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OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO 

 
 

 
„Budowa polegająca na nadbudowie i rozbudowie istniejącego obiektu. Modernizacja na 
potrzeby sanatorium uzdrowiskowego i przychodni uzdrowiskowej w Polanicy-Zdroju.” 

 
Lokalizacja inwestycji: ul. B. Chrobrego 1a i 3 w Polanicy Zdroju; dz.nr 257/12 

 
Inwestor: ASKMED Sp. z o.o.; ul. Armii Krajowej 53, 50-451 Wrocław 

 
 

 
 

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 
 
 
Przeznaczenie obiektu 
 
Przedmiotem inwestycji jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do nadbudowy i rozbudowy obiektu 
usługowego obecnie nieużytkowanego na potrzeby sanatorium uzdrowiskowego i przychodni uzdrowiskowej 
w Polanicy Zdrój.  

 
Lokalizacja przedmiotowej inwestycji- Polanica Zdrój, ul. Chrobrego 1a, 3; dz.nr. 257/12 

 
 

 
Charakterystyczne parametry techniczne: 

 
 
Powierzchnia netto budynku:  4448,88 m2 

Powierzchnia całkowita netto: 5273,15 m2 

Kubatura budynku: 17665,05 m3 

Wysokość obiektu:  

Budynek nr 1- 

Budynek nr 2- 

 

18,25 m 

18,80 m 

Długość obiektu: 

Elewacja frontowa budynku nr 1- 

Łącznik- 

Elewacja frontowa budynku nr 2- 

 

17,64 m 

4,34 m 

27,60 m 

Szerokość obiektu: 27,30 m 

Liczba kondygnacji: 4 kondygnacje nadziemne + piwnica 
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Zestawienie pomieszczeń netto obiektu: 
 
PIWNICA 

0.1  KOMUNIKACJA/ RECEPCJA  WYKŁ. TARKETT  22.74 m2 

0.2  POM. PORZĄDKOWE   WYKŁ. TARKETT  2.39 m2 

0.3  TOALETA  WYKŁ. TARKETT  3.36 m2 

0.4  KOMUNIKACJA  WYKŁ. TARKETT  47.7 m2 

0.5  SZATNIA  WYKŁ. TARKETT  9.36 m2 

0.6  POM. HIGIENICZNO- SANITARNE  WYKŁ. TARKETT  10.38 m2 

0.7  SZATNIA  WYKŁ. TARKETT  8.61 m2 

0.8  POM. HIGIENICZNO- SANITARNE  WYKŁ. TARKETT  7.1 m2 

0.9  SALA GIMNASTYCZNA  WYKŁ. TARKETT  70.36 m2 

0.10  POM. POMOCNICZE  WYKŁ. TARKETT  2.45 m2 

0.11  POKÓJ ZABIEGOWY  WYKŁ. TARKETT   13.21 m2 

0.12  POKÓJ ZABIEGOWY  WYKŁ. TARKETT  13.70 m2 

0.13  ŁAZIENKA DO KĄPIELI PEREŁKOWYCH  WYKŁ. TARKETT  8.96 m2 

0.14  POKÓJ ZABIEGOWY  WYKŁ. TARKETT  8.70 m2 

0.15  KOMUNIKACJA  PŁYTKI GRESOWE  0.47 m2 

0.16  SAUNA  PŁYTKI GRESOWE 2.86 m2 

0.17  SAUNA  PŁYTKI GRESOWE 5.00 m2 

0.18  SAUNA  PŁYTKI GRESOWE  3.31 m2 

0.19  GROTA SOLNA  PŁYTKI GRESOWE  15.00 m2 

0.20  KOMUNIKACJA  PŁYTKI GRESOWE  32.49 m2 

0.21  KOMUNIKACJA  PŁYTKI GRESOWE 12.85 m2 

0.22  POM. TECHNICZNE- ELEKTR.  PŁYTKI GRESOWE 6.47 m2 

0.23  POM. TECHNICZNE- ELEKTR.  PŁYTKI GRESOWE 5.17 m2 

0.24  POM. TECHNICZNE- CENTRALA WENT. PŁYTKI GRESOWE  32.26 m2 

0.25  POM. TECHNICZNE   PŁYTKI GRESOWE 3.80 m2 

0.26  POM. NA ODPADY   PŁYTKI GRESOWE 7.44 m2 

0.27  POM. POMOCNICZE  PŁYTKI GRESOWE 26.11 m2 

0.28  POM. PORZĄDKOWE   PŁYTKI GRESOWE 3.42 m2 

0.29  MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY/POŚCIELI  PŁYTKI GRESOWE 11.23 m2 

0.30  POM. SOCJALNE   PŁYTKI GRESOWE  13.32 m2  

0.31  POM. HIGIENICZNO- SANITARNE   PŁYTKI GRESOWE  5.62 m2 

0.32  MASZYNOWNIA DŹWIGU   PŁYTKI GRESOWE 4.13 m2 

0.33  KOMUNIKACJA   PŁYTKI GRESOWE 6.74 m2 

0.34  MAGAZYN SUCHY   PŁYTKI GRESOWE 6.74 m2 

0.35  POM. PORZĄDKOWE   PŁYTKI GRESOWE 2.70 m2 
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0.36  STANOWISKO DEZYNFEKCJI JAJ   PŁYTKI GRESOWE 1.70 m2 

0.37  MROŹNIA   PŁYTKI GRESOWE 7.49 m2 

0.38  CHŁODNIA   PŁYTKI GRESOWE 7.23 m2 

0.39  POM. OBRÓBEK CZYSTYCH   PŁYTKI GRESOWE 11.43 m2 

0.40  MAGAZYN/OBRÓBKA WARZYW   PŁYTKI GRESOWE 7.62 m2 

K1  KLATKA SCHODOWA   PŁYTKI GRESOWE 37.05 m2 

K2  KLATKA SCHODOWA   PŁYTKI GRESOWE 37.05 m2 

K3  KLATKA SCHODOWA   PŁYTKI GRESOWE 25.61 m2 

    ŁĄCZNIE:  581.33 m2 
 
 
PARTER 

1.1  KOMUNIKACJA  WYKŁ. TARKETT  47.95 M2 

1.2  REJESTRACJA  WYKŁ. TARKETT 6.59 M2 

1.3  WIATROŁAP  WYKŁ. TARKETT 4.40 M2 

1.4  POM. SOCJALNE  WYKŁ. TARKETT 11.94 M2 

1.5  TOALETA  PŁYTKI GRESOWE  3.14 M2 

1.6  GABINET  WYKŁ. TARKETT 20.97 M2 

1.7  TOALETA  PŁYTKI GRESOWE 4.90 M2 

1.8  TOALETA  PŁYTKI GRESOWE 7.34 M2 

1.9  GABINET  WYKŁ. TARKETT 23.78 M2 

1.10  ŁAZIENKA PŁYTKI GRESOWE 4.18 M2 

1.11  POM. PORZĄDKOWE  PŁYTKI GRESOWE 3.36 M2 

1.12  GABINET  WYKŁ. TARKETT 13.52 M2 

1.13  GABINET  WYKŁ. TARKETT 15.73 M2 

1.14  POKÓJ ZABIEGOWY  WYKŁ. TARKETT 20.40 M2 

1.15  KOMUNIKACJA  WYKŁ. TARKETT 64.91 M2 

1.16  RESTAURACJA  PŁYTKI GRESOWE 214.47 M2 

1.17  BAR  PŁYTKI GRESOWE 15.78 M2 

1.18  KOMUNIKACJA  PŁYTKI GRESOWE 60.69 M2 

1.19  TOALETA MĘSKA  PŁYTKI GRESOWE 13.34 M2 

1.20  TOALETA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PŁYTKI GRESOWE 3.60 M2 

1.21  TOALETA DAMSKA PŁYTKI GRESOWE 9.76 M2 

1.22  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 29.73 M2 

1.23  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 4.00 M2 

1.24  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 34.00 M2 

1.25  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 4.00 M2 

1.26  SEKRETARIAT  WYKŁ. TARKETT 14.69 M2 

1.27  BIURO ADMINISTRACJI  WYKŁ. TARKETT 9.53 M2 
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1.28  BIURO ADMINISTRACJI  WYKŁ. TARKETT 13.95 M2 

1.29  ROZDZIELNIA KELNERSKA  PŁYTKI GRESOWE 11.72 M2 

1.30  ZMYWALNIA  PŁYTKI GRESOWE 7.91 M2 

1.31  KUCHNIA  PŁYTKI GRESOWE 37.45 M2 

1.32  KOMUNIKACJA  PŁYTKI GRESOWE 10.24 M2 

1.33  CHŁODNIA POPRODUKCYJNA  PŁYTKI GRESOWE 4.66 M2 

K1  KLATKA SCHODOWA  PŁYTKI GRESOWE 27.25 M2 

K2  KLATKA SCHODOWA  PŁYTKI GRESOWE 37.05 M2 

K3  KLATKA SCHODOWA  PŁYTKI GRESOWE 24.95 M2 

    ŁĄCZNIE:  841.88 M2 
 
 
1 PIĘTRO 

2.1  KOMUNIKACJA  WYKŁ. DYWANOWA  25.23 M2 

2.2  POM. PORZĄDKOWE  WYKŁ. DYWANOWA 2.52 M2 

2.3  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 16.24 M2 

2.4  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.76 M2 

2.5  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 16.20 M2 

2.6  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.76 M2 

2.7  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 17.47 M2 

2.8  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.71 M2 

2.9  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 26.35 M2 

2.10  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 4.04 M2 

2.11  POM. SOCJALNE  PŁYTKI GRESOWE 11.42 M2 

2.12  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 17.14 M2 

2.13  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 4.09 M2 

2.14  KOMUNIKACJA  WYKŁ. DYWANOWA 38.26 M2 

2.15  KOMUNIKACJA  WYKŁ. DYWANOWA 113.12 M2 

2.16  DYŻURKA PIELĘGNIAREK  WYKŁ. DYWANOWA 13.30 M2 

2.17  POM. SOCJALNE  PŁYTKI GRESOWE 5.52 M2 

2.18  TOALETA PERSONELU PŁYTKI GRESOWE 3.70 M2 

2.19  TOALETA MĘSKA PŁYTKI GRESOWE 6.53 M2 

2.20  TOALETA DAMSKA/ NIEPEŁNO. PŁYTKI GRESOWE 11.89 M2 

2.21  DZIAŁ FARMACJI PŁYTKI GRESOWE 6.35 M2 

2.22  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 26.00 M2 

2.23  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.75 M2 

2.24 MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY  WYKŁ. DYWANOWA 2.48 M2 

2.25  POM. PORZĄDKOWE  PŁYTKI GRESOWE 5.20 M2 

2.26  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 20.60 M2 
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2.27  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.76 M2 

2.28  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 22.53 M2 

2.29  ŁAZIENKA PŁYTKI GRESOWE 3.81 M2 

2.30  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 20.59 M2 

2.31  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.73 M2 

2.32  PRZEDPOKÓJ  WYKŁ. DYWANOWA 14.70 M2 

2.33  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 17.93 M2 

2.34  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 4.12 M2 

2.35  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 29.50 M2 

2.36  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 4.26 M2 

2.37  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 20.97 M2 

2.38  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.76 M2 

2.39  KUCHNIA ODDZIAŁOWA  PŁYTKI GRESOWE 16.81 M2 

2.40  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 19.63 M2 

2.41  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.85 M2 

2.42  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 19.30 M2 

2.43  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.83 M2 

2.44  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 19.54 M2 

2.45  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.70 M2 

2.46  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 19.55 M2 

2.47  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.70 M2 

2.48  PRZEDPOKÓJ  WYKŁ. DYWANOWA 14.21 M2 

2.49  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 17.15 M2 

2.50  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.68 M2 

2.51  ŚLUZA  WYKŁ. TARKETT 3.10 M2 

2.52  IZOLATKA  WYKŁ. TARKETT 21.74 M2 

2.53  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.64 M2 

K1  KLATKA SCHODOWA  WYKŁ. DYWANOWA 53.01 M2 

K2  KLATKA SCHODOWA  WYKŁ. DYWANOWA 37.05 M2 

    ŁĄCZNIE:   821.78 M2 
 
 
2 PIĘTRO 

3.1  KOMUNIKACJA  WYKŁ. DYWANOWA  29.17 M2 

3.2  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 16.25 M2 

3.3  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE  4.20 M2 

3.4  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 16.20 M2 

3.5  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.76 M2 

3.6  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 17.07 M2 
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3.7  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 4.05 M2 

3.8  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 26.52 M2 

3.9  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.99 M2 

3.10  MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY  PŁYTKI GRESOWE 11.44 M2 

3.11  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 17.05 M2 

3.12  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 4.09 M2 

3.13  KOMUNIKACJA  WYKŁ. DYWANOWA 36.08 M2 

3.14  KOMUNIKACJA  WYKŁ. DYWANOWA 112.83 M2 

3.15  DYŻURKA PIELĘGNIAREK  WYKŁ. DYWANOWA 14.25 M2 

3.16  POM. SOCJALNE  PŁYTKI GRESOWE 5.52 M2 

3.17  TOALETA PERSONELU PŁYTKI GRESOWE 3.47 M2 

3.18  TOALETA MĘSKA PŁYTKI GRESOWE 6.46 M2 

3.19  TOALETA DAMSKA/ NP PŁYTKI GRESOWE 4.84 M2 

3.20  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 6.59 M2 

3.21  DZIAŁ FARMACJI  PŁYTKI GRESOWE 5.81 M2 

3.22  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 26.00 M2 

3.23  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.74 M2 

3.24  MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY  WYKŁ. DYWANOWA 2.43 M2 

3.25  POM. PORZĄDKOWE  PŁYTKI GRESOWE 5.02 M2 

3.26  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 20.60 M2 

3.27  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.76 M2 

3.28  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 22.50 M2 

3.29  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.76 M2 

3.30  PRZEDPOKÓJ  WYKŁ. DYWANOWA 14.70 M2 

3.31  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.68 M2 

3.32  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 20.56 M2 

3.33  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 17.92 M2 

3.34  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 4.02 M2 

3.35  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 29.50 M2 

3.36  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 4.21 M2 

3.37  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 20.77 M2 

3.38  ŁAZIENKA PŁYTKI GRESOWE 3.76 M2 

3.39  KUCHNIA ODDZIAŁOWA  PŁYTKI GRESOWE 16.72 M2 

3.40  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 19.63 M2 

3.41  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.77 M2 

3.42  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 19.30 M2 

3.43  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.77 M2 

3.44  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 19.05 M2 
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3.45  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 4.07 M2 

3.46  PRZEDPOKÓJ  WYKŁ. DYWANOWA 14.21 M2 

3.47  POKÓJ DWUOSOBOWY  1WYKŁ. DYWANOWA 9.55 M2 

3.48  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.63 M2 

3.49  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 16.95 M2 

3.50  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.74 M2 

3.51  ŚLUZA  WYKŁ. TARKETT 3.23 M2 

3.52  IZOLATKA  WYKŁ. TARKETT 25.93 M2 

3.53  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.66 M2 

K1  KLATKA SCHODOWA  WYKŁ. DYWANOWA 53.01 M2 

K2  KLATKA SCHODOWA  WYKŁ. DYWANOWA  37.05 M2 

    ŁĄCZNIE:   823.84 M2 
 
 
3 PIĘTRO  

4.1  KOMUNIKACJA  WYKŁ. DYWANOWA  12.01 M2 

4.2  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 24.56 M2 

4.3  BALKON  PŁYTKI GRESOWE  4.27 M2 

4.4  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 17.04 M2 

4.5  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.90 M2 

4.6  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 27.33 M2 

4.7  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 4.26 M2 

4.8  KOMUNIKACJA  PŁYTKI GRESOWE 12.67 M2 

4.9  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 17.55 M2 

4.10  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 4.40 M2 

4.11  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 27.01 M2 

4.12  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 4.26 M2 

4.13  MAGAZYN  PŁYTKI GRESOWE 11.76 M2 

4.14  KOMUNIKACJA  WYKŁ. DYWANOWA 24.20 M2 

4.15  KOMUNIKACJA/WYPOCZYNEK  WYKŁ. DYWANOWA 118.94 M2 

4.16  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 24.65 M2 

4.17  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 4.48 M2 

4.18 MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY  WYKŁ. DYWANOWA 2.88 M2 

4.19  POM. PORZĄDKOWE  PŁYTKI GRESOWE 4.80 M2 

4.20  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 20.11 M2 

4.21  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 4.22 M2 

4.22  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 22.47 M2 

4.23  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.75 M2 

4.24  PRZEDPOKÓJ  WYKŁ. DYWANOWA 14.70 M2 
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4.25  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 20.52 M2 

4.26  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.67 M2 

4.27  DYŻURKA PIELĘGNIAREK+ZAPLECZE  WYKŁ. DYWANOWA 18.25 M2 

4.28  KOMUNIKACJA  WYKŁ. DYWANOWA 6.36 M2 

4.29  TOALETA DAMSKA PŁYTKI GRESOWE 4.61 M2 

4.30  TOALETA MĘSKA PŁYTKI GRESOWE 6.11 M2 

4.31  TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PŁYTKI GRESOWE 19.74 M2 

4.32  KOMUNIKACJA  WYKŁ. DYWANOWA 46.82 M2 

4.33  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 20.14 M2 

4.34  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 4.22 M2 

4.35  KUCHNIA ODDZIAŁOWA  PŁYTKI GRESOWE 16.90 M2 

4.36  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 19.81 M2 

4.37  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.80 M2 

4.38  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 19.03 M2 

4.39  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.94 M2 

4.40  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 19.33 M2 

4.41  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.74 M2 

4.42  PRZEDPOKÓJ  WYKŁ. DYWANOWA 14.21 M2 

4.43  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 19.27 M2 

4.44  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.80 M2 

4.45  POKÓJ DWUOSOBOWY  WYKŁ. DYWANOWA 17.03 M2 

4.46  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.68 M2 

4.47  ŚLUZA  WYKŁ. TARKETT 3.10 M2 

4.48  IZOLATKA  WYKŁ. TARKETT 21.94 M2 

4.49  ŁAZIENKA  PŁYTKI GRESOWE 3.64 M2 

K1  KLATKA SCHODOWA  WYKŁ. DYWANOWA 53.01 M2 

K2  KLATKA SCHODOWA  WYKŁ. DYWANOWA  37.05 M2 

    ŁĄCZNIE:   829,94 M2 
 
 
PODDASZE 

5.1  KOTŁOWNIA  PŁYTKI GRESOWE  56.98 M2 

5.2  KOMUNIKACJA  PŁYTKI GRESOWE  74.36 M2 

5.3  WENTYLATOROWNIA  PŁYTKI GRESOWE 53.87 M2 

5.4  POM. POMOCNICZE  PŁYTKI GRESOWE 30.55 M2 

5.5  ANTRESOLA  WYKŁ. DYWANOWA  244.29 M2 

K1  KLATKA SCHODOWA  WYKŁ. DYWANOWA 53.01 M2 

K2  KLATKA SCHODOWA  WYKŁ. DYWANOWA  37.05 M2 

    ŁĄCZNIE:   550,11 M2 
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1. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
 
 

OPIS ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH: 

Istniejący obiekt składa się z dwóch budynków połączonych ze sobą łącznikiem dwukondygnacyjnym. 

Obecnie obiekt nie jest użytkowany. 

 

Rzut poglądowy usytuowania. 

Budynek nr 1 (zg z opracowaniem) jest budynkiem 5 kondygnacyjnym w tym poddasze i sutereny. Projekt 

przewiduje przebudowę wraz ze zmianą funkcji pomieszczeń oraz odkrycie budynku tak aby poziom 

posadzki istniejącej sutereny był równy z poziomem terenu przylegającego do budynku. Sutereny po 

przeprojektowaniu w dalszej części opisowej są parterem budynku. 

Istniejącą klatkę schodową przewiduje się do likwidacji ponieważ nie spełnia przepisów zg. z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późniejszymi zmianami). 

Dostęp na wszystkie kondygnacje odbywać się będzie nowo projektowaną klatką schodową z dźwigiem 

osobowym przeznaczony również do transportu pacjentów na łóżkach. o wym. spełniających przepisy 

rozporządzenia oraz ppoż. 

 

PARTER BUDYNKU NR 1: 

Część budynku przeznaczona na przychodnię uzdrowiskową. Wejście bezpośrednio z zewnątrz od strony 

elewacji zachodniej przez wiatrołap do komunikacji ogólnej w której w centralnej części zlokalizowano 
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rejestrację oraz poczekalnię dla pacjentów. Wszystkie pomieszczenia dostępne są z komunikacji ogólnej. 

Zaprojektowano 4 gabinety lekarskie oraz jeden gabinet diagnostyczno- zabiegowy.  

Gabinety lekarskie, gabinet diagnostyczno- zabiegowy oraz pomieszczenie socjalne zapewnione mają 

oświetlenie dzienne w stosunku powierzchni 1:8 zg. z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. 

(wraz z późniejszymi zmianami).   

Wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. 

 

Przy rejestracji zaprojektowano toalety dla pacjentów w tym jedną przystosowaną dla osób 

niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

W jednym z gabinetów lekarskich w którym mogą być udzielane świadczenia zdrowotne w dziedzinie urologii 

lub o charakterze inwazyjnym w zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego zaprojektowano 

wydzielone pomieszczenie higieniczno- sanitarne wyposażone w natrysk, umywalkę, miskę ustępową i bidet. 

Ewentualną krótkotrwałą izolację pacjenta przewidziano w jednym z pomieszczeń gabinetów lekarskich. 

Toaleta dla pracowników dostępna z pomieszczenia socjalnego oddzielona przedsionkiem z umywalką z 

dozownikiem na mydło oraz pojemnikiem na ręczniki jednorazowe. Pomieszczenie socjalne wyposażone w 

szafki dwudzielne na odzież wierzchnią i roboczą pracowników oraz zestaw szafek kuchennych z blatem 

roboczym ze zlewem jednokomorowym z ociekaczem. 

Gabinet diagnostyczno- zabiegowy dostępny z komunikacji ogólnej oraz z jednego gabinetu lekarskiego. 

Pomieszczenie doświetlone światłem dziennym. Wyposażone w zlew jednokomorowy, umywalkę i lodówkę. 

W części przychodni zaprojektowano również pomieszczenie porządkowe wyposażone w zamykaną szafę na 

środki i sprzęt do utrzymania czystości pomieszczeń wchodzących w skład przychodni uzdrowiskowej oraz 

zlew nisko gospodarczy i umywalkę (umywalka i zlew z ciepłą i zimną wodą). 

 

I I II PIĘTRO BUDYNKU NR 1: 

Jest to część sanatorium uzdrowiskowego składająca się z pokoi hotelowych. 

W tej części zaprojektowano 5 pokoi dwułóżkowych. Każdy pokój dostępny jest z komunikacji ogólnej. 

Podstawowy standard pomieszczeń oparto na pokojach dwułóżkowych, z łazienką dostępną dla 

niepełnosprawnych wyposażoną w natrysk z odpływem liniowym w posadzce, umywalkę oraz miskę 

ustępową. 

Odstępy między łózkami umożliwiają swobodny dostęp do pacjentów, a szerokość pokoju umożliwiają 

wyprowadzenie łóżka. Wszystkie pokoje mają zapewniony bezpośredni dostęp światła dziennego. 

Na tej kondygnacji w miejscu lokalizacji istniejącej klatki schodowej przeznaczonej do rozbiórki przewidziano 

na I piętrze pomieszczenie socjalne dla pokojowych z szafkami na odzież wierzchnią i roboczą natomiast na 
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II piętrze pomieszczenie na czystą bieliznę dostarczaną z zewnątrz przechowywaną w regałach 

przeznaczonych do tego celu. 

III PIĘTRO BUDYNKU NR 1: 

Jest to również część sanatorium uzdrowiskowego składająca się z pokoi hotelowych. 

W tej części zaprojektowano 4 pokoje dwułóżkowe o większej powierzchni użytkowej. Każdy pokój dostępny 

jest z komunikacji ogólnej. Podstawowy standard pomieszczeń oparto na pokojach dwułóżkowych, z łazienką 

dostępną dla niepełnosprawnych wyposażoną w natrysk z odpływem liniowym w posadzce, umywalkę oraz 

miskę ustępową. 

Odstępy między łózkami umożliwiają swobodny dostęp do pacjentów, a szerokość pokoju umożliwiają 

wyprowadzenie łóżka. Wszystkie pokoje mają zapewniony bezpośredni dostęp światła dziennego. 

Na tej kondygnacji w miejscu lokalizacji istniejącej klatki schodowej przeznaczonej do rozbiórki przewidziano 

pomieszczenie magazynowe do przechowywania pościeli, kocy i poduszek. 

PODDASZE BUDYNKU NR 1: 

Pomieszczenie kotłowni gazowej ze względu na wymogi Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej musiało 

być zaprojektowane na najwyższej kondygnacji budynku. Pomieszczenie dostępne jest z komunikacji ogólnej 

z wydzielonej klatki schodowej. Wejście musi być zabezpieczone i dostępne tylko dla osób upoważnionych. 

BUDYNEK NR 2  

Budynek nr 2 (zg z opracowaniem) jest obecnie budynkiem 3 kondygnacyjnym w tym kondygnacja piwnicy. 

Projekt przewiduje przebudowę istniejących pomieszczeń, rozbudowę budynku o część podpiwniczenia i 

nadbudowę o dwie kondygnacje w tym poddasze użytkowe z antresolą. 

Istniejąca klatkę schodową przewiduje się do likwidacji ponieważ nie spełnia przepisów zg. z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późniejszymi zmianami). 

Dostęp na wszystkie kondygnacje zaprojektowano nowo projektowanymi klatkami schodowymi z dźwigami 

osobowymi przeznaczonymi również do transportu pacjentów na łóżkach. o wym. spełniających przepisy 

rozporządzenia oraz ppoż. 

PIWNICA BUDYNKU NR 2: 

Wszystkie pomieszczenia dostępne z komunikacji ogólnej. Poziom piwnicy znajduje się 4,0m poniżej 

poziomu przylegającego terenu oraz w części odkrytej sali gimnastycznej 0,7m poniżej poziomu 

przylegającego terenu. Kondygnacja piwnicy nie jest doświetlona światłem dziennym poza pomieszczeniem 

sali gimnastycznej w której zaprojektowano okno od strony ul. Chrobrego.  

W związku z niedoświetleniem pomieszczeń oraz usytuowaniem posadzki pomieszczeń poniżej poziomu 

terenu przewidziano przebywanie osób w tej części obiektu jednorazowo do 2 godzin. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późniejszymi zmianami) są to 

pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi 

 

Na kondygnacji piwnicy kolejno zaprojektowano: 

Część rehabilitacji dostępną z głównej klatki schodowej z bezpośrednim wejściem do recepcji z poczekalnią. 

Z tej części bezpośrednio jest dostęp do szatni z węzłem higieniczno- sanitarnym następnie do komunikacji 

prowadzącej kolejno do pomieszczeń: sali gimnastycznej, pomieszczeń kinezoterapii, pomieszczenia 

hydromasażu, groty solnej, strefy saun oraz gabinetu masażu i łazienki z wanną przeznaczoną do kąpieli 

perełkowych. 

W dalszej części piwnicy zaprojektowano pomieszczenia techniczne: centrali wentylacyjnej, węzła, 

pomieszczenia serwerowni oraz pomieszczenia elektr. 

Przy drugiej klatce schodowej znajduje się zaplecze kuchni składające się z magazynów obróbki wstępnej, 

pomieszczeń chłodni, oraz pomieszczenia porządkowego. 

Na kondygnacji piwnicy zaprojektowano również pomieszczenie socjalne dla pracowników kuchni, magazyn 

brudnej bielizny/pościeli dla sanatorium uzdrowiskowego oraz pomieszczenie porządkowe wyposażone w 

pralkę do prania ścierek, zlew nisko gospodarczy i umywalkę (umywalka i zlew z ciepłą i zimną wodą) oraz 

szafką na środki czystości.  

Pomieszczenie na odpady dostępne również z komunikacji ogólnej z wydzielonymi boksami w zależności od 

rodzaju magazynowania odpadów. W pomieszczeniu na odpady zaprojektowano również zlew nisko 

gospodarczy i umywalkę oraz lodówkę na odpady medyczne niebezpieczne powstające w wyniku 

działalności. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami 

medycznymi z dnia 30 lipca 2010 r. (Dz.U.  Nr 139, poz. 940) przechowywanie tego rodzaju odpadów jakie 

powstają w obiekcie, w urządzeniu chłodniczym przenośnym przy temperaturze maks.+10oc może odbywa 

się do maksymalnie 30 dni przed ich odbiorem przez specjalistyczna firmę zajmująca się ich utylizacja 

(TERMIA). 

 

Pomieszczenie posiada wentylację zapewniającą podciśnienie, z zapewnieniem filtracji odprowadzanego 

powietrza zg z Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z 

odpadami medycznymi z dnia 30 lipca 2010 r. (Dz.U.  Nr 139, poz. 940). 

 

Bielizna brudna składowana w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu oraz w zamkniętych i 

odpowiednio oznakowanych pojemnikach, które po napełnieniu niezwłocznie usuwa się poza budynek. 

Bielizna czysta dostarczana z zewnątrz przechowywana w regałach przeznaczonych do tego celu w 

oddzielnym pomieszczeniu na 2 piętrze. 
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Pranie brudnej bielizny i odzieży roboczej lub ochronnej odbywać się będzie poza obiektem w pralni 

spełniającej odpowiednie wymogi. 

Transport brudnej bielizny do pralni przeprowadzany jest w szczelnie zamykanym pojemniku, który 

poddawany jest procesowi mycia i dezynfekcji. 

 

Środki stosowane do prania i dezynfekcji bielizny musza posiadać wymagane atesty oraz świadectwa 

dopuszczenia do użytkowania potwierdzone przez Państwowy Zakład Higieny. 

Usługi powinny być zlecane pralniom przystosowanym i posiadającym wyposażenie do prania bielizny 

pochodzącej z zakładów opieki zdrowotnej. Podstawowy warunek to, „zachowanie bariery higienicznej, tj. 

całkowite wyeliminowanie stykania się bielizny czystej z brudna oraz pracowników z tych dwóch stref”. 

 

PARTER BUDYNKU NR 2: 

Na parterze zlokalizowano główny holl wejściowy z recepcją. Poziom parteru przy wejściu głównym do 

budynku znajduje się 0,75m w stosunku do chodnika przy ul. Chrobrego. W tym celu zaprojektowano zgodnie 

z projektem zagospodarowania terenu podjazd odpowiednio wyprofilowany w celu eliminacji barier 

architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

Restauracja zaprojektowana w parterze dostępna jest z hollu głównego przy recepcji. Salę restauracyjną 

przewidziano na 110osób plus stoliki zlokalizowane na tarasie od strony elewacji frontowej (północnej) oraz 

elewacji bocznej (wschodniej). 

Z hollu głównego jest dostęp do głównej klatki schodowej obsługującej wszystkie kondygnacje oraz do 

komunikacji ogólnej połączonej z drugą klatką schodową również obsługującą wszystkie kondygnacje. 

Na parterze zlokalizowano kuchnię główną restauracji wraz z pomieszczeniami zaplecza kuchennego (m.in. 

zmywalnią, chłodnią poprodukcyjną, rozdzielnią kelnerską). W centralnej części kondygnacji znajdują się 

toalety w ilości dostosowanej do liczny osób przebywających jednocześnie w restauracji zg. z warunkami 

technicznymi oraz przepisami bhp. 

W części kondygnacji przewidziano również pomieszczenia administracji budynku oraz dwa pokoje hotelowe 

w standardzie opartym na pokojach dwułóżkowych, z łazienką dostępną dla niepełnosprawnych wyposażoną 

w natrysk z odpływem liniowym w posadzce, umywalkę oraz miskę ustępową. 

Łóżka w pokojach łóżkowych dostępne są z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych. 

Odstępy między łózkami umożliwiają swobodny dostęp do pacjentów, a szerokość pokoju umożliwiają 

wyprowadzenie łóżka. Wszystkie pokoje mają zapewniony bezpośredni dostęp światła dziennego. 

 

I I II PIĘTRO BUDYNKU NR 2: 

Jest to kondygnacja powtarzalna, część sanatorium uzdrowiskowego składająca się z pokoi hotelowych. 
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W tej części zaprojektowano 12 pokoi dwułóżkowych oraz 1 pokój jednołóżkowy/ izolatka. Każdy pokój 

dostępny jest z komunikacji ogólnej. Podstawowy standard pomieszczeń oparto na pokojach dwułóżkowych, 

z łazienką dostępną dla niepełnosprawnych wyposażoną w natrysk z odpływem liniowym w posadzce, 

umywalkę oraz miskę ustępową. 

Łóżka w pokojach łóżkowych dostępne są z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych. 

Odstępy między łózkami umożliwiają swobodny dostęp do pacjentów, a szerokość pokoju umożliwiają 

wyprowadzenie łóżka. Wszystkie pokoje mają zapewniony bezpośredni dostęp światła dziennego. 

 

Punk pielęgniarski zaprojektowany został w centralnej części dzięki temu zapewnia dostateczna kontrolę nad 

całym piętrem. W sąsiedztwie punktu pielęgniarskiego znajduje się pom. socjalne dla pielęgniarek oraz 

zamykane pomieszczenie na leki/ dział farmacji. Wejście do pomieszczenia ekspedycji leków zostało 

zaprojektowane z punktu pielęgniarskiego w celu ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 

Pomieszczenia higieniczno- sanitarne zlokalizowano również w centralnej części kondygnacji, dostępne 

bezpośrednio z komunikacji ogólnej. Na kondygnacji 1 pietra przewidziano przy węźle higieniczno- 

sanitarnym łazienkę ogólnodostępną z wózko- wanną. 

 

Na każdej kondygnacji hotelowej znajduje się pomieszczenia porządkowe i magazyn czystej bielizny oraz 

pomieszczenie kuchni oddziałowej do której dźwigiem towarowym dostarczane są posiłki z kuchni głównej 

zlokalizowanej w parterze budynku. Pomieszczenie to wyposażone zostało w blaty robocze umożliwiające 

rozładunek dostarczonego z kuchni głównej żywienia, ciąg technologiczny zmywalni naczyń podręcznych 

wyposażony w zmywarko- wyparzarkę, zlew jednokomorowy z ociekaczem i szafki zamykane na naczynia 

podręczne oraz umywalkę z dozownikiem na mydło i pojemnikiem na ręczniki jednorazowe. 

Kuchnia oddziałowa została zaprojektowana w celu ewentualnego zamówienia posiłków żywieniowych do 

pokoi. 

 

III PIĘTRO BUDYNKU NR 2: 

III piętro jest powtórzeniem funkcji z I i II piętro jedynie w innym układzie funkcjonalnym ponieważ 

zaprojektowano na tej kondygnacji antresolę w centralnym punkcie kondygnacji. 

Ze względów ppoż kondygnacja musiała zostać podzielona na dwie  wydzielone strefy poprzez zastosowanie 

drzwi o odporności ogniowej EI30 oraz ścianki murowanej wydzielającej komunikację o odporności ogniowej 

EI60. 

Antresola jest górną częścią kondygnacji III piętra, otwartą przestrzenią niezamkniętą przegrodami 

budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona. Planowana funkcja antresoli to przestrzeń 

rekreacyjna/ wypoczynkowa. 
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Główne funkcje obiektu: 

Część sanatoryjna, w ramach której stworzona zostanie infrastruktura do pełnienia następujących funkcji: 

- funkcja pokoi hotelowych 2 osobowych; 

- funkcja rehabilitacji; 

- funkcja restauracyjna; 

- funkcja techniczna (pomieszczenia techniczne, kotłownia); 

- funkcja komunikacji (klatki schodowe z windami, komunikacja, holl z recepcją); 

- funkcja socjalna dla pracowników (toalety, pomieszczenia socjalne i porządkowe); 

- funkcja biur administracji sanatorium; 

- funkcja higieniczno- sanitarna; 

 

Cześć rehabilitacji, w ramach której stworzona zostanie infrastruktura do pełnienia następujących funkcji: 

- funkcja komunikacji (komunikacja, recepcja); 

- funkcja higieniczno- sanitarna (szatnie, toalety, natryski); 

- funkcja sali do ćwiczeń w ramach rehabilitacji 

- funkcja relaksu (sauny, grota solna) 

- funkcja zabiegów rehabilitacyjnych (gabinety masażu, kinezoterapia, hydroterapia); 

 

Cześć przychodni, w ramach której stworzona zostanie infrastruktura do pełnienia następujących funkcji: 

- funkcja gabinetów lekarskich; 

- funkcja gabinetów zabiegowych; 

- funkcja komunikacji (komunikacja, rejestracja pacjentów); 

- funkcja socjalna dla pracowników (toalety, pomieszczenia socjalne i porządkowe); 

- funkcja higieniczno- sanitarna dla pacjentów; 

 

Wyposażenie pomieszczeń wg załączonych rysunków 

 

Elewacje budynku przewidzianego do nadbudowy i rozbudowy zaprojektowano w stylu dopasowanym do 

istniejącego budynku oznaczonego w projekcie „budynek nr 1”. 

Projektowane budynku w zakresie elewacji powinny posiadać wysokie walory architektoniczne. Projekt 

zakłada dobór materiałów użytych do kształtowania rzeźby elewacji o wysokim standardzie jakościowym. 

Projektowany dach nad budynkiem nr 2 mansardowy o tradycyjnych dla regiony kątach nachylenia połaci. 

 

2. ODPOWIEDNIE WARUNKI HIGIENICZNE I ZDROWOTNE ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Zatrudnienie – 30 osób 

W tym: 

• Restauracja z kuchnią- 5 osób w kuchni, 2 kelnerów 

• Biura administracji budynku- 3 os. 

• Przychodnia- 4 lekarzy, 2 pielęgniarki w tym jedna osoba w rejestracji. 
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• Recepcja hotelowa/ sanatorium uzdrowiskowego- 1 os. 

• Punkty pielęgniarskie- 3 os. 

• Personel sprzątający- 8 os. 

• Obsługa techniczna w tym obsługa rehabilitacji- 2 os.  

 

Przychodnia uzdrowiskowa otwarta 5 dni w tygodniu, przyjmowanie pacjentów (wcześniej zarejestrowanych) 

w wyznaczone dni 8 godzin dziennie. 

 

W jednym gabinecie lekarskim będą znajdowały się maksymalnie 2 osoby: lekarz i pacjent. W poczekalni (z 

uwagi, iż pacjenci będą wcześniej rejestrowani na konkretną godzinę) również nie powinno przebywać na raz 

więcej niż 8 osób. 

 

Zaprojektowano w pomieszczeniach wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną (rozwiązania szczegółowe 

wg opracowań branżowych).  

Drzwi w toaletach z otworami wentylacyjnymi w dolnej części. 

 

W trakcie wykonywania prac czynniki szkodliwe bądź uciążliwe  dla zdrowia nie występują.  

 

Praca przebiega bez wydzielania szkodliwych substancji, długotrwałego, uciążliwego hałasu.  

 

Wydzielanie szkodliwych substancji do atmosfery nie występuje. 

 

Odpady to głównie odpady typu stałego: opakowania, kartony i odpadki powstałego w wyniku użytkowania 

obiektu przechowywane w workach foliowych w pomieszczeniu na odpady w piwnicy i wywożone 

systematycznie przez z uprawnioną do tego firmą na podstawie umowy.   

W przypadku odpadów z działalności medycznej odpady zostaną spalone na podstawie umowy z 

odpowiednią firmą zajmującą się ich fachową utylizacją. 

 

Zaopatrzenie w wodę oraz sposób odprowadzenia ścieków – na zasadach dotychczasowych,  

 

Przyjęte rozwiązania funkcjonalne i architektoniczne nie mają wpływu na środowisko przyrodnicze, inne 

obiekty budowlane i zdrowie ludzi. 

 

Drobny sprzęt zabiegowy należy na bieżąco poddawać dezynfekcji odpowiednimi środkami przeznaczonymi 

do tego celu i sterylizacji - należy opracować własną procedurę postępowania  ze skażonymi narzędziami i 

powierzchniami przy wykonywaniu usług – materiały pomocnicze na stronie: http://www.psse.wroc.pl/ 

 

Aparatura i sprzęt powinny posiadać atesty (certyfikaty świadectwa dopuszczenia do użytkowania), 

 
Emisja hałasu, wibracji, promieniowania, itp. – nie wystąpi,  

http://www.psse
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3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO – MATERIAŁOWE 

 

3.1. Dane techniczne: 
 

Fundamenty: Budynek nr 1: 

Istniejące ławy fundamentowe  kamienne i żelbetowe o zróżnicowanej szerokości i 

wysokości- bez zmian, 

Budynek nr 2: 

Nowoprojektowane fundamenty z betonu klasy B20 (C20/25), 

Ściany 

fundamentowe: 

Budynek nr 1: 

Istniejące ściany fundamentowe i  ściany piwnic wykonane są jako murowane z 

cegły pełnej na zaprawie wapiennej- bez zmian, 

Budynek nr 2: 

Ściany piwnic wykonać z bloczków/pustaków gr.30cm przeznaczonych do 

posadowienia poniżej poziomu terenu. Na ławach fundamentowych należy ułożyć 

poziomą izolację przeciwwilgociową (np. dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku). 

Zastosować pionową izolację przeciwwilgociową - np. Abizol lub Dysperbit.  

Ściany 

konstrukcyjne: 

 

Budynek nr 1: 

Ściany konstrukcyjne budynku murowane z pustaków ceramicznych o grubości 

25cm, ostatnia kondygnacja murowana wyłącznie na elementach nośnych 

kondygnacji poniższej. 

Budynek nr 2: 

 

Ściany konstrukcyjne budynku murowane z pustaków ceramicznych o grubości 

30cm, 

Stropy: Budynek nr 1 

Stropy nowoprojektowane wykonane w systemie Teriva I . Wysokość konstrukcyjna 

stropu 24cm. Belki w rozstawie co 60cm.  

Budynek nr 2 

Stropy nowoprojektowane wykonane w systemie Teriva II i III . Wysokość 

konstrukcyjna stropu 34cm. Belki w rozstawie co 45cm.  

Miejscowo stropy wykonane będą jako płyta żelbetowa jednokierunkowo lub 
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krzyżowo zbrojona. Zbrojenie oraz wymiar grubości płyt podano na rysunkach.   

Nadproża, 

podciągi, belki: 

Zastosowano nadproża: 

-stalowe z belek podwójnych układanych na ścianach istniejących.  

-nadproża prefabrykowane, L19/N o długości odpowiedniej do szerokości otworu, 

-belki żelbetowe zbrojone podłużnie prętami Ø12(Ø16), 

Podciągi główne budynku nr 2 zaprojektowane jako belki wieloprzęsłowe. Zbrojenie 

belek należy przeprowadzić przez istniejące słupy stalowe wykonując odpowiednie 

otwory w istniejących słupach oraz wpuszczając do ich wnętrza zbrojenie belek. 

Słupy nośne: Słupy istniejące w budynku nr 2 stalowe do zachowania. Powłokę należy oczyścić i 

odpowiednio zakonserwować preparatem antykorozyjnym. Wnętrze słupa wypełnić 

mieszanką betonową klasy B20 oraz wprowadzić do wnętrza „kosz” stalowy 

wykonany z prętów 4#16 wraz ze strzemionami fi6 co 24cm. Podstawę słupa 

wzmocnić poprzez dospawanie poprzeczek ze stali profilowanej 2x Cpn180 celem 

zwiększenia powierzchni oparcie na fundamencie. 

Słupy istniejące betonowe w budynku nr 2 o wymiarach 60x54cm – bez zmian 

konstrukcyjnych. Elementy należy uzupełnić mieszanką betonową w miejscach 

nieznacznych ubytków. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia słupa podczas prac 

budowlanych w poziomie kondygnacji piwnicy należy kontaktować się z 

projektantem celem przeprowadzenie oceny i ewentualnego wzmocnienia. 

Trzpienie 

żelbetowe ścian: 

Trzpienie żelbetowe ściany klatki schodowej oraz szybu windowego o wymiarach 

30x30cm (25x25cm) zbrojone prętami klasy A-III. Szyb windy należy dodatkowo 

wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną montażu i wykonania windy 

wybranego producenta systemu dźwigowego. 

Zbrojenie trzpieni ściany kolankowej ostatniej kondygnacji należy wyprowadzić z 

wieńca stropu poniższego oraz zakotwić w wieńcu ściany kolankowej. 

 

Wieniec żelbetowy: Wieńce żelbetowe o wymiarach według rysunków konstrukcyjnych. 

Więźba dachowa: Więźba dachowa z drewna klasy C27.  

Zadaszenie nad 

tarasem: 

Zadaszenie tarasu parteru wykonać jako ramy wspornikowe stalowe w profilu 

zamkniętego (rura kwadratowa). Wykończenie dachówka karpiówka w kolorze 

czerwonym oraz podbitka wykonana z drewna. 

Taras parteru: 

 

Taras parteru wykonany jako żelbetowy.  

Wykończenie- płytami kamiennymi w kolorze piaskowym. Balustrada drewniana. 

Strefa wejściowa: Strefę wejścia głównego zaprojektowano na 3 głównych słupach żelbetowych 
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30x100cm połączonych tarczą – belką o wymiarach 30x190cm. Pomiędzy ramą 

żelbetową a budynkami wykonać 3 żebra żelbetowe pomiędzy którymi wykonać 

płytę żelbetową gr.16cm ze spadkiem w kierunku budynku nr 1. 

Wykończenie ściany strefy wejściowej- imitacją drewna. 

Wykończenie zadaszenia (płyty żelbetowej)- izolacja oraz 2x papa asfaltowa na 

lepiku, obróbki blacharskie z tytan- cynku. 

 

 

3.2. Wykończenie zewnętrzne obiektu: 
 

ELEWACJE: 

• Istniejącą okładzinę kamienną należy oczyścić 

• Nowoprojektowaną okładzinę kamienną zaprojektowano z piaskowca w kolorze dopasowanym do 

oczyszczonej elewacji kamiennej w budynku nr 1, 

• Tynki mineralny w kolorze wg wzornika firmy Baumit, kolor HBW64, BL0398 lub równoważny. 

• Dekoracyjne profile elewacyjne imitujące drewno.  

 

Panel o grubości 15mm, z rdzeniem polistyrenowym, o małej elastyczności; do użytku we wnętrzach oraz na 

elewacjach. Charakteryzuje się fazkami na krawędziach, co dodaje mu naturalnego wyglądu deski. 

 

Uwaga: Przy projektowaniu obszaru deskowania częściowego, należy uwzględnić głębokość profilu ( 1,5cm 

od powierzchni ściany ) – w przypadku intensywnych opadów deszczu i spływania wilgoci po profilach, 

istnieje możliwość tworzenia się zacieków na ścianie, pod obszarem deskowania. 

 

x/y/h  -  1200 mm  x 15mm  x 120mm 

 

 
 
Efekt końcowy tzn. struktura słojów i przebarwienia imitujące drewno,  stają się widoczne po nałożeniu 

wybranego koloru.  

Powierzchnie pomalować silikonową farbą podkładową, a następnie lazurą do drewna w kolorze orzech 

naturalny. 
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DACH: 

Dachówka karpiówka w kolorze czerwonym, 

Podbitka drewniana- w kolorze orzecha naturalnego. 

 

OBRÓBKI BLACHARSKIE: 

Rynny i rury spustowe wykonane z tytan cynku. 

 

STOLARKA OKIENNA: 
Okna PCV w kolorze białym z potrójnym pakietem szybowym, o szerokości 36 mm oraz współczynniku 

przenikalności cieplnej Ug=0,7 W/m2K. 

 

STOLARKA DRZWIOWA: 
Wejście główne do sanatorium uzdrowiskowego, wejście do przychodni uzdrowiskowej oraz przeszklenie 

części restauracyjnej z wyjściem na taras zaprojektowano w systemie aluminiowym, gwarantującym lekkość 

konstrukcji i maksymalne wykorzystanie przeszklenia. Szyba zespolona o zwiększonych właściwościach 

termoizolacyjnych, bez uciążliwego ciemnego odblasku i „efektu brudnych firanek”. 

 

 
3.3. Wykończenie wewnętrzne obiektu: 

 

HALL/ RECEPCJA: 

- podłogi: Płytki gresowe 60/60 cm o dużej wytrzymałości, 

- ściany: Malowanie farbą zmywalną np. CAPAROL lub równoważną na pełną wysokość, lub tynk 

strukturalny do wysokości sufitów podwieszanych, powyżej malowanie farba emulsyjną białą, kolorystyka wg 

proj. wnętrz, 

- sufit: Sufit podwieszany gładki modularny z dostępem do instalacji, wewnątrz malowanie farbą emulsyjną. 

Kolor biały. 

- stolarka: Drzwi do pomieszczeń pełne lub szklone, wg proj. budowl., drzwi aluminiowe i p.poż między 

strefami wg proj. budowlanego, kolorystyka wg proj. wnętrz . Okna zabezpieczone przed włamaniem. 

- wyposażenie: Wyposażenie instalacyjne wg proj. technologii i budowlanego. 

 

KOMUNIKACJA 

- podłogi: Płytki gresowe 60/60 cm o dużej wytrzymałości, 

- ściany: Malowanie farbą zmywalną np. CAPAROL lub równoważną na pełną wysokość, lub tynk 

strukturalny do wysokości sufitów podwieszanych, powyżej malowanie farba emulsyjną białą, kolorystyka wg 

proj. wnętrz, 

- sufit: Sufit podwieszany gładki modularny z dostępem do instalacji, wewnątrz malowanie farbą emulsyjną. 

Kolor biały. 

- stolarka: Drzwi do pomieszczeń pełne lub szklone, wg proj. budowl., drzwi aluminiowe i p.poż między 

strefami wg proj. budowlanego, kolorystyka wg proj. wnętrz . Okna zabezpieczone przed włamaniem 
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- wyposażenie: Wyposażenie instalacyjne wg proj. technologii i budowlanego. 

 

KLATKI SCHODOWE 

- podłogi: Płytki gresowe 60/60 cm ryflowane lub z listwą antypoślizgową, 

- ściany: Malowanie farbą zmywalną np. CAPAROL lub równoważne na pełną wysokość, lub tynk 

strukturalny kolorystyka wg proj. wnętrz 

- Sufit: Malowanie farbą emulsyjną, kolor biały. 

- stolarka: Drzwi pełne lub szklone drewniane lub stalowe o podwyższonej odporności ogniowej EI30. 

- wyposażenie: Wyposażenie instalacyjne wg proj. technologii i budowlanego  

- Balustrady z pochwytami ze stali nierdzewnej wg proj wnętrz.  

- Klamry i obręcze umożliwiające wyjście na dach od poziomu ostatniego podestu. 

 

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO- SANITARNE, SZATNIE, POMIESZCZENIA MOKRE 
- podłogi: płytki gresowe 60/60 cm lub inne płytki, układana ze spadkiem do kratki ściekowej, kolor jasny 

- ściany: Płytki glazurowane do wysokości min. 2,05 m, powyżej malowanie farbą zmywalną do mycia i 

dezynfekcji lub w zależności od projektu technologii płytki na cała wysokość. Kolory jasne. 

- sufit: Sufit podwieszony gładki modularny z dostępem do instalacji, wewnątrz, szczelny i zmywalny, np. 

ECOPHON HYGIENIC lub równoważny. Wewnątrz malowanie farbą emulsyjną kolor biały . W części strefy 

rehabilitacji  sufit tynkowany malowany farbą odporna na wilgoć. 

- stolarka: Drzwi pełne. Malowanie wg proj. wnętrz 

- wyposażenie: pomieszczenia wyposażone i przystosowane do określonej funkcji. Niezbędne instalacje i 

wyposażenie stałe (np. umywalki, zlewozmywaki, wyciągi) w zależności od typu pomieszczenia -wg projektu 

budowlanego i technologicznego. 

 

PRZESTRZEŃ BIUROWA (PARTER) 
- podłogi: Wykładzina PCV rulon , np. TARKETT lub płytki gresowe 60/60cm, 

- ściany: Malowanie farbami emulsyjnymi na całą wysokość, kolory jasne, pastelowe, 

- Sufit: podwieszany, malowanie farbą emulsyjną kolor biały. 

- stolarka: Drzwi pełne lub szklone gładkie kolorystyka wg proj. wnętrz. Żaluzje w oknach wg. proj. 

technologii. 

- wyposażenie: Wyposażenie instalacyjne wg proj. technologii i budowlanego, 

 

POKOJE HOTELOWE: 

- podłogi: Wykładzina dywanowa, 

- ściany: tynk cementowo- wapienny, malowanie farbami emulsyjnymi na całą wysokość, kolory jasne, 

pastelowe, 

- Sufit: tynk cementowo- wapienny, malowanie farbą emulsyjną kolor biały. 

- stolarka: Drzwi pełne gładkie kolorystyka wg proj. wnętrz. Okna PCV w kolorze białym. 

- wyposażenie: Wyposażenie instalacyjne wg proj. technologii i budowlanego, 
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GABINETY LEKARSKIE, GABINET ZABIEGOWY: 

- podłogi: Wykładzina PCV rulon , np. TARKETT, 

- ściany: Malowanie farbami emulsyjnymi na całą wysokość, kolory jasne, pastelowe, 

- Sufit: Sufit podwieszony gładki modularny z dostępem do instalacji, wewnątrz, szczelny i zmywalny  

- stolarka: Drzwi pełne gładkie kolorystyka wg proj. wnętrz. Żaluzje w oknach wg. proj. technologii. 

- wyposażenie: Wyposażenie instalacyjne wg proj. technologii i budowlanego, 

 

SALA ĆWICZEŃ 
- podłoga: Wykładzina PCV rulon , np. TARKETT, 

- ściany: Malowanie farbami emulsyjnymi na całą wysokość, kolory jasne, pastelowe 

- Sufit: malowanie farbą emulsyjną kolor biały. 

- stolarka: Drzwi pełne lub szklone drewniane lub aluminiowe gładkie malowanie wg proj. wnętrz. Żaluzje w 

oknach wg. proj. technologii. 

wyposażenie: Wyposażenie instalacyjne wg proj. technologii i budowlanego, 

 

POMIESZCZENIA TECHNICZNE I MAGAZYNY: 

- podłogi: Posadzki żywiczne typu PERSTORP lub równoważne, płytki gresowe 30/30 cm, ze spadkiem do 

kratek ściekowych 

- ściany: Malowanie farbą olejną do wysokości 2,05 m, powyżej malowanie farbą emulsyjną. Kolory jasne.  

- Sufit: Malowanie farbą emulsyjną, kolor biały. 

- stolarka: Drzwi pełne drewniane lub stalowe o podwyższonej odporności ogniowej. Malowanie wg proj. 

wnętrz. Okna zabezpieczone przed włamaniem 

- wyposażenie: Wyposażenie instalacyjne i stałe wg proj. technologii i budowlanego. 

 

DŻWIG 

- kabina dźwigu przeszklona o wymiarach minimalnych 1,2m/ 2,1m. Szyb windy przeszklony. 

Wykonanie wg projektu budowlanego i wykonawczego. 

 

Wykończenie pomieszczeń, wymienione w powyższych punktach, należy uzupełnić o wszelkie inne elementy 

w części budowlanej oraz wnętrz, zgodnie z projektem technologii i budowlanym, oraz odpowiednimi 

projektami wykonawczymi, wykonanymi w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z obowiązującymi 

normami, przepisami obowiązującego prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z 

celem, któremu maja służyć tj. w sposób, który umożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę, następnie 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz zapewni właściwe funkcjonowanie obiektu w standardzie 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

4. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ 
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W SZCZEGÓLNOŚCI PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKACH 
INWALIDZKICH. 
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Obiekt został w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach 

inwalidzkich m.in. poprzez: 

- zastosowanie dźwigów osobowych obsługujących wszystkie kondygnacje oraz antresolę. 

- zaprojektowanie pomieszczeń higieniczno- sanitarnych o odpowiednich wymiarach dostosowanych dla 

osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 

- różnice poziomu posadzek pomiędzy budynkiem nr 1, a budynkiem nr 2 rozwiązano projektując w tych 

miejscach łagodne pochylnie o spadku zg. z warunkami technicznymi. 

Okna we wszystkich pokojach hotelowych dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne z 

zastosowaniem urządzeń do ich otwierania, usytuowane nie wyżej niż 1,2 m nad poziomem podłogi. 

 

 

5. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEZNOŚCI URZĄDZEŃ I 
WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI 
BUDOWLANYMI. 

 
Inwestycja nie generuje specjalistycznych procesów technologicznych. Na terenie sanatorium 

uzdrowiskowego i przychodni uzdrowiskowej nie będą stosowane żadne specjalistyczne technologie 

przemysłowe i instalacje mogące oddziaływać na środowisko naturalne. Planowany obiekt przeznaczony 

będzie do świadczenia usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. 

 

Konstrukcję obiektu zaplanowano jako układ główny nośny żelbetowy słupowo-ryglowy z żelbetonową klatką 

schodową, a także szybem windy. Stropy gęsto żebrowe systemowe Teriva, miejscowo stropy z płyt 

żelbetowych wykonywanych na miejscu budowy. Pojedyncze słupy nośne zespolone stalowo-betonowe. 

Ściany nośne wykonane tradycyjnie, murowane z pustaków ceramicznych o gr.30cm.  

Dachy budynku zaplanowano jako wielospadowe mansardowe zgodnie z wytycznymi w Miejscowym Planie 

Zagospodarowanie Przestrzennego. Zaplanowano fasady w części wykończone imitacją paneli drewnianych. 

Wejścia z zewnątrz planuje się wykonać jako wejścia poprzedzone śluzą powietrzną oraz zamontowanie 

kurtyn powietrznych w celu obniżenia kosztów eksploatacji oraz poprawę komfortu użytkowników.  

W obiekcie planuje się instalację dźwigu dostosowanego dla niepełnosprawnych oraz ekip ratowniczych 

(kabina dźwigu przeszklona o wymiarach minimalnych 1,1m/ 2,1m) oraz klatki schodowe dostosowane 

wymiarowo do projektowanej przepustowości. Budynek będzie ogrzewany z własnej kotłowni gazowej.  

 

W obiekcie przewidziano:  

– instalację sygnalizacji pożaru wraz z monitoringiem pożarowym do PSP, 

– oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne), 

– instalację hydrantów wewnętrznych 25, 

– oddymianie grawitacyjne w dwóch klatkach schodowych, 

– 2 dźwigi osobowe zlokalizowane w duszy obu klatek schodowych, 

– wentylację socjalno- bytową całego obiektu, 

– przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
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– drzwi pożarowe w korytarzach na poszczególnych kondygnacjach, dzielące obiekt na różne strefy 

pożarowe na tej samej kondygnacji, 

 

Podstawowym założeniem projektowym obiektu było stworzenie budynku przyjaznego środowisku 

naturalnemu. W projekcie wykorzystano szereg rozwiązań architektoniczno - instalacyjnych mających na celu 

istotne ograniczenie zużycia i strat energii elektrycznej, gazu i wody; tym samym ograniczono wpływ na 

środowisko. Budynek sanatorium uzdrowiskowego i przychodni uzdrowiskowej zaprojektowano w technologii 

umożliwiającej osiągnięcie właściwej efektywności energetycznej poprzez zastosowanie odpowiedniej 

termoizolacyjności obiektu. Obowiązkiem Inwestora jest, aby budynek był wyposażony we wszystkie 

niezbędne instalacje zapewniające użytkowanie pomieszczeń w sposób bezpieczny, zgodny z określoną 

funkcją technologiczną oraz wymaganiami stawianymi przez normy i przepisy prawa polskiego i 

europejskiego w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

 

6. INSTALACJE: 

Obiekt wyposażony zostanie w niezbędne instalacje wewnętrzne i zewnętrzne: wodno – kanalizacyjną, C.O i 

C.C.W. (w oparciu o kotłownię na paliwo gazowe), wentylację i klimatyzację, elektryczną, telefoniczną, 

oddymiania, okablowania strukturalnego (Internet, TV, monitoring kamerowy z centralnym monitorem w 

recepcji), nagłośnienia, sygnalizacji włamania. Dla zasilenia budynku wykorzystano istniejące przyłącza 

wody, kanalizacji, gazowe, energetyczne i teletechniczne w oparciu o uzyskane warunki techniczne.  

Zgodnie z częścią opisowa i rysunkową branży sanitarnej i elektrycznej. 

 

7. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW 
ORAZ ENERGII 

 

Obiekt planowanego do realizacji sanatorium uzdrowiskowego i przychodni uzdrowiskowej wymaga 

zabezpieczenia w następujące media: 

ü wodę do celów socjalno- bytowych i p. poż., 

ü energię elektryczną, 

ü gaz. 

Poniżej przedstawiono zapotrzebowanie na poszczególne media, niezbędne w trakcie funkcjonowania 

przedsięwzięcia: 

WODA 

- Wymagane zapotrzebowanie na wodę do celów socjalno- bytowych 15m3/d. i p.poż.: 2l/s 

Przewidywana ilość ścieków bytowych równa będzie ilości  zużytej wody i kształtować się będzie na poziomie  

15m3/d. 

Przewidywana ilość wody deszczowej kształtować się będzie na poziomie  15 l/s. 
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ENERGIA ELEKTRYCZNA 

- Wymagane zasilanie w energię elektryczną na podstawie zawnioskowanej: 170 KW 

GAZ 

Mając na uwadze przewidywany bilans cieplny obiektu oraz zastosowanie pieca kondensacyjnego, systemu 

wentylacji i klimatyzacji zapotrzebowanie na gaz wyniesie maksymalnie 45 m3/h, minimalnie 5 m3/h . 

 

8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE JEGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

 

Planowana w ramach projektu inwestycja po zakończeniu fazy budowy nie będzie oddziaływać negatywnie 
na środowisko naturalne, nie będzie wprowadzać uciążliwości oraz zanieczyszczeń do 
poszczególnych komponentów środowiska naturalnego. W związku z tym nie jest wymagane 
zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko naturalne. Nie przewiduje się również 
transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.  

Wszelkie zastosowane rozwiązania projektowe będą elementami technologii opracowanej zgodnie z 

najnowszymi trendami współczesnej wiedzy. W fazie użytkowania nie zaistnieje możliwość bezpośredniego 

zanieczyszczenia gleb, wód i powietrza atmosferycznego. Najważniejszym działaniem zmniejszającym 

oddziaływanie projektu na środowisko jest odpowiednie zagospodarowanie terenu, właściwa eksploatacja 

obiektu oraz systematyczna jego konserwacja. Pomimo braku wymogów w zakresie zastosowania rozwiązań 

chroniących środowisko naturalne, mając na uwadze konieczność respektowania zasad zrównoważonego 

rozwoju oraz z uwagi na wysoką świadomość ekologiczną Inwestora planuje się następujące rozwiązania 

niwelujące ewentualne zagrożenie dla środowiska naturalnego:  

• odprowadzenie ścieków do szczelnej sieci kanalizacji sanitarnej, 

• odpowiednie odwodnienie terenu, 

• prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, 

• zastosowanie energooszczędnych żarówek do oświetlenia obiektu, 

• oszczędność energii elektrycznej poprzez zastosowanie czujników zmierzchowych i zegara, 

• zapewnienie właściwej termoizolacyjności budynku m.in. poprzez ocieplenie obiektu wełna mineralną 

gr. 15cm, ocieplenie dachu wełna mineralną gr. min gr. 20cm. 

• zastosowanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z odzyskiem ciepła. 

• zastosowanie instalacji solarnej wspomagającej podgrzew ciepłej wody użytkowej. 

• kompletne i właściwe zagospodarowanie terenów zielonych wraz z pielęgnacją roślinności istniejącej. 

 

 

9. BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI 

 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

informacji o ich stanie zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 / Dz U.99/98 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST 

- znajdują się w wykazie wyrobów  

 
 

10. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 
 

DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

1) Przeznaczenie obiektu budowlanego: 

• Przychodnia uzdrowiskowa i sanatorium uzdrowiskowe w Polanicy – Zdroju. 

 

2) Powierzchnia: 

Powierzchnia netto budynku:  4448,88 m2 

Powierzchnia całkowita netto: 5273,15 m2 

Kubatura budynku: 17665,05 m3 

Wysokość obiektu:  

Budynek nr 1- 

Budynek nr 2- 

 

18,25 m 

18,80 m 

Liczba kondygnacji: 4 kondygnacje nadziemne + piwnica 

Powierzchnia zabudowy: 990,55 m2 

 

3) Wysokość budynku: 

• 17,71m 

 

4) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

• Budynek nr 1- V 

• Budynek nr 2- IV 

 

5) Warunki usytuowania: 

• Budynek usytuowany 8,85m od ulicy Chrobrego i 6,30m od granicy z działką drogową. 

• Odległość od najbliższego sąsiedniego budynku mieszkalnego wynosi 8,40m. 

• Odległość od najbliższego budynku gospodarczego wynosi 6,73m na działce sąsiedniej od strony 

południowej- w związku z tym wszystkie okna od strony elewacji tylnej (południowej) w odległości 

mniejszej niż 8 m muszą posiadać odporność ogniową E60. 

 

6) Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej: 
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• ZLII- przewidywana ogólna ilość ludzi przy pełnym obłożeniu hotelu wynosi min. 123 osoby+ goście 

restauracji. 

• ZLI- restauracja przeznaczona do przebywania 110osób jednocześnie. 

 

7) Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: 

• Nie dotyczy- nie występuje, 

 

8) Klasa odporności pożarowej: 

• „B” 

• ściany REI 120, drzwi EI60; 

 

9) Podział obiektu budowlanego na strefy pożarowe: 

• Każda kondygnacja jest oddzielną strefą pożarową i dodatkowo na każdej kondygnacji wydzielone 

zostały dodatkowe strefy ze względu na duże odległości. 

• Ilość stref pożarowych w całym budynku- 15 stref 

 

10) Warunki ewakuacji: 

• Przejścia w pomieszczeniach na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz 

budynku nie przekracza 40m. 

• Pomieszczenie restauracji (dla liczby osób przekraczającej 50, a w budynku ZLII 30 osób)- posiada 

dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o 9 m oraz bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku. 

 

Dojścia: 

10m do drzwi EI60, strefy ppoż i 10m do drzwi EI30 klatki schodowej nr.1. 

 

Ponadto w korytarzach zapewnione są dwa kierunki ewakuacji o długości dojścia 20m, dopuszczalne 40m. 

Światło awaryjne w całym budynku. 

Korytarze o szerokości 2,3m, 2,5m, obudowa EI60, ściany murowane i systemowe. Sufity w komunikacji 

podwieszane systemowe. Obudowa dwóch klatek schodowych EI60, drzwi do klatek schodowych EI30+ 

oddymianie grawitacyjne- klapy oddymiające w dachu i napowietrzanie na parterze. Obudowa holu na 

parterze (kl. nr 1) klasy EI60, drzwi do pomieszczeń EI30, szerokość biegu klatek schodowych nr 1 i 2- 1,6m 

(dopuszczalne min 1,4m). Wyjścia z klatek schodowych 1,4m. 

Klatki schodowe o wymiarach- zgodnie z warunkami technicznymi dla budynku ZLII- szerokość biegu 1,6m 

(dop.min 1,4m), wysokość stopni 15cm, szerokość spoczników 1,6m x 1,8m (dop.min 1,5m). 

Nie występują pomieszczenia powyżej 6 osób w pokoju, za wyjątkiem restauracji i sali dziennego pobytu- w 

których zaprojektowano 2 wyjścia, kierunek otwarcia drzwi na zewnątrz. 

Na każdej kondygnacji- zgodnie z par.227 ust.5 stworzono możliwość przemieszczania i ewakuacji ludzi do 

innej strefy pożarowej (ściany REI 120 i drzwi EI 60 oraz klatka schodowa z drzwiami 2x EI30). 
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11) Urządzenia przeciwpożarowe: 

 

Hydranty wewnętrzne HW25 z wężem półsztywnym, syganlizacja pożaru pełna+ monitoring, 

 

Budynek wyposażony będzie w : 

– instalację sygnalizacji pożaru wraz z monitoringiem pożarowym do PSP, 

– oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne), 

– instalację hydrantów wewnętrznych 25, 

– oddymianie grawitacyjne w dwóch klatkach schodowych, 

– 2 dźwigi osobowe zlokalizowane w duszy obu klatek schodowych, 

– wentylację socjalno- bytową całego obiektu, 

– przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

– drzwi pożarowe w korytarzach na poszczególnych kondygnacjach, dzielące obiekt na różne strefy 

pożarowe na tej samej kondygnacji, 

 

Założono scenariusz pożarowy- algorytm dla każdej strefy pożarowej obiektu- I piętro- lewa strona (koniec 

korytarza do drzwi EI 60 strefy): 

Centrala sygnalizacji pożaru CSP w przypadku wykrycia pożaru w tej strefie poprzez czujkę dymu- wysyła 

sygnał alarmu pożaru do sygnalizatorów dźwiękowych i świetlnych inst. sygnalizacji pożaru. Dopuszcza się 

opóźnienie automatycznej transmisji alarmu pożarowego z CSP do pozostałych urządzeń 

przeciwpożarowych o 30sek. na rozpoznanie przyczyny alarmu. Jeżeli Dyspozytor (Recepcjonista) stwierdzi, 

że alarm związany jest z rzeczywistym pożarem to ręczne naciśnięcie przycisku w zespole obsługowym CSP 

spowoduje natychmiastową transmisję alarmu. Jeżeli  

 

Dyspozytor nie zareaguje, to po upływie 30sek. alarm pożarowy przekazany zostaje do: 

1. PSP- monitoring pożarowy, 

2. centrali sterującej oddymianiem klatki schodowej nr 1 (za drzwiami EI60 strefy pożarowej) i urządzeń 

do napowietrzania klatki schodowej. 

3. Centrali strerującej oświetleniem awaryjnym (ewakuacyjnym), 

4. Wyznaczonych osób z kierownictwa obiektu. 

 

Centrala CPS ponadto automatycznie: 

– domyka drzwi pożarowe EI60 na granicy strefy w korytarzu, 

– wyłącza wentylację socjalno- bytową w obszarze całego obiektu, 

– zamyka klapy ppoż w obszarze całego obiektu, 

– powoduje automatyczne otwarcie klap oddymiających w obu klatkach i nawiew powietrza do klatek 

(poprzez drzwi zewnętrzne i poprzez wentylator napowietrzający. 

– Steruje zjazdem wind w obu klatkach schodowych na parter, otwarcie ich drzwi i pozostawienie w 

pozycji otwartej, 
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W scenariuszy tym założono, że ewakuacja odbywać się będzie 2 wydzielonymi pożarowo i oddymiającymi 

klatkami schodowymi do poziomu parteru i wyjściami bezpośrednio na zewnątrz od ulicy Chrobrego i od 

zaplecza. 

Scenariusz rozwoju zdarzeń z algorytmem i matrycą sterowania- zrealizowany będzie w dokumentacji 

powykonawczej obiektu. 

 

12) Drogi pożarowe: 

 

• Ulica Chrobrego o szerokości 6,40m w odległości 8,84m od dłuższej elewacji budynku, 

 

13) Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru: 

 

• Wymagane 2 hydranty zewnętrzne HN80- o wydajności 10 l/s, w tym jeden w odległości do 75m, a 

drugi w odległości do 150m od budynku. 

 

14) Inne ważne dane: 

 

Na dachu budynku przewidziano kotłownię gazową o wydajności 400 kW opalaną gazem GZ50.  Konstrukcja 

wsporcza zabezpieczona do R60, podest do klasy REI60. Poddasze zabezpieczono przegrodą REI60 

zgodnie z par. 216 ust.1 pt.3 (tabela) war. tech. 

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone do NRO. 

Obiekt wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości 2kg środka na 100m2 powierzchni. 

Ocieplenie budynku wełną mineralną. 

 
 

11. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 
 

• Wejścia do budynków zadaszone. Daszki nad wejściem o konstrukcji umożliwiającej przeniesienie 

ewentualnych obciążeń, umieszczone na wysokości min 2,40 m. 

• Skrzydła drzwiowe, wykonane z przeźroczystych tafli, powinny być oznakowane w sposób widoczny i 

wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia. 

•  Schody zewnętrzne od strony elewacji wschodniej (służące do pokonania wysokości przekraczającej 

0,5 m) zaopatrzone w balustradę. 

• Balustrady przy schodach i pochylniach nie mogą mieć ostro zakończonych elementów, a ich 

konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w PN dotyczącej 

podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. 

• Wysokość balustrady mierzona od wierzchu poręczy= 1,1 m 

Maksymalny prześwit w wypełnieniu balustrady= 0,12 m 

• Nawierzchnia dojść do budynku, schodów i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych, ciągów 

komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 
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wykonana z materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu. 

 

 

12. SPOSÓB BUDOWY, A INTERES OSÓB TRZECICH. 
  

Projektowana przebudowa i nadbudowa nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu 

przepisów prawa budowlanego. 
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