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OPIS  
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

 

1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Obiekt:                          Budynek tzw. dawnej portierni, kategoria III  
 
1.2. Działki nr:                     23/25, 23/36, obręb 164, jedn. ewidencyjna – Tarnów Miasto 
 
1.3. Adres:                           33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 36 
 
1.4. Inwestor:                      Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie 
                                            33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 
 
1.5. Jednostka projektowa: AKKA Pracownia Architektoniczna 
                                            Pracownia: 31-153 Kraków, ul. Szlak 65 
                                            Email: pracownia@akka-architekci.pl 
                                            Telefon: (012) 632 18 53, 505 12 55 14 
 
1.6. Projektanci:                  mgr inż. arch. Andrzej Kosowski, Upr. Nr MPOIA 011/2004 
                                            mgr inż. arch. Agata Kita Kosowska, Upr. Nr MPOIA 058/2009 
 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 
2.1. Umowa z Inwestorem 
2.2. Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacja własna 
2.3. Mapy: ewidencyjna, zasadnicza 
2.4. Wypisy ewidencyjne działek 
2.5. Obowiązujące przepisy – ustawy, rozporządzenia i normy 
 
 
3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  
 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji pn.: „REMONT 

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU tzw. DAWNEJ PORTIERNI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. SZPITALNEJ 36 W TARNOWIE NA CZĘŚCI 

DZIAŁEK NR 23/25 I 23/36, OBRĘB 164 DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. 

SZCZEKLIKA” 

Zakres opracowania obejmuje remont budynku tzw. dawnej portierni wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną.  



4. ARCHITEKTURA 
 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA - STAN ISTNIEJĄCY 

Przedmiotowy budynek tzw. dawnej portierni szpitalnej usytuowany jest w Zespole 

Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie, w zachodnio-północnej części 

kompleksu przy ul. Szpitalnej (wewnętrzny odcinek ulicy, w granicach działki szpitalnej), w 

sąsiedztwie ul. Słonecznej, budynku tzw. Zakaźnego i budynku Pawilonu II oraz budynku 

administracyjnego.  

Budynek portierni powstał jako jeden z kilku budynków Szpitala Żydowskiego zlokalizowanego 

pomiędzy ul. Szpitalną i ul. Nowodąbrowską na początku XX wieku. Sąsiadował ze Szpitalem 

Powszechnym, był otoczony zielenią oraz ogrodzony. Po II wojnie światowej budynki dawnego 

Szpitala Żydowskiego weszły w skład Szpitala Miejskiego. W potocznym przekazie budynek 

podlegający opracowaniu jest nazywany ‘Dawną Portiernią’ lub ‘Centralą Telefoniczną’ ze 

względu na pełnione funkcje w przeszłości.  

Budynek jest parterowy (1-kondygnacyjny), niepodpiwniczony, ma rzut zbliżony do prostokąta, 

z podcieniem, dach wielospadowy, pokryty dachówką, elewacje tynkowane metodą tzw. 

„baranka”. Budynek jest usytuowany w linii ogrodzenia i był w przeszłości portiernią dla zespołu 

Szpitala Żydowskiego.  

Dawne budynki Szpitala Żydowskiego - budynek tzw. Pawilonu Zakaźnego i budynek 

tzw. Dawnej Portierni nie są wpisane do rejestru zabytków, ale znajdują się w strefie 

ochrony konserwatorskiej. 

 

ISTNIEJĄCE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU 

Bez zmian. Istniejący budynek ma zapewniony dostęp komunikacyjny poprzez istniejący wjazd 

od ul. Szpitalnej i Starodąbrowskiej, które są drogami publicznymi. Teren, na którym 

usytuowany jest budynek jest stosunkowo płaski. Działki nr 23/25 i 23/36 są ogrodzone jako 

zespół szpitalny, a teren w bezpośrednim otoczeniu jest zagospodarowany jako droga 

dojazdowa asfaltowa z parkingiem, chodniki oraz zieleń.  

 

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY  

Bez zmian jako budynek usługowo-socjalny dla pracowników szpitala. 

Budynek tzw. dawnej portierni wcześniej pełnił funkcje portierni wewnętrznej (szpital 

żydowski), następnie centrali telefonicznej (szpital miejski) oraz był budynkiem usługowo-

socjalno-technicznym dla pracowników szpitala.  

Ze względu na specyfikę pracy szpitala oraz zapotrzebowanie – funkcja budynku nie ulega 

zmianie jako budynek usługowo-socjalny dla pracowników. Budynek składa się z 2 

pomieszczeń (izb), łazienki i korytarza. Pomieszczenia będą nadal pełniły funkcję biurową i 



socjalną dla pracowników, którzy pracują w systemie dobowym w szpitalu (obsługa 

techniczna, terenowa, kierowcy itd.).  

Układ funkcjonalny (użytkowy) pokazuje rzut kondygnacji parteru wraz z zestawieniem 

powierzchni pomieszczeń. 

 

OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  

Budynek będący przedmiotem opracowania jest budynkiem istniejącym. Głównym założeniem 

projektowym było zachowanie istniejącej bryły budynku oraz stworzenie przyjaznej estetyki 

zewnętrznej i wewnętrznej  poprzez użyte materiały i kolorystykę (elewacja – ściany jako tynk 

beżowy, podmurówka - kamień naturalny, posadzki podcienia – kamień naturalny, dach – 

dachówka w kolorze naturalnym, obróbki z blachy – kolor szary, stolarka – kolor beżowo-

szary).  

Projekt zakłada remont budynku w zakresie: 

• elewacji (ściany, schody, podcienia, podmurówka kamienna, dach, obróbki 

blacharskie, stolarka okienna i drzwiowa itd.) 

• pomieszczeń wewnętrznych (tynki, posadzki, instalacje wewnętrzne, izolacje, stolarka 

drzwiowa wewnętrzna, oświetlenie, wyposażenie techniczne itd.) 

 

KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA 

Opis kolorów zgodny z paletą NCS i RAL.  

• podmurówka kamienna – bez zmian 

• słupy podcienia: okładzina kamienna, bez zmian 

• posadzka podcienia, schody – okładzina kamienna, bez zmian 

• tynk zewnętrzny: malowany tynk elewacyjny, dekoracyjny, z tzw. „przecierkami” 

(zdjęcie: załącznik 1) 

• kolor ścian parteru: beżowy (zdjęcie: załącznik 1) 

• stolarka okienna: pcv, kolor: szaro-beżowy (greige), szyby: zespolone, dodatkowo 

refleksyjne z folią lub barwione w masie na kolor szary w celu zapewnienia większej 

prywatności pracy (zdjęcie: załącznik 1) 

• stolarka drzwiowa wejściowa: pcv, kolor: szaro-beżowy (greige) 

• dach: dachówka w kolorze naturalnym wraz z dachówką kalenicową i gąsiorami oraz 

obróbkami systemowymi, typ: dachówka reńska (zdjęcie: załącznik 1) 

• obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe i inne – kolor szary, RAL7042 

• balustrada: zewnętrzna (przy podcieniu): metalowa, prosta, wykonana z płaskowników, 

malowana proszkowo na kolor szary, RAL7042. 

 



Wszystkie dobory kolorystyczne zostały przedstawione na rysunkach i opisane za 

pomocą wzornika NCS i RAL. Na etapie realizacji inwestycji wszystkie materiały 

wykończeniowe muszą zostać przedstawione do wyboru i akceptacji przez Architekta i 

Inwestora przed dokonaniem zamówienia przez GW.  

Ze względu na zaprojektowaną estetykę, która w przyszłości musi być spójna z 

kolorystyką budynku tzw. Pawilonu Zakaźnego (budynek tzw. portierni i budynek 

pawilonu tzw. zakaźnego są częścią dawnego szpitala żydowskiego) – właściwy dobór 

poszczególnych materiałów jest bardzo istotny. Kolor opisany tym samym numerem 

NCS lub RAL może się znacząco różnić u różnych producentów. W związku z 

powyższym należy uwzględnić odpowiedni czas na dokonanie wszystkich doborów z 

należytą starannością oraz czas na uzgodnienia proponowanych rozwiązań z 

Architektem i Inwestorem. 

 

OCHRONA KONSERWATORSKA 

Obszar inwestycji leży na terenie zespołu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków 

decyzją nr A-86 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnowie z dnia 12 kwietnia 1976 

roku i jest objęty ochroną konserwatorską.  

W związku z powyższym, przedmiotowa inwestycja uzyskała Pozwolenie Konserwatorskie na 

prowadzenie prac budowlanych. 

 

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE   
 
5.1. Powierzchnia działki nr 23/25……………………………….………… (0,0135ha) 135,00 m²    
5.2. Powierzchnia działki nr 23/36……………………………….…….... (0,2879ha) 2 879,00 m²  
5.3. Powierzchnia objęta opracowaniem A-D ……………………………….………… 140,00 m²   
5.4. Powierzchnia istniejącej zabudowy (z podcieniem) ………….....…… bez zmian, 63,00m² 
5.5. Powierzchnia użytkowa budynku …..……................…………………………….…. 29,80m² 
5.6. Powierzchnia podcienia i schodów …..……....................……….…… bez zmian, 21,80m² 
5.7. Kubatura budynku …………………….…..……………...................... bez zmian, 335,00m³ 
5.8. Wysokość budynku ……………………...……………………….….… bez zmian, ok. 7,30m  
5.9. Ilość kondygnacji ………………………………………………………..……..… bez zmian, 1 
 
 

6. MPZP / ULICP 
 
Budynek tzw. Portierni na terenie części działek nr 23/25 i 23/36 nie jest objęty MPZP, ani nie 

posiada decyzji ULICP. Decyzja ULICP została wydana na przebudowę budynku tzw. 

Pawilonu Zakaźnego. Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 

50, dla przedmiotowego projektu (remont) nie jest wymagane uzyskanie decyzji ULICP, 

odpowiednio zgodnie z pkt.2 w/w art. zakres prac budowlanych nie zmienia sposobu 

użytkowania oraz formy i parametrów budynku. 

 



7. OPIS WYKONYWANYCH PRAC BUDOWLANYCH 
 

Remont budynku zakłada demontaże istniejących elementów budowlanych, wymianę 

instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę tynków, posadzek, oświetlenia, wymianę 

stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, czyszczenie elementów kamiennych, wymianę pokrycia 

dachu i obróbek itd., czyli odtworzenie z zastosowaniem lepszych i nowszych materiałów.  

Remont nie powoduje istotnych zmian w budynku, co oznacza, ze jego forma, kubatura i 

sposób użytkowania pozostaje jak dotychczas.  

 

Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe 

- demontaż pokrycia dachowego i obróbek 

- demontaż istniejących krat okiennych  

- demontaż istniejących okien, parapetów i drzwi (zewnętrznych i wewnętrznych) 

- demontaż istniejących skrzynek telefonicznych, elektrycznych i innych kabli na elewacjach 

- demontaż istniejących instalacji: odgromowej, wewnętrznej elektrycznej, wod.-kan. 

- demontaż istniejącej ścianki działowej  

- demontaż / skucie: posadzek - wylewki betonowej do chudego betonu, płytek ceramicznych  

   i posadzek pcv (linoleum) oraz płytek ściennych itd. 

- demontaż istniejącego oświetlenia, grzejników i urządzeń sanitarnych oraz innych  

- wykonanie przekuć/podkuć dla potrzeb instalacji i stolarki (drzwi do toalety) 

- wyburzenie balustrady murowanej przy podcieniu 

- czasowy demontaż istniejącej nawierzchni wokół budynku i odkopanie fundamentów (w celu  

  wykonania instalacji odgromowej i izolacji pionowej ścian fundamentowych) 

Roboty montażowe i budowlane 

- montaż pokrycia dachowego wraz z folią wierzchniego krycia, nowymi łatami i kontrłatami  

  oraz montaż wszystkich obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych itd. 

- montaż zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej 

- montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 

- montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej 

- wykonanie izolacji pionowej i poziomej 

- wykonanie warstw posadzkowych (wylewka betonowa, izolacja, warstwy wykończeniowe) 

- wykonanie fragmentu ścianki (w miejscu drzwi) i nadproża nad drzwiami w toalecie 

- czyszczenie kamiennego cokołu, słupów, schodów zewnętrznych i posadzki na podcieniu 

- wykonanie elewacji zewnętrznej (rozwiązania systemowe)  

- wykonanie renowacji komina z cegły i czapy betonowej 

- wykonanie balustrad zewnętrznych 

- wykonanie instalacji odgromowej – zgodnie z projektem branżowym wykonawczym 



- wykonanie instalacji wewnętrznych (wod-kan., elektryczna, teletechniczna, co) – zgodnie z  

  projektami branżowymi wykonawczymi 

- wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego wodnego (do późniejszego wpięcia w węzeł  

  mpec w głównym budynku biurowym) 

- wykonanie wszystkich robót budowlanych wewnętrznych: 

� naprawa istniejących tynków i wykonanie nowych tynków (gdzie trzeba) 

� malowanie ścian farbami  

� wykonanie płytek ceramicznych na ścianach łazienki do wysokości min. 2,10m i w 

aneksie socjalnym 

� wykonanie posadzek ceramicznych 

� montaż grzejników elektrycznych, podgrzewaczy wody, biały montaż itd. 

� montaż opraw oświetleniowych i osprzętu 

 

8. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PRZEPISÓW SANITARNYCH I BHP  
 
Wszystkie pomieszczenia powinny spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz 

wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy: 

• wysokość pomieszczeń podstawowych h = 2,50m (czasowa / stała praca, do 4 osób).  

• ściany wokół umywalek i zlewozmywaków powinny być wykonane jako zmywalne i 

wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem.  

• ściany w pomieszczeniach sanitarnych powinny być wykonane jako płytki ceramiczne do 

wysokości min. h=2,10m.  

• pomieszczenia do pracy mają mieć zapewnione odpowiednie oświetlenie dzienne naturalne 

i gabaryty (powierzchnia i wysokość) oraz być zlokalizowane powyżej poziomu terenu.. 

• pomieszczenia powinny być odpowiednio ogrzewane i posiadać wentylację.  

• drzwi pomiędzy pomieszczeniami (szerokość skrzydła: 90cm) nie powinny mieć progów i 

mieć odpowiedni kierunek otwierania skrzydła. Drzwi w toaletach z otworami 

wentylacyjnymi (podcięcie poziome przy posadzce) w dolnej części skrzydła.  

• drogi ewakuacyjne powinny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami.  

• Ilość osób. Przewiduje się, że w budynku może się znajdować sumarycznie max do. 8 osób 

(w systemie zmianowym). W jednym pomieszczeniu przewiduje się pracę biurową 

czasową, a drugie pomieszczenie stanowi zaplecze socjalno-szatniowe dla pracowników 

obsługi technicznej, terenowych, kierowców itd. 

• Toaleta ogólnodostępna jako wspólna dla mężczyzn i kobiet z miską ustępową, pisuarem i 

umywalką.  Pomimo, iż zakłada się, że w budynku będą pracowali wyłącznie mężczyźni, 



toaleta męsko-damska jest zgodna z przepisem, gdyż przy liczbie osób ≤6-10 osób, ustęp 

ogólnodostępny może być urządzony jako wspólny dla kobiet i mężczyzn (zgodnie z §84.2).  

• Szatnia. Pracownicy nie posiadają wydzielonej szatni – zakłada się, iż będą przechowywać 

odzież wierzchnią w pomieszczeniu socjalnym w indywidualnych szafkach szatniowych.   

• Posadzki. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych powinny być wykonane z materiałów 

trwałych, o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i 

odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.  

 

9. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE  
 

Konstrukcja budynku – bez zmian. Ewentualna naprawa więźby dachowej (oraz nowe łaty i 

kontrłaty, folia wierzchniego krycia) – po zdjęciu istniejącego pokrycia. 

 
Izolacje – nowe. 

• pionowa izolacja ścian fundamentowych – powłokowa, systemowa mineralna na 

rapówce wyrównującej. 

• iniekcja ciśnieniowa w zewnętrznych ścianach ceramicznych budynku (1-rzędowa 

wokół budynku, nad posadzką) 

• izolacja pozioma (izolacja termiczna podłogi na gruncie z płyt styropianu twardego EPS 

oraz izolacja przeciwwilgociowa w formie papy termozgrzewalnej 1x na wylewce 

betonowej) we wszystkich pomieszczeniach. 

• izolacje przeciwwilgociowe systemowe w formie folii w płynie (toaleta) 

• izolacja termiczna stropu (płyty ze styropianu twardego nad pomieszczeniami) 

Instalacje wewnętrzne i urządzenia – nowe. 

• instalacja wody użytkowej 

• instalacja kanalizacji sanitarnej 

• instalacje elektryczne 

• instalacje teletechniczne  

• instalacja odgromowa 

• instalacja centralnego ogrzewania (czasowo - ogrzewanie elektryczne) 

• instalacja ogrzewania podłogowego (docelowe podłączenie budynku portierni do węzła 

mpec w głównym budynku biurowym) 

Wykończenie zewnętrzne – nowe. 

• podmurówka kamienna – kamień, bez zmian, do oczyszczenia. 

• słupy podcienia: kamień, bez zmian, do oczyszczenia. 

• posadzka podcienia, schody – kamień, bez zmian, do oczyszczenia. 



• tynk zewnętrzny: dekoracyjny, malowany farbą w celu uzyskania efektu „zacieranego” 

tynku w 2 odcieniach, rozwiązanie systemowe, kolor - wg rysunków.  

• kolor ścian parteru: beżowy (jasny szaro-beżowy, greige), pastelowy - wg rysunków. 

• stolarka okienna: pcv, kolor: szaro-beżowy (greige), szyby: zespolone, dodatkowo 

refleksyjne z folią lub barwione w masie na kolor szary, zestawienie - wg rysunków. 

• parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze stolarki okiennej lub RAL7042. 

• stolarka drzwiowa wejściowa: pcv, jak powyżej.  

• dach: dachówka w kolorze naturalnym (+dachówka kalenicowa), typ dachówka reńska.  

• obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe i inne – kolor szary, RAL7042. 

• balustrada: zewnętrzna (przy podcieniu): metalowa, prosta, wykonana z płaskowników, 

malowana proszkowo na kolor szary, RAL7042. 

Wykończenie wewnętrzne – nowe. 

• Tynki wewnętrzne. Tynki cementowo-wapienne gr. 1,0cm kat. III. Ściany wykończone w 

standardzie gładzi ściennych lub tynków z warstwą gładzi. Ściany należy pomalować 

dwukrotnie farbami lateksowymi w jasnych kolorach, zmywalnymi, umożliwiająca mycie i 

dezynfekcję całej powierzchni. 

• Ściany i posadzki ceramiczne jako gresowe, barwione w masie, gatunek I. Płytki 

ceramiczne w toalecie z powłokową izolacją przeciwwodną, tak zwaną folią w płynie. 

Wszystkie posadzki należy wykonać jako antypoślizgowe. Płytki posadzkowe powinny mieć 

odporność na ścieranie jak dla obiektów użyteczności publicznej o intensywnej eksploatacji. 

Płytki posadzkowe jako antypoślizgowe (grupa R9-10), matowe, w formacie jak na 

rysunkach (59.8x59.8cm, max. do 60x60cm), V klasa ścieralności, odporność na plamienie 

4-5 klasa. Płytki gresowe należy układać na kleju elastycznym. Fugi dla posadzek o 

szerokości nie większej, niż 2mm z użyciem fugi elastycznej odpornej na pleśń i grzyby. 

Pod płytki posadzkowe należy wykonać wylewki z ogrzewaniem podłogowym oraz wylewki 

samopoziomujące gr. 2-5mm. 

Ściany toalety oraz pas płytek nadblatowy w aneksie socjalnym jako płytki ścienne gresowe 

mat lub poler, gatunek I. Płytki rektyfikowane o wymiarze: 29,8x59,8cm (30x60cm) w 

toalecie oraz 59.8x59.8cm (60x60cm) w aneksie socjalnym. 

• Stolarka wewnętrzna. Szerokość drzwi zgodnie z opisami na rysunkach. Drzwi do 

pomieszczeń – drewniane, płytowe, pełne w kolorze jasnoszarym lub białe, ościeżnice 

regulowane stalowe, malowane proszkowo. Drzwi do toalety powinny mieć w dolnej części 

otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza (dolne 

podcięcie). Drzwi do szachtów technicznych jako stalowe, pomalowane na kolor ścian tak, 

aby były jak najmniej widoczne.  



• Rolety okienne wewnętrzne jako tkaninowe (tekstylne), niepalne, dla poszczególnych 

przeszkleń w kolorze jasnoszarym (tzw. „ciepły” szary). Rolety systemowe dzielone (każde 

przeszklenie oddzielnie), z kasetą mocowaną do ramy skrzydła, z prowadnicami bocznymi 

aluminiowymi. Zacienianie materiału: 50-75%. Listwa przyszybowa prostokątna, kolor 

kasety, prowadnic i listwy: szary (w kolorze materiału). 

• Parapety wewnętrzne – konglomerat (jasny kamień) lub pcv w kolorze stolarki. 

• Urządzenia sanitarne. Wszystkie urządzenia (umywalki, miski ustępowe itd.) należy 

zakupić u jednego producenta w celu uzyskania jednorodnego charakteru wnętrz. Stelaże 

pod urządzenia sanitarne wiszące jako systemowe lub miska ustępowa stojąca na 

posadzce oraz lustro wklejone w ścianę z płytkami. 

• Meble stałe i ruchome – poza zakresem opracowania, indywidualny dobór inwestorski. 

Dokumentacja projektowa przedstawia lokalizacje, układ i usytuowanie dla poszczególnych 

mebli we wszystkich pomieszczeniach.  

• Wyposażenie sanitarne (dozowniki, pojemniki itd.) – poza zakresem opracowania, 

indywidualny dobór inwestorski.  

• Wycieraczka systemowa. Wycieraczka systemowa czyszcząca z pełnych profili 

aluminiowych, z wkładem szczotkowo-gumowym wymienialnym, wpuszczona w posadzkę 

ok. 25mm (pod wycieraczką należy wykonać płytki ceramiczne). 

• Stopery i narożniki. 

Stopery ze stali nierdzewnej. Narożniki z pcv – zgodnie z zestawieniem na rysunkach. 

 

Poszczególne elementy należy dobrać na podstawie rozwiązań systemowych danej firmy. 

Zastosowane materiały powinny mieć odpowiednie (aktualne) certyfikaty wydane przez 

uprawnione jednostki naukowo-badawcze. 

 
10. NIEPEŁNOSPRAWNI 

 
Budynek portierni nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu ze względu 

na 3 stopnie schodów zewnętrznych. Zakłada się, iż ze względu na charakter budynku (strefa 

konserwatorska), jak i charakter pracy (pracownicy terenowi, kierowcy itd.) - w budynku dawnej 

portierni nie mogą pracować osoby niepełnosprawne.  

 
11. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I JEJ WARUNKI – bez zmian. 

 
 

12. PRZEGRODY POZIOME I PIONOWE – wg zestawienia na rysunkach. 
 
 

13. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – wg zestawienia na rysunkach. 
 



14. UWAGI KOŃCOWE 
  

• Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać odkrywki wszystkich 

elementów konstrukcyjnych (w tym dachu), przeprowadzić weryfikację istniejącej 

konstrukcji w stosunku do projektowanych prac. 

• Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne atesty, aprobaty i 

certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie R.P. Na etapie 

realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać 

zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów 

technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez projektantów. 

• Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego 

należy wykonać zgodnie z polskimi normami, przepisami BHP oraz Prawem 

Budowlanym i pod ścisłym nadzorem i kierownictwem osób uprawnionych. 

• Jakiekolwiek zmiany Projektu Wykonawczego wymagają uzgodnień z projektantami. 

• Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 

elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w 

opisie winny być traktowane tak, jakby były ujęte w obu. 

 
 
 

Opracowanie: 
AKKA Pracownia Architektoniczna 

 
 

mgr inż. arch. Andrzej Kosowski                                        mgr inż. arch. Agata Kita Kosowska 
Upr. MPOIA 011/2004                                                                             Upr. MPOIA 058/2009 
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