną płytą podpodłogową, klasy REI 30,  

- widownia sali teatralnej na wysokości od 20 cm do 120 cm m od stropu drew-
nianego, na konstrukcji niepalnej, z niepalną płytą podpodłogową, klasy REI 30,  

- obie klatki schodowe wyposażone w urządzenia wytwarzające nadciśnienie w 
wydzielonej i zamkniętej przestrzeni, z klapami upustowymi powietrza z prze-
strzeni klatek i z otworami wentylacji grawitacyjnej korytarzy, 

- patio wewnętrzne niezamknięte do góry, częściowo przysłonięte ażurowym da-
chem, 

- do wykończenia wnętrz (kotary, zasłony, sufity dekoracyjne, okładziny aku-
styczne ścian itp.) będą zastosowane materiały o wymaganych dla nich właści-
wościach (m. in.: co najmniej trudno zapalne, niekapiące i nieodpadające pod 
wpływem ognia, nie wydzielające bardzo toksycznych produktów rozkładu i spa-
lania), 

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

 
 
9. WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE. 
 
W budynku zastosowano następujące urządzenia przeciwpożarowe: 
- oświetlenie awaryjne ewakuacyjne w sali teatralnej na I piętrze i na balkonie na 

II piętrze, sali wielofunkcyjnej na poddaszu oraz dróg ewakuacji (korytarze, hal-
le, obie klatki schodowe), zapewniające natężenie min. 1 lx przy posadzce, a 
także podświetlane znaki kierunkowe ewakuacji,  

- 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 i na antresoli poddasza, obejmujące za-
sięgiem całe powierzchnie kondygnacji, spełniające wymagane parametry ci-
śnienia (0,2 MPa) i wydajności (1 l/s dla hydrantów 25), przy jednoczesnym 
użyciu 2 hydrantów na najwyższej kondygnacji, 

- instalacja sygnalizacji alarmowej pożaru SAP – ochrona pełna, czujki we 
wszystkich pomieszczeniach, przyciski ROP i sygnalizatory optyczno-
akustyczne w korytarzach na wszystkich kondygnacjach po obu stronach klatki 
schodowej głównej, centralka pożarowa w pomieszczeniu sekretariatu na I pię-
trze, sterująca działaniem urządzeń ppoż., 

- drzwi ppoż. klasy EI 60 i 30, z samozamykaczami, a drzwi 2-skrzydłowe także z 
regulatorem kolejności zamykania; drzwi mogą być w pozycji otwartej, na elek-
trotrzymaczach, zamykane sygnałem z centralki pożarowej,  

- agregaty wytwarzające nadciśnienie (wentylatory) w obu klatkach schodowych, 
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sterowane sygnałem z centralki pożarowej, zasilanie wentylatorów przewodem 
PH 90 sprzed wyłącznika ppoż. prądu, 

- klapy odcinające ppoż. klasy EIS 60, z wyzwalaczem termicznym, w przewo-
dach wentylacji / klimatyzacji, w przejściu przez ściany i strop wentylatorni oraz 
przez stropy międzykondygancyjne, sterowane sygnałem z centralki pożarowej, 

- główny zawór gazu, aktywny system bezpieczeństwa kotłowni gazowej, 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu, wyłączający napięcie sieciowe,  
- instalacja odgromowa. 
 
10. WARUNKI EWAKUACJI. 
 
Przewidywana liczba ludzi w budynku: 
w piwnicy - do 100 osób, 
na parterze - do 200 osób, 
na I piętrze - do 250 osób, 
na II piętrze - do 100 osób, 
na poddaszu - do 250 osób oraz na antresoli do 20 osób, 
W budynku są pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 osób jednocześnie: 
- połączone sale na parterze (punkt informacji turystycznej), sala plastyczna, 

świetlica integracyjna, sala muzyczna, sala komputerowa) – do 150 osób, 
- widownia sali teatralnej na I piętrze – 170 miejsc, 
- widownia sali na balkonie na II piętrze – 50 miejsc, 
- sala wielofunkcyjna na poddaszu – do 250 osób,  
Połączone sale galerii wystaw artystycznych nr 1, 2 i 3 w piwnicy mogą być użytko-
wane przez max 50 osób jednocześnie, ze względu na tylko 1 wyjście ewakuacyj-
ne.  
Na poddaszu 2 pokoje gościnne nie służą celom typowo hotelowym. 
W budynku zapewniono następujące warunki ewakuacji dla przebywających w nim 
ludzi: 
- długość przejść ewakuacyjnych największa w sali wielofunkcyjnej na poddaszu, 

wynosi max 18 m, poniżej dopuszczalnej wielkości 32 m, w pozostałych po-
mieszczeniach mniejsza, 

- z pomieszczeń dla ponad 50 osób zapewniono po 2 wyjścia ewakuacyjne, na 
korytarze lub bezpośrednio na wydzielone klatki schodowe, drzwi otwierają się 
na zewnątrz tych pomieszczeń, 

- w budynku występuje 1 kierunek ewakuacji: w piwnicy korytarzem do wyjścia na 
zewnątrz budynku (na podwórko) lub schodami na parter i ul. Kościuszki; na 
kondygnacjach nadziemnych korytarzami do drzwi ppoż. na wydzieloną klatkę 
schodową główną; na parterze także wyjście ze świetlicy integracyjnej bezpo-
średnio na zewnątrz budynku na ul. Kościuszki oraz przez drzwi EI 30 do otwar-
tego przejazdu; z patio wyjście na ul. Kościuszki, 

- długość dojść ewakuacyjnych od drzwi najdalszych pomieszczeń na pobyt ludzi 
wynosi: 
• w piwnicy max 18 m do drzwi na zewnątrz budynku, przy dopuszczalnej 

wielkości 20 m na poziomej drodze; także możliwość ewakuacji z korytarza 
schodami do drzwi ppoż. EI 30 na parter budynku, 

• na parterze max 16 m, do drzwi na zewnątrz budynku, przy dopuszczalnej 
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wielkości 20 m na poziomej drodze; także możliwość ewakuacji z korytarza 
do drzwi ppoż. EI 30 na przejazd, 

• na I i na II piętrze i na poddaszu max 10 m do drzwi ppoż. EI 30, nie prze-
kracza dopuszczalnej wielkości 10 m; także możliwość przejścia przez wi-
downie do drzwi ppoż. EI 30 klatki schodowej bocznej, 

• od drzwi ppoż. EI 30 klatki schodowej głównej do wyjścia na zewnątrz bu-
dynku 8,0 m, poniżej dopuszczalnej wielkości 10 m, 

- obie klatki schodowe wydzielone pożarowo i wyposażone w urządzenia zapo-
biegające zadymieniu (wytwarzające nadciśnienie), z wyjściem: z klatki scho-
dowej głównej wydzielonym pożarowo korytarzem na zewnątrz budynku, z klatki 
schodowej bocznej bezpośrednio na wydzielony pożarowo otwarty przejazd, 
prowadzący na ul. Zaułek Wojaka Szwejka, 

- szerokość w świetle: korytarzy (min. 2,00 m), biegów (min. 1,20 m) i spoczników 
(min. 1,50 m) klatki schodowej oraz drzwi wyjściowych z klatek schodowych i z 
korytarza piwnicy (min. 1,20 m, w tym skrzydła zasadnicze min. 0,90 m) spełnia 
wymagania, 

- szerokość drzwi ewakuacyjnych z widowni na I i na II piętrze 2 x 0,75 m oraz 
zawężona szerokość niektórych wymiarów klatki schodowej bocznej – Inwestor 
posiada zgodę Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie z dnia 
29.11.2011r.  na zastosowanie rozwiązań zastępczych, 

- drogi ewakuacji wyposażone w oświetlenie awaryjne i podświetlane znaki kie-
runkowe. 

 
 
11. ZABEZPIECZENIE PPOŻ. INSTALACJI U ŻYTKOWYCH. 
 

Instalacje użytkowe (elektroenergetyczna, wentylacyjna, ogrzewcza, odgromo-
wa) będą spełniać wymogi w odniesieniu do urządzeń i instalacji wg standardów jak 
dla obiektów zaliczonych do budynków użyteczności publicznej. 
Instalacje użytkowe będą wyposażone w wyłączniki i inne wymagane zabezpiecze-
nia. 
 
12. WYPOSAŻENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY. 
 

Budynek będzie wyposażony w sprzęt gaśniczy – gaśnice proszkowe typ ABC, 
wg wskaźnika min. 2 kg proszku na każde 100 m2 powierzchni kondygnacji, od-
dzielnie dla części po obu stronach klatki schodowej głównej. Gaśnice mogą być 
usytuowane w oddzielnej komorze w szafkach hydrantów. 
Oddzielnie należy przewidzieć gaśnice 6 kg (proszkowe lub na dwutlenek węgla 
CO2) w pomieszczeniach technicznych, w kuchni gaśnicę do gaszenia tłuszczów. 
 
13. INNE WYMAGANIA. 
 
Przed rozpoczęciem użytkowania budynku należy:  
- oznakować wymaganymi tablicami miejsca rozmieszczenia gaśnic, hydrantów, 

wyłącznika ppoż. prądu i zaworu gazu, 
- opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 
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UWAGA! 

Projekt branżowy instalacji SAP, projekt branżowy urządzeń zabezpieczają-
cych klatki schodowe przed zadymieniem, projekt branżowy instalacji wodnej ppoż. 
z hydrantami, projekt branżowy oświetlenia awaryjnego i znaków kierunkowych 
ewakuacji oraz projekt branżowy instalacji wentylacji / klimatyzacji należy uzgodnić 
w zakresie wymagań ochrony ppoż. 

 
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ . 
 
1. USYTUOWANIE BUDYNKU. 
 

Budynek w zwartej zabudowie śródmiejskiej Miasta, z przylegającymi budynka-
mi na części zabudowy od strony północnej i zachodniej (ściany oddzielenia ppoż. 
w przebudowywanym budynku) oraz usytuowany w odległości 6 - 7 m w kierunku 
południowym (za ul. Zaułek Wojaka Szwejka) od budynku użyteczności publicznej i 
w odległości 18 m w kierunku wschodnim (za ul. Kościuszki), przy wymaganej odle-
głości min. 8 m.  
 
2. DROGA POŻAROWA. 
 

Droga pożarowa jest wymagana, zapewnia ją ul. Kościuszki wzdłuż wschodniej 
ściany budynku, na całej jego długości, w odległości min. 5 m od tej ściany z wej-
ściem na klatkę schodową główną, wejściem do patio i dźwigu i wejściem na scho-
dy do piwnicy oraz z dojściem o długości 33 m ul. Zaułek Wojaka Szwejka do prze-
jazdu z wejściem na klatkę schodową boczną. 
 
3. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO CELÓW PPOŻ. 
 

Wymagane w ilości min. 20 l/s, zapewnione z sieci miejskiej, wodociągi w300, 
najbliższe hydranty: w odległości 11 m w kierunku wschodnim w ul. Kościuszki i w 
odległości 73 m w kierunku północnym w ul. Wyb. Marsz. J. Piłsudskiego. 

 
 
 
 

13. Informacja dotycz ąca BiOZ  

 
a. Podstawa opracowania 

 
• Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. Ze zmianami z dnia 27 marca 2003 r. Prawo 

Budowlane. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia. 
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b. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść 
realizacji poszczególnych obiektów 
 
Całe zamierzenie budowlane obejmuje zmianę sposobu użytkowania 
poddasza wraz z przebudową i nadbudową budynku przy ul. Kościuszki 5 w 
Przemyślu. 
 

Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
 
 Istniejący budynek w pełni podpiwniczony, o trzech pełnych kondygnacjach 
nadziemnych, wyposażony we wszystkie instalacje. 
 
Elementy zagospodarowania działki, które mog ą stwarza ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi  

 
Istniejące kable elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne 

 
Zagro żenia mog ące wyst ąpić podczas realizacji robót budowlanych 
 

• Upadek z wysokości przy pracach na dachu i przy remoncie elewacji 
• Porażenie prądem elektrycznym przy pracach ziemnych 
• Praca przy ruchu pieszym i kołowym 
• Przechodnie – narażeni na upadające przedmioty z rusztowania 
• Osuwanie się ziemi po wykonaniu wykopów pod izolacje pionową ścian 

piwnicznych  
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 
 

• Zapoznanie pracowników z projektem budowlanym. 
• Omówienie specyfiki budynku oraz harmonogramu robót. 
• Ogólne szkolenie BHP 
• Poinformowanie pracowników o przyłączach 
• Pouczenie pracowników w zakresie postępowania w sytuacjach ekstremalnych 

w kontekście realnych zagrożeń.  
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę umo żliwiaj ącą szybk ą 
ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń. 
 

• Wyznaczenie miejsca realizacji obiektu 
• Określenie wielkości i lokalizacji miejsca składowania materiałów budowlanych 

oraz ziemi z wykopów z uwzględnieniem harmonogramu robót 
• Wytyczenie dróg i placów manewrowych dla transportu materiałów 

budowlanych 
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• Organizacja zaplecza budowy ( zaplecze socjalne, sanitarne, miejsca poboru 
prądu, miejsca poboru wody) 

• Wskazanie sposobu zabezpieczenia budowy przed wtargnięciem osób 
niepowołanych oraz oznakowanie budowy 

• Określenie sposobu zabezpieczenia przed osuwaniem się ziemi oraz 
naruszeniem stref ochronnym dla linii energetycznej  

• Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości 
powyżej 1,0m od podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upad-
kiem z wysokości balustradą o wysokości 1,1m 

• Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione 
mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub 
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5m wzdłuż 
zewnętrznej strony krawędzi przejścia 

• Roboty murarskie i tynkarskie powinny być wykonywane wyłącznie ze stałych 
pomostów i rusztowań 

• Należy ściśle przestrzegać zakazu noszenia przez jednego pracownika, 
elementów dłuższych ni 4m i cięższych niż 30kg 

 

 

14. Dostęp dla niepełnosprawnych  

Cały  budynek, po wykonaniu windy osobowej, będzie dostępny jest dla osób nie-
pełnosprawnych. 

W budynku znajdują się trzy sanitariaty dostępne dla osób niepełnosprawnych. 
 
 
 

15. Warunki wykonania i odbioru robót 

Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać atesty dopuszcza-
jące do stosowania w budownictwie. 
 
 
 
                                                                              Jerzy Lewosiuk………………………. 
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