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5 R2ut 1 PieiE e*a niskn
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BURIVIISTRZA II4IASTA ZAKOPANE
o uslaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

NapodsLwead 50usll ad 5l usll pki2uslawyzdna2TmaG2003Loplanowaiuizagosponamvanu
Pzesrrzennyn (02 U.210052003l NrS0poz 717)awan 144 rstary z 14 .EM: 1960 I [odeks
posl9F{aniaadmi^Cl6cyinego(Dz. U z2000r.Nr93poz 1071)
po Dzpalrzeniu wn cku z dn a 01.07 2008, ,oronego p@z

t\ a8

zan4d Poslatu Tat taiskieso
Ul, Chfamc6{*i15
34.500Zakopane

wobec bnku nlejscowego planu agospoda.owrnla p@stEerneqo

d azmianyzaqospodarcwanir dzialeknr507, 508, 510 obr 5
poroionych w zakopanem w rclorie ul Pady2.nl6w

d 6 .nres-vcji po es..{ejna,
nadbudowlo wdz z pBebudowe budynku Zespol! Szkol Holela6ko-Turystycznych

nasiepul4cE uato n k lo ka rizacji hweslycji Fru pu bllcznego

WARUNK] J SZCZEGOLOWE ZASADY zAGOSPODAROWAN]A TERENU OR,Az JEGO zABUOOWY

l. Warunki dotyeAce funkcjl zabudowy i zasospodarowan a tercnu.
1. Poleklowana in"esrycia bQdz e peln d tunhlq uslug o3w aiowych
lll, Warunki i wynaqanla ksnaltowaniahdu pEestuennego,

A. W zakes o usytuowania zabudowy wlelkoiciladuptrFlnennego.
1 Pojeklowanq iwslycle iady zokaltowai w obraae oznaronym linami ozgEicatqcym taren

lnwestycjia prcjeklowan4zabldowe kubailDwqz uwsltedn en en obowjqzul4cel n zablnoit zal4cznik

2 ! srtlo%n e m d z a{ach 50/, 508, 51 0 obr 5 prcjerbeanych o bieh6w lovaEyszqcych ldojsc a, dolady
mlejsca poslojore z e eh loeaEyszqc4 irp ) w mo s peln 6i warunki ok B6 one { obowiqaiacych nomach
pzephach szeegdbtrych

3 Wska2nir zabudoq (powedchnazabudo{tipoweuchiiadzalk)t4cznedraduialek5Oi,508,5loobL5
d a s?sci viziaeo nej in am rczq 6n czaj4cymi leren inwesly.j - isti eje€ bez n an4 Wielkci poteldo&nei pofieEchn utwadDrei obeimliqer (w ah2iosciod polzeb)dq6cia mieFca na
pqemnik hei$a do ekcacl pypoczynku pouinna wynikaa z lakt}ta}th poheb lzJ,lkorycti
PoasL4 ieabudotraq ieulvarnzonA dqSt poweEchni dzalki naety l€klokC ako biotogicznie

s W e koid powletuh n b oloq cn e czyn nej d a leren u oziaeon es o lii ami Dzgran aatEcym l€cn inNeslycj

6 Pojeklowana inreslycja wina.zachowywc warunkiokellone w obowi4zutqcych nomlch pnepisach

B. w zahesie s.baqr6w I fomy dchltektoilenel prclekrowanej zabudowy
1. szercko6d elewacji nonbwel - od stony Filnmnet winna u,ydosii le.zne dla czeiD shiei4ej +

iadbudowansl i pzebudowyvaiet do 9d,00h.
2 Wy$ko66bldynku.23tondygna.jinaCzemnFh 2 kondygnacje w kubaluue da.hlr po4twii.zenie
3 Wlsokosi pod mu.6{ki polerbwan ego bu d ydru ponad p.z oh em Ie En u pov nda qn*a6 z jej tunkcl op

z qabaqtow pmlektowaiego budynku
4 Pzekryc e dachem dwspadfrlm o led na ko{,ym kAc e iachy e nia gl6Mych polac d ach u 45491
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W!.uikl dotczqce ochtonyircdowiska, puyrcdy I kalobEu,
obowqrekpaedstaw ia w pEjekcie zagospodarowan a l€renu ire itaryzactt islniei+q ziereni wlsokiej i
sredniei, onz prciekbMrej ziereni wy$kiel i iEdniej W pEypadku ko zti ishiejacej * fl z pbleibw;q
neeslyclqwkaai pos@eg6 ne daewa kuew do usunlgcla

Pojektowtr q nw6tcja m ezy wyp.sa2yO w od poeied niq ito6a rcdzajuEqdzeij do grcmadzenia slitch
odpadow komuna nych i zapewi en e usuwan a oa un dkod triania lych od0ad6w na asadah i { ldb e
okes onycrr w usiawach , o odpadach ", 

" 
utr4naiiu poeedku i czysio!.i v gm nach ", ord Relu an nem

utu ymai a c4slo6ci i pozadiu ia lerede Miasia Zakopane
oboeiqzek maksynarnei ohrcny zleleni w pasie pD@dzonych pE., upoaqdkowan a i @(u Wacj t€Eru
po zako'lczeniu reali4cli irestycl
Naklada sq obowquek wykonania ipzedstarienia r prcjekce budowanym pmleKoranel nrestycjiw
oparciu o puepsy szczeg6lowe btansu mas zemnFh i marertalow pmhonzadch z;ozb6i( ;@
okeArenia waruik6v, spoebu i mielsca ch {ykoEFiania !b m ejsc6 $radoMnia5 Prcjeklowda nwsrych mNi byd zrealizomna w rechnoogi bezpie.dej erooscznio nie moze me6
nelaqanelo epi^{u na gDdowisko

6 Ucazrrcsa pmjeltokDej nresrycji musi zamykai sie " qmncacn erenu

rnwestycja nie mote iegalmie oddz allac na tereny sqsiennie.

i

3.

Warunkl dotye4ce ochbny dzledllctwa kutturcwego i abylk6w o@ d6br kuttury sp6rczesnel.
w relon € dmowdei nwBtcl n e *lslqpuiq obiehy abylkore khiejqce w najbti,vym sqsiedzt"ie
budyn k i ie pos ad al q ecze96hych mlorcw, rbre wymaqatby utwzenja ste!, ehrcnrel

warunt obsl.qiszakEse,omlni{ac,tt'.fds0uau1tecfncrFj.
0o. "odo orqrp.o qnel9r
\ad,'dr.r'@lo?ndhrz@w-( nescadopo.oMqa^ o$ aoe.ran",doprcganuu4do#so
inreswi, w ce u uryeliminotrania pa*omnia o@ zatzymy\rania siq pojdd6r, e amrih z dz tatdoicia
z "d /oxan" inrpsq.'r D6edooo4,ao@ p.o p1d oF e. oo1\aro^
udrcwod^-. ed opodoa., i oanloach z Ftnu oa oxa e -{eny., fl1r br zaple.bxd,p
.290d 0e 4,rodTaod ezp. 

^oo,.e 
p -o94 0,. @ormo/de do

uz4dzen dradn ala( yrh d@e
Tcsy pEylqczy wod. kai; eneEetczrego cieplownpelo ldne nary okalzoMd poza paem
drcgo{,ym. Umieszczei e w pasie dogowym uaqdzeri n eei4zanFh z potrzebam anqdzania drcqami
.b @@eb.a 1J 

' 
dogonson o/o aeipr a.+rie za-goodu 

"q() d'og
Wr- proleeroniD-.brdou,y srFI&)r i?adlq rGsedogosl/J-< sp6oh{y.orrErcoo
zwrqzanrcrrz.h pEebudowan.le2y uzgodii! zzaEqdladoq
Napodslawead.39usllpki1.l3zab€niasQdokon)4vaiawpasjedrcqowyneymoiDi,h6emogtyby
porcdowac n szeeiie u b uszrodzenie drcgl jej elene ili( technicznych, p zyczyn 6d 5 ? do ca$weso
,b sar€go /rgo -nia bezo "ee1.|{a m .d@or"goa,bof p .ar a @ b.L u4tuM dtgi
zaopo?..e{ereop00r--0olbsac(d aza\ddorlore:oa( p_e/Zr€d c-e!eD!/r, {d\o{
Reloi DFtybu.l Zal opane zqodn e z watunlam Du!/a.zen a
Zaopal,zenie w vod? i odp@wadane oraz oczyeczne iciek6v powinno onbyMa s9 re wlasiym
zaKres e prez wn oslodarc! z zachowaiiem $,ymogdw okre( onych w pEep sach szcagdowych.
Wymaga n ta dolyczqce o c hro ny interes6w os6b tdelch
Uci4z ielci fli4zane z pDiektokia iiwes!rciq (np. skradowan en malerjat6w ub uobkut musa zamvkaO
s I w gEn c&h leEru bqdaceqo w dyspozycji nrestoE.

5

6.

2 Na e2y zapewn i odpow ediie watunkiochmny interes6w os6b |?sich, a w szceld noSd:
a) rn@stlt,a i e frole pozbaw i osoby IEecie dostepu do drcgipubtdnej,
b) nrestycja ne mo2e olEiead noZiwosc kozysbnta z e!ny, kanajacj eneru

c ep nel oE: 4 sronkbw lE znosci,
c) nv*l,tla nie noie AEn m6 dsqpu !w atr. dziedielo do pDmies&zei pzeznao0ny.h ia pobf

d) uciqrwi. powodowane puez halas, eib€cie, zakl6cena eekryczne i pomteni@ane ne hoqE
pzek .zaa dopus&za nych nom, slosow e do obowiqzujqclch pzepiejw pwnych,

3



e) rnwstcja n e mo2s powodov4 za niedysdenia pow etra vrcdy i qleby

STAROSTUO PO'r{ATOtllt

3. Pdce budo$lane naeZy pr@adrd w sposdb lak najmniel ucAtlw da u4downtkiu neruchomolc
obje\rh hiosklem, a po €artacli leen p.4er6cl6 do sbiu poprdn eso.

Vlll,Watonki dotye4ce gmilc I sposob6w agospodarflani. t rcn6w lub obteh6w pod egajacych
ochonle ltereiy q6miee! teEny zalewore, teEny n.Eione na osuyaiiEmrsziemych)

obsd objely nhielrEd$lzleaajduje s Q ia teei e q6nic4m zakopane.
oka!o{,y Lrzed G6hic4 uzqodn I prcjekt dsy4i.
Geolog Pow aL*y uzgod nil poiekl d*Fji
lx. Infe watunkl wynik.j4ce z pnepls6w *deg6lopych,
1. obo*4zer uzyskania pued p?'sqp6nlem do rea acj rustycj w obAbie dratek ! miniFh zgody

BunstEa Mbla Zakopaie ia alq.ie dzale[ o@ wymagade zeam6 uoowy uzyc&n a ] pDlokoahe

hl.orllna cze66 ninieiszei decyzii stanowi zalacznikohllcznvnrl

UZASADNIENIE
wnioskon z dni: z dn a 0r 07.mw , za@d Po"iari Tatra6ski6qo, u chEncdwli 1 5 3.4.500 zarDpane , lyslqril z

lniosriem 0 Bbreiie vrurl6v oka iza.j in6!q e ! plbr.a6go dra n any 4sGpodabvmia dratel 507 5m 510
oh9b 5 pololon}Ih w zakoparem w eron . L Pdlyaf,bw dra iireslycii polesai4ej I a iadbudov 6 wBz z pnebudov4
bldyrlu zespo]! s*6r Nobrauko.Turysltthydl

rqen oke3rny ue viiDsr! ie lst oq?ly mieFoslm pdem asdsp0darcw4ia pu*|]2onftso Mbec Eso
podepovanie pneFowad-m ia a$,Jeh w 1rybe pft widnaiym w sla$e z dna 27 n4e 2003r o panwaniu i
u sGpodaowai r pzeslztrnym (0u 1,. M 30 poz 717 z pd2iieFzF hituami) oraz @poz4d6r qkoMv'4rh do

zsodniezan2usl5v/wGl:{yiekoavslewejeslmova0inrestyqetrprbimeso-rare4pudrororhied
dralfits o reei ! orahyh (qmhryn) i pomd ora nym horiabqli Mreftdzk m i kaFryn) ssmsiaG 6a rek
e6v otr6rychhowawatr66taqzfia21sepia1997. ogospodaknietuchDmos.an (Iek.lradiotly Dz u z
200.4 r Nr261 p.z 2603 z p65ieF4m zm damil

zs0dnezaft6ct3vMushtr]osGpodmeieruchonosoamieamipubtmymisabudMa 0t?Fnysane
pd .rFh uEqdz6'1 stu4qdr do zip:l]?er a rudmk t rcde s@madzei a presyran a @'tru'ia i odorcwadania

mtuszrod witr a odEd6v w Ivm ich stardovar a
wii0skodav6 :rorl M Gek o sraren e o|:r zcli h€rl! .ei! pubrqnelo Fro ,am eu tr e i€w'ne m4a.e m

e ! Mdbldowe i pnebudo{t blbynku zespor! szr6r Nolek6leTu,yswn]ch.
zgodnie z an 50 Niawy z dnia 27 maD 20031 o pkioMn tr i zqcpodarc€i ! pmb.zemym (Dr u z 1 0 05 2m3r

Nr 30 p5z 717 z p,in eis4ni zhianam ), . n$*ryqa e ! publcrelo Fst oka to{m3 ia padstawi€ I anu m elsoreso
a w ptypdk! rego taru - r dmdze decyi olslasu okaneii nleslyq @u publ.reso

zgodn e z a(. 52 Nl 1 w/ v 61auy o p rDMn ! zsospa&mwan ! prslftMym, datfl e ora iEc]i rwesti.j @tu
t@ deso iaskoura m vn o$k nr*ro€

z90di e z ad.56 sA{ dawy o praiowa ! asGpodaowani! pR6tzeiiym, nie mata odmo$ji 6la en a oratzacr
1iflr/d F' o.D ?Fgo.6j.'.r

'nak ciele dzirrek m rb.yrh prcleklowam Fn nreslyia, dL i zr adon ei p semtr e o locq.yn sh posIlpowsiu
zawiadonierie odbrlo s 9 rdwi ei v rom e obv *nenia

oQm dokond ana 4 vdmk6r zsad zasspDdrowana h€nu oa Fgo ebldotr-y !4rtrajey.h z pueps6w
odf9birth oa stai! hkl)ta6q0 ipmwnelo :ns3Gr 3 sb") z 2703.2003r opamw! asospoddowaiiu

Zgodi e z ad 60 sl 4 mbwy z 27 03 200$ D p3iDwflr iusospodarcvai u pueslzemyl sp.Eadzeie prcjektu
@.t"1 d NL en ! 0k6 tdr e u plb iodeso 4$lo !.fie@re osobie wlisnej ia lsQ nby smou qdu amdowago
! roai s{6" a bo rmr'rbrtu Prcjekr n nielvel dec}"j o Mru ika.h zabudo"y 3potr1dz I ms I inz adr sywh casion .a
K e.yk, vp sany m r sQ dbnkdw MtsrDporsi el c*Qsorel zby &ch lekl6v vpsMP013s

rc6d pmFktu deq?ri 4nfi e z kompelemlfl usadir
' srrbsMo Pow aloM c€d@ Potr abw

oyrcrbr okggorego zaktad! G6n mso
PrcieNl ih eFzt dec,2i o 6tat6ii! oia acl nulcl et! ptrbrcdeso pzyootdaio lMq ediiajei mslspulqG akly

sbvt z 2ru3 20031 0 planovani! i zasGpodmwmi! pz*hzsniym lDz U. : 2003r Nr 30 poz 7iD
Nbw? z m 07.199.+ Ph\ssudovane(Dz u 2200fi Nr106 pd 1126 zp.hoFzyminianfl)
cja!!22307.20031 0o.hroniezby'k6wiopie*mdabldcmi(Dzuz200&M162 pdz156€)



61as821004.199r PBMeneeellae(DzLJ.z1997r Nr54poz.343t
lslah!z2704.200rrPtsrcfthmiy3rcdwska(Dzl,z200r.Nr62poz627 zp6riEl.zF zmiaant),
Nlaw9zlelclssl.oo.hronjepzyredy{DzU?2001r.Nr99p.2107s-zp62nels4mhiamn!,
Nrat9z04021994r.Fkmgsogiheiq6m3e(DzUz1s94rM27poz96-zpjhiejs4mirmbnam),
Nbve z 03.02 19951 0 odlbnre gtuntdw b nydr dnrdr (Dzu z 1!951 Nn6 poz 73 4 4 )shtrlz 130701 prawovodre(Dzu,na1t Nt 115 pdz122't zen\
sbsyz2i 03350drcqmhpuddiych{ur L2aaat. Nt 11 p'z a$ ze zn.
leaMz270401oodpadehlDzuzmolr Nr6?@2623r€dt
Gbw:2J309.96oli?manupozqdl! Qyslo3. (0zu z1996rNrl32poz622eh)
Gb{yzrl0€ s7 o sospodae ncruchomoldam lDz U 22000r Ni71, po543ah)
Rdrp.zEdzeiie Rady Mnisldw z 24.092002. v spkwjo oke{ena rcd96w ppeds€Mid nogagth radlo
oddzarr4€a ia 6bddist0 o@ s@s6buch r'yEi6w 4q:anrd z kMtikowaiom e2edstev4a d, spouqdzd;ia
Epodu o oddralvai ! nalradosisko (Dz Lr.z?00?.Nr179poz l4s0)
Rozptr4d-i e M n3ta ifrasrxktury z 2t0&200, w spEfle qaddd r 

^azvnidva 
3to$trwh 

"demio6laoiiub'. aq r" !q er dD z sgoo r' r oryo\cn Fa. &D.ood} rDi' / \D01. Nr'd @ 1$9

. zsodre 2 ad a0 s l kodeku p6Qpdaia adni sba.lmgo,Paed 0prraen temh! do fi*i6ia odmrania
d$,zia i 6 ! esa wykomdu'r zsodnie z ar 130 $ 2 lodele p.slapowaila adn nal,i.ylieso ,wf sid a odwtaa s !mi6 rsl,ymu6

' zsodne z ad 65 Gr l6bvy z 27.03.?003r o panowanu iasospadawa! O6hzfliym !rcm rbry{ydal
de')"ie o wdnka.h zbudowy atbo decy:j9 o 6la ei u rokaraqi ftl! p!b t@ego sM edz lel N,yqaji e{ia l;{eii:

iny M'oskodaw 04skar po4o e! e na budos€
d a bso lereiu uci{arono prtr n eFF{y, ftrcso sb en a s4 m€ i i s,}daej de.Fli ". zsodnie z ad 34 6lahy z dra 7lpca 199-r pEvo budo{are 102 u Nr ss poz414 z p6rleF4n 44an),

prqok bldow any pd i m 3p6riiat symasaiia okEllore w dec)21 o wd nkach abudowy a pned leso zo:ei em
d0 ah'ierdzenia ia€ry !4rka6 wymaqare p@psami uzegddymi 4odie4a, poddri. !b opnie itrych
oEaov o@ sroswre d0 p.bz6b 0s"iad@n a iedrNrel' 0ru4 a.yliydl

odi _e.s.c dem'er.rlsFrool ddd eooscroao4gosasi.ao.*o,ri"600 I^oAn 94d rl
o"ro4s\a 0,dpo*edr.M6n B,h u rr'd rzd.opd1"t J <00la.opa,r' s4.5, 1 I r,rF ts tr d.

zqDdneza 53 cl 6 6ta{y z 27 03.m03l opamvaii! asospodarcwanu pzestumym ,oduotaib od dHyzltoMs! roraikj inwsllq p4mo uwi666 z?uli/ odnosz4c se do decy4i, okreirai sbb iuk6 adffia
bed4.eso pEenmiobm odwotata oEz w3rar"d doftdy lzsdi aj4@ lo :adm 6.

t\op i a mp t zaEadn bej z r ani6i-q tih ia nzsa ia4 4\

N5'l,.*tt
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SEWIK
Tatzais[a Komuna na Grupa

PF

FT

tr/2864 /2009 '

N.rnnl6w pu llaczenia.

Niniejszewannki pnylqczetria waine sq dodnia: 0s.08.2012 i

srirosrlo?owraro*E w zAkoP^NlM

Plr0&rnaII z\xz4D!
ffl

w odrowiedzi na zlo2onv w dniu 21.07.2009 r. Miosek SEWIK
Tahaiska Komunaln! Crupa Kapitatowa Sp. z o.o. w ZalopMem, ul. Kdprowica l5c,
podaje wdunki p.4?lEczenia

proicktowanei nrdbtrdosv w.'z z p%budovr budvnktr Zespoln Sr_k{l Horelanko-
Tnryst'vczrvch w zakopM.n. ul. Partvzart6{ 1/5 ldz, nr s0?. s08. 510. obr, 5)

do niejsklej sicci wodociEsowej i kmaliacri enidrej du ap.wnia donawq *ody iodbt& $iek6w
s$lamych w iloici: Qr!'= 13,0 n'ftl (Q.* i = !,46 nJ/h) rrcznis dr,.rreEo budvntu po
prubudosi. i nadbudowio

Waruii p.ryl4czenia do miejskiej sieci
w'adomoici ogdlne zawane sqv zl4cz.iku.

wodociqcowej i kmalnacji smitmej o@

r. waruDki e,yr4a€na do nieiskiej siec wodoci4sovej
n wamki Fzyhsmia do kmrikjieiiidrtj

lN{.;

McoN 4ob,t,- " lolt rhIrmdIE
KRs m000ro55s{d Reiorryda KBk4a-sddn*ca 3l #r:zi,iii.:i;if ffim
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zALAczNrK Do wARUNKow pRzyLAczENrA -. 
"tt#ftilil?,fi.fl"1ft1:fi

L warunki p.zylaczeni, do oiejskej sieci rvodociagowe i:
Giniel4cy budr'.ek jest podlqczony do nicjskiej sieci qodociqloscj (pizyl4cze O 80 IM
,el. nm'esione na podkladzie koloren nicbicskin) pojektowdq rozbudowr nalezy

ishiej{cy zestaw uldonierzow} nalczy p.2ostawic $,
rvodoniczow.j oznaczonej na podkladzie,,sw"l
sodonier^ nalezy zabazpie./J( pr4d: u,hodzeniem nechoicznvm, d2ialdien
nsk,ch i Rlsokich rcnpoiantr, dostepem os6b nieupowazni.nychi
ckstloabcja nrocia€u 2, wodoniezen nalezy do wlalciciela budynhu, zCodnie
z U$aR4 z dda 7 c2eruca 2001 r. o zbioro$m zaoparzeniu w wode i zbioosln
odprowadaniu $ick6w z dnia (ekst jedroliry-Dz.U Nr t2l, poz 858

za 7es|awen {odomjerzoy}m iod snony instalacji) nale2y zainsralowaij zabezpie.zenie
uniemozliwiajice t'ldme aieczyszczeni. wodyj aw6r mlyskazenio*r (D7 U. Nr 75,
poz 690 { I r5 usr.2 zdn 15A620A2t.zpbztr.zn):
zniana lokalizeji niejsm podlqczenia qamaBa pisemcj zgodt Sp6lki SEWI(

U. Warunki przyl4czenia do kaDalizacji sanit.rnej:
- 

'sLaiejqcy 
budynek jesi podlqczo.y do miejskiej sieci kmalizcji sanndnej (pzyl{cza

+ 29LT" 
' 

a .rr.sro-d 'd F.o\t J.F .oorcr bid^v).,. o,oe.ovd,3
rozbuo.xl nr ezy podrnczlc weqnrtcn e,

- <cieki sanitdne wFoqdzde do kdalizacji niciskiej wimy odpowiadaa waruntron
ohelionyn w RozporzEdzeniu Minhtra Budonictwa z dnia 14 lipca 2006 . w spnwie
sposobu icalizacji obowiqzk6w donawew 3ci€k6w przenyslowlch .u w!ru.I6w
slnomdhla jci€k6$ ,lo urz4dzen kealizacyjnycb (Dz U Nr 116, poz 964 z,lnia
23072005 r.) ofu w Ustawie z dnia 7 czer{ca 200i r o zbioro$yn zopat zeniu
w $odt i zbioio$),m odlroqadzmiu !ciek6{ (teksljcdnohy Dz. U. Nr l2l, Foz 858
z dnia 11.07 2006 rlj
zobrania sif *prowadzania jciekdw opadonych i B6d drennrowych do [anatizacji
sarilarnej zgoiloi€ z U3trw4 z dnir 7 czencr 2001 r, o zbiorowtn zlopafieniu
w wodf i zbiororwb odprowdzrniu iciek6{ (teksr jednotity - Dz, U, Nr rB, poz.
353, !rt.9 z dnin I1.0?-?006.,).

III. Wiadomoici 096lne:

> lnwest{'r zobowlazanv iesr do u4rkrni, ZEZWOLENIA SDdtki SEWiI( na nn
p4ladcnie $7w rozbndow budenku do nieiskici sieci wodocia€ovci i ka.alizacii

> Waronkidm otmmnnia zenolenir.a przyl4czede do nierskrej sieci wodociagosej i
kuali2acji smnarnei bgdzie zto2enie prez Inwesron w sckdariacie Sp6tki pisennego
wnioskn, do k6eao naiczy dolqczti nasrrpujqc€ dokumenty
- ostutczDl briwonocn{) decy,jr o p.ryolonin u bndorg projektowancso

budynlo (kscrok.pir decyzji, natomiast onsinal do welad!i,
uzeodniony projckt zagospod.rowania dzialki lub tcr.nu - zal4czniL d. *iv
d€.y?ji z piecz4rk{ strrost'wx Powirro*eso (kserokopia mapy, natomiasl oncinnldo

7



!s!4!D - pmj.kt .,Bospodaroqrnir d,ialki lub rerctru po$itrien bld
zsodnie z Rozpouadzeri€n Mitristn Infmstrukitrry z dnh 3 li
w spr.wi. sze@dloEelo ?akr.su 

' 
tom! Droiekb budowt.nelo

poz. 1133 z dhia 10.07.2003 r.) i uzso.ldony w Poriitor'ra Zsp
U, Nr 1r0

Dolabob.ii Proj.l,roqej. r+5007;,;jj:-l
- piscnn{ opili? Powiatowego z.spolu Uzsrdnianir
Po uyskflitr zeaolmi4 na ? dni p@d rozpodzFien
do 2slosaia lego fiktx na piinie do Sp6lki.

> trzyl4czenie wemer' e wodoci4g! i kealizacji smiLmej .alezy *ykonaa ve wleyn

> Weuntld doslarczenia wody do budrrll{a oa tesa]rcso zutu Sciek6{ do sieci
kmlizacji sdillnej i ia nnejsk4 oczyszcalnie 6ciek6w jesr zawe.ie uoRy
o dostdczni€ wody i odprowaddnie iciek6w.

D"k .".t 
"j' 

p-j"*ili€,i3i8li 13?

rob6t, Inretor zoboviqzmii;st

I

spoz: mef io2. aeak ctu' oslj spr.: mcr int tunia Maldsk!
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Mielscowogd, dala: Zrkoprm, 20090925

Nt EK/B5-ZS-WP/51 44a2.b!,

WAFUNKI PBZYT4CZENIA

rnjs#ffi'#rftfffrtr
,;6.i6 

i6 f i&

b t4d P ow Iatu lalzan 3 kLgo

obt R: budynek dwo"t
adEs przyh*n€go oblerdu: ztkop*, ul. P.rfltatdw, 4t dzlalkl 507, 50a, 510.

w zheu s ktetunko lftblaclt tNbtot.y,
b) Mejsce rczgGnioz€nia 0{anosoi uzqdz€n €€klrcen€Qelrcawh: dcIekt pqdow. m wyltctu
pE wo.ttw od abaptffitaw zr4e w kLtut*u tBbla.ll Odblotoy,

3. Przylq*nie dbiokru do s eoiwlmasa:
a) w akis e budfry puytaoa : b€, bcdo*Y,
b) w ak.as € bzbuddry srac LI6 doltl.r,
c) w akrosie pzy+eoanyoh uuad@d, irsrltelt: rykon.nt. k.,!|'.lt w4eErel

4 Ukhd pom ar*o{ozLLzenl&y na nap eclu q4 kV:

a) 6daj!RaJ!: plitpoaQdnt Mk ereBn.Lwc2nq tu.t.zyn@l I b14n4
b) m ejsoe ainslalwmia: Irtrrr./ae rok l/46./4
GruF b,yro*a -6bb cbdq w opacr o oboriqzulqca raryh, p?3d podpisanian om@y rompiakEo*sj rub
lmdwy o swiadcanb usrus dydrytucl .

a) pr4t man anwy: ws .b a..h,
b) odzai: nadml.bwcpridowy pzy5r@dony do plombow.nl.,
a) akaliaqa: otu ukr..tu pmLtowqp.

adpawiadahc na wniosak z dnia 200*0*15, intamlj.ny, ze zpewniany pztl.anta da 6taci EMaN s.A l
daslaw enegii .tektryd2het a n .y pt2yhc@t wej | 28kv na p&Eszych ||sMkach (w w istniea@ 75kw).

Mi6)s@ prz/@zania: fTA [s 1 s47 obwdd kt Bu.L szkot 2K3.1 951 [5194"obw31 .

a) MeiscedNrarcanlsenarq edkttt4zne): a.bL, pad.we M wf6clu pt&wod6w od &bepl.mta

a) da doboru aararury 0,{ KV spodnewai4 qanoga pr4du 4arcia w frielscu dostarczMia pzyqc !g
oblicz€h, jadnakni6 mni.jnrr 10 kA

wynaoady slopiei skompensowania msy bi6m.j lg9<04.

a) SN z izo owdrm punkiem neulra nyn,

I Tam'n wdnosci n nielszyrh Rarunr6* 2 lala od daiy w}ldia -\sr"

10
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!edF:,r nEjd..,". ,@c5s6i.o.

Ddb{s E;sre m&r 3h; r;

:nrMr rM; or r-;,E 4pwe,o'o4dr(a_,qoq,,+6 o@q;o@if6.-d!.s!!i,or2?nrc

" i;,'jffiTft;,tr"1;T.H;U,txili.j!ffifl,i$ii*lj-!,!Ad[""4,rte,D!r6.d*

Ptz\gateat Pawt P.ptet A',

taj;kr omowy o pzyqoenie
nrmeF o dokumsrach niezbcdnrch do podpisanaumtuy



staiosrRo PouraTotlE
w /Al(opArrfM

3!500 z.roDd., ri. cinrud*r r:
ra! &13 ?0 17 r04

os,|/ttADczENtE o sPoRzAozENtu PRolEKtu BUDOWLAT{EGO, ZGOD!|IE Z
omu,r4zuJ4cYl'{ PRjzEPtSAi'tt oRAz zAsaDAMt wGo,zy TEcHr{rer{E.

Na padsbwre art. 20 usi4 ustary z d^ia 7 li6a rsk--Piawo t rdosliae(jdroltoy le|si
Dz.V. 2 2003t,Nr 247!W2.20t6 z Fimiejeymi fiiaramD

DokumenbcF pEjeldowa :

,fROJEKT BUDOWLANY MDBUDOWY Z PRZEBUDOWABUDYNK' 4SPOLU SZK6L
I.ioItI-ARsKO TURYSTYCZI{YCH W ZAKOPANAN PRZY UL PAFTYZAMT6W
NR DZAttK 502508.510 0BR5 ZA(@ANE"

Dokufi€nbcF zDsl6 spor4dona zgodnie z obowiEaj4cyni pr4pisani oraz
asadami wledzy technienej.

PDFktant mqr ht. ar.h. Tomas Blinowski
.r uprdwnioi SW-34/2007

spEwdzajqq: rngr int, adr wbjci<h Fr4@ek

1l

Racibda r aedie 2009 r



rz BA ^RcrrrE(rdvIEEEUIE@@
SvrEroKRzysxA oKRacow^ rzBA ARcitrrE(16w

x*Htf,,fif.,ttr

anrid.arir,rPdi,?e mdftr jitftf rNii..l|l Todrs Bi|no,*r
psirdijTr/po.tid{{.yr !!6hnnb do p.tDhiir rdodzi.tnycb fuldi dh ayth
* budohituir * sDcjltnokt !n{ rkonicari be o3rnic4ri Nr did sw-3{r!tx,

J.d*?1 !6^rp&!.yMtin!eb*&vs|irbk rlrilj or4!o*j rdy&iickt6*

usd. n! whota 6A0 aiwianmi, do 3l grudni, 200, i
,.6qntuq eE!l!do6'lrsindt

l2



STAROSN\ O POwlATO\I][
g 500lihrr d.hitndvhr:

r@Etrl[n@
SNrEroxRzysKA or(REoo wA rzBA ARcHrrEKrov

OKRECO9A (OMISJA

SoKKUpul&7

od d6rB ninl€Fzej pnFtusuje Panu od$hiie
Pog€dniclrcm ssielokrryskiej Okesorei Komisii

Kskr, dnia I @w 2007r.

OECYUJAMFdr.siaBrarridzdfd r tuulds(Nrdileeu.zturers prtr ldrytuqzerftfl Fia?l !{ adrrbr'&rihsedb
rdt r4:e{q€'a,_N*!@

.twjo(h. !ie' i.
P.i nlgr.rr Iniirq aEhtr.h

Tomasz BlinovGki
ur 10 3ty@it 1975 r

posirda odposednb {yreenie bchntzre i pbklyke zMdoq
iorlynuie

UPRAWIIIEI{|A AUOOWL{NE

Nr ewid. Sw - 342007
w 3pe.j.lno{.| .nhiletbnlc.noj .lo Proj€ldoknia bez 6gEilcz.,i

D€qzja ninieiva jaro uEgiedniaj4.6 w calosci ,4anie stony nie synraga uzasadniflia.

do (Ehwj Komisji K*almk*yjnej lzby AEhileki6s za
X aliika.inej, w leminie 14 dni od dnia doEczen a

(lr:

qi&l
r F!l@!qd rsi)dd|ddreor

ha€t ndtsd!ffqrru
3 srtdq& ohtm s bt rJdsfr

s f.d 0rr) !r s m .{r !f lbr4{oidedtorb,L

13



xTl:Tiiiiil!:I'
IzBA aRcHIr E Kr6w
TE@EEIEAEM

M ALOPOLS KA O(RECOWA IZBA AR Cts]TE KTO $

zas"wtADczENrE

Malopolsla okQgowa Rada Izby A(nitekhtw

zaawiadcza,2e

pan mgr 
'n2.arch. 

Wojciech Fqcd!
zamies?kalyr 30-071 KGkow, ut. SkaDiiskjego 10168, postadajiqcy uprawnienia do

p€hienia samodzietnych tunk€Jt r€chniczrlrh w budowntctwie w speclatnoscj

architektonionej bez ogranjaef nr A8.m.7131-gS/01, wydane prz€z WoJewode

i4alopolskl. dnia 27 wzesnia ZOOI r., jest wpisany na tistq etonk6w Malopotskiel

OkregoweJ lzby Architekt6w, pod numef€m tvtp-0845.

Posiada polise grupowego, obowiqzkow€go ubezpiea€nia od odpowiedziatnold

cywiliej architekt6w, cztonk6w tzby Archttektdw.

eh Bory8ta( Czdd<czies

CGL
h

olRqo&, R6q, zb' Ardi.hda

.. 14



DECYZAIA O N.ADAI{IU UPRA'NIE BTJDOWL{NYCH
ilr sid. 203/2001

Na p.dstawie rn. 13 usl. 1, ptt 1. dfl. 14 n$. l, pkt 1 lsta$y z dnia 7 llPca 19,4 r
. Pn*o budowlane (teki jcd..lily DZ.U. Nr 106 z 2000 i- p.z 1126 z P6 zn), onz
S 4 Lsl. 2 i 3 fozporzqdzenir Minjsta Cospodarki Przeslrzemej i Budownicrwa z dnia

30 grudnir i994 r. w spirwic sanodzielnych iunkcji tech.i.znych w budownjchvjc
(Dz.U.Nr8z31 stycznia 1995 r. pd.38) w dj4zkx z ul. 104$1i$2k.P.d,.Po
tuzpaiEennr wniosku lan. ng. in.- arch. Wojciecha Fq@€l na podstawie dokrDent6w
swlerdaj4cych {ymaga0e s}ksda}cenio i pmtrrke zwodovq ordz na podstawie
po4ttMej oceiy z eganin! oa trpmwnienia bldowlane ,oton.go tPed Komisjq

WOIEWODA MAT,OPOLSKI

n.dqj9

Ponu msr itri. drch, wojci@hori jIRACZEK

trredzonenru dnia 13 pazdzicrnika 1970 r. v Jaile.

UPRA\4XIEN[{ BUDOWI.{NE
do projekn*zak ba oganiwn

" 
s pei al tu ic i a n hil, ldr n iq.j

AB.IlI7111-85/01

5r^igsl?offi,liltowE

liji 3:i$ 
eB 

li l3i

KFt6w, dnia 27 vE.inia 2001 !-

Oir4muJi:

r. tan ngr i.2, arch. Wojcieoh Fr4czek, ul. SklrbinskjeSo 10/68, 3G0?l tuak6w
2. Cr6vDy Uv4d Nadzor! Budowldnego. ul. Kruca 38/42. 00-926 Wasava

tder0.Irr(n4tt0 Wv



st^Rostwo PouIAToWr
w z.axoPA\f .

ta-500 tde!tr. d. a; km.od r!
,u 0-13 

30 
17 104

TNFgRI,|AC'A DOTYCZACA
BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

)
NADBUDOWA Z PRZEBIJDOWA BUDYMI' ZEFOIU SZ(OL

HOIE-ARg@ 1URYSTYCZNrcH W ZA(OPA'E
PRZY UL PAR TZqNI&V

ADRIS:
DZLATJ<I NR EwlD 502503,510 OBR5 ZAXOPANE

tl{wEsroto
STARO6TWO POWIATOWE W ZAKOPANEM ULCHRAI'4C6WKI T'

3+500 ZAI@PANE

PROIE(lAllt!
mgr tnz ar.h, Tme BlinML
d uprawnidi Sl/V 34/2007

16



L Podstawy rorrorne sp.E4dzen a nioftcj I

- PErc bftorlane (tekst jediolry Dz-U. z 2003rNr 207 0d.2015)
Rdpor2adzenie Minisira rifrastrukbry z dnia 23 (fta 2003 oku

w aEwie info@cji doty(4cej bezpi@,in@ i dhony zd@wia 06z planu bezpi@istya i (hDny
zdrtua/Dz.u. Nr120 @ 1126

Stan istniejEcy pojektomne aqcpodawanie te€nu opieio w sielob€ntdym .picie terhiidnym
@z w opisle planu za06p.d.@ania teenu.

lll Uwaqidotya{ce oed opiwej panu bezpi@ristwa (hrdy zdr*ra:

1. bk€ p6c objerych iiiiejrym aoie@nien budowlanyn:

' oboty prz,/qoiodeoe zqspod.danie olacu budowy@z jego oba@ie i.grcd4nlei 6bory ciBielshe dGkowani€ taw i 6cian tundarErtrwych, d6l@anie i sBnpl@ante sbopu,
v\.Ykomnie wleiby dachNej.* oboty betonowe - {ary i&iany fundaneito@, konstrukcyjne eemenry nonolityeie oRz ocdk:a

i oboty zbrcjaBkie j.w-
; i&racje - w hte poc4tkowej i.dacje pdiwiqcioE, nastemie ciedne i akusryczne+ rcbory mu|w - wn@ente ician i trbndM kominowl.h* rc@ d€lcEkie i blachaEkie - obdjM i po|a}tie dachur @bovlnslalacyjne qronanie pzyl4ea i insta laqi wewietnnyd zcprzetem.i Bbotv tvnk@e lokladzino@* rcboty @dztc6kie+ obory mbEkie i impEqnaorn€i p.zrcotowanie obiektu do odbioru oa wyk nanie dokuned"cji powyko.:@j.

2. W przyp.dko teqo obieldu n le oa elementd{ a q6p.da rcwa nia dtal k shvauajE ych ag rcie^ e oG z
ubudnien e przy wykonJ van u btit ziemnrth. Nalei aamlel"i by w mi€js@.h zutei do istniejac€j
infEstrulhrry wlkopy rlkdae reon e. w qkopach qkonanKh mhanian e p@adzii pEce po
spEwdusiu stanu 3.iai wykoaj$ ocz dem$@ @2pie6jacych, przy %jmnej ekuEcji.

3. Rrzyko upadku z Ey$l@&i poa 5,00 fr sts&pi przy wynoiywanio @b6t 4i4aryd z ry*onwanien
nadbudow ozbudowy oEz wieiby dachowel odz pzy rcbot ch deiG6kcblachaEkj.h.

4 Koni@@54 utycia deiou wdapi w przypadku monb2tr elemenhi kon$rukcr4nrrh wietby dachorej

s. K@nik budow winis prAiale-ze do Okeg@ej lzby hiyrier6w Buddniclwa, pctudaa aktualne
ubdpi@ie od odpowiedziarno&i cynilnei oEz doiwiarl@nie an doG, obowiaFki4 h@nika
j6t spGnddie sto9nia znaiorEa.i p@ttew BHP p@ atEdnionych p€@nik6d @z
spawdren € kwalilkaq p€@nlk6w wlkonuj4cych obov sptrjal sryene.

6. Na he@niku budowy cidy obowi{z€k przygotowania planu SIOZ w zkEie wy5tapujqcr/ch zaEoai.

slARosnvo Porvl^To!/'f

1"t



OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA IERENIJ

srARt:1'l,ll;:ill^"-

ili 3-ll 
3r 

I i ;;;

motEKT MDaumM/y I pREuDol,{ry c-Gsc BUDYNKU zEspotu s.-K6L
HOTELARSKETURYSTYCZNIYCH W ZAXOPANEI4

1, PRZEDMIOT INWESTYC'I

p€edm otem nwestycjijest nadbudtua i pEebudowa i budy.ku ZSHT przy uricy

Party€ntdw w zalopanem. Nadbudowa polega oa 4lanle koo$rukqidachu z plaskieqo
na dwuspadowy. Powiepchnia abudowy budynk! nie 2misiia sie . poFlduje siQ po.i'ylnle

.Ldla niepd@pEwn\<h przy klate *tEdowej od ssony pitn6ej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- !m@a z inw€storen oke<laj4G akE opc@ania
- derzja Bumisbza r.4 asta zakopane o ustaleniu inwestyoi cdu publidnego
- napa do cel6w projeknwld
- w zja lokarna w teenie
- ekspert'za g6t€hnidn€
- ekspertya t*hniana

nrentaryzaqa archibd<toni@a bu.tiku
- obowia4Rce przepisy p6wne

3, OPIS STAJIU ISINIEIACEGO

Inwe.!r'cja obejmlje dz alki nr s02s08,s10 obrs akopine. ria terenie inwestyqi
znajdlje sie budynek zspdu Szkol Hote a6ko-Tlrysty&nych. areSa w*hodnia bldynku
ma 2 kondygnaqe nadn@ne i aekiore podpiwni@ie, ae* achodnia fra 3

limnastydnEod poludnia. wejk e q]l;wie do budyikr Fst od strony pitn@ner.

ksd,gnaqe nadtemne i a*.iowe
plasklm. CzQsa wysoki ma polaeen e

podpiwni@nie, obie ee*i sE nakrlte dehem
lednokondrcnacyjnE pzewiEzkq z ea

kana izq santarnej dgzczowej , eneig!

Te.en pz€n wejs.iem j6t utrardzo.y. ftzy wej-iu hajdujasie sti ejE@
parkjngowe. Istrrej4e miEe par*jnqo@ sa diwnid na te€nie inwslyqi od strcny

Budynek na istniejace przllqea wody,
e ektryoE i ciepla. Te€n j$t oqrodzony

4. STAI'I PROJEXTOWAIIIY

ZaSospodaowanie terenu zmienia 9e jedynie E wzddu na budowe pahylni d a
niepel.osprawnych puy istniej4cych s.hodach wej-iowych. Te€n w nriej{u bldoh}
pochylnl jst utlardzoy, poiektuje sie jedynie renont eescl naw erzchn ub{ardzoner 2

k6tki brukowej- Budowa pochyni nie kol duje z isti ejEc4 in6 ast uktuq tehnier4
Nadbudda bldynko nie zmrenia 4q6@daowania te6u. IstniejEce przytE@

rnwes\rcjE nie kolduje z istniejacE zle enq o€z nie zmrenia powieEchni bLoLogro.E

Nie prcjetdlje sie zieleni wyek q I sredn el.



eonfl,tX*ooB?Sloto*
5. DANE POWTERZCHT{IOWE

K)W ZABUDOV!'T BZ Z14IAN
POWDOJSC,DOJAZDOW BEZZI4IAN
POW BIOLOGI@NiE @YNNA BEZ ZMIAN

6. WARI/NKI OIISTUGI W ZEKRESIE TNFASTRUKTURY T€CNNICZNEJ I
. zaoDatrenie w se.gie eleki'y-na istniei4ce E@ylade bez aian
. kana iacja enitama- istnreiE@ przyr4ae bez zmian
. odddv stale - bez zmian
. aopatpenewrcde- istr ei4e przylEae bez zmian
. aopatzen ew cieplc stnqace przyl4@ be2 zmian
. wody opadowe - powieEchnie do odprowadania wod opadoqth nre

zmieniajE siQ , istniejEe przylEa bez aian, rury spustore z adach! sa
podpiete w islriejaclrh miejscach, prace ltwad2one posiadaja ishiejace
przyl4ea do ka.a iaqi deeowet

. istn ejAcy aazd ' b€2 zmian

. na dziake rnrestoE j6t apewn ona odpowiednia ilos ismieFcych
miejsc pGtolowlth adekwatna do prcqEmu uzytkoweqo inwesrycj

7. BlfAl{s itas ZIEMNYCH I MATaRIAtoW POCHODZACYCIT Z ROZSIORKI
Roboty ziemne obejmujE odsloniecie itran tundamentowych w celu ich izd€i i wtkop pod
tundament pahrni d a n epelncpEw.ych. Scia.y tundanentowe zostana zasyp.ne ta
emE zimiq nie ma wiec bilansu fras ziemnlrh , a pod pchtlnie zMetraE pottreba
wykopaa (2,8+2,8m2)*1,2m=9,40m3 ziemia z wlt<osjw zostanie zny[zowana na
odpowlednim wFypisku.
oemonta€ i wybu@n a powoduja koni€(hdt wywleiqia 41sm3 gtua. zosta.ie on
B}!v eiony do aklado uV iu cji na odpowiednie wysypisko.

A.TEREI{ I{IE PODLEGA OCHRONIE KONSERWAfORSXIEI

9. PRZ€DMTOtOWA INWESiYCJE NATE' Z.ALICZYI DO II KATEGORII
GEOTECHNICZI{EI PRZY PROSTYC}I WARUNKACH GRIINTOWYCH _
POSADOWI{IENIE BUDYIIKU POZOSIAJE BEZ ZMIAI{

to. DzrAtxa NrE poDlEGA wpLywowt Et<sploaracJr c6ruueEJ

11. DANETECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLAI{EGO CHAMKIERYZI'JACE
WPLYW OBIEI(IU BI,DOWTAI{EGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWAflTE ORAZ NA Z)ROWTE LUOZI I OBIEkTY SASIEDNTE

pzyjete w pojel<cie architeldoni-no-budowlanlm rcdiqznia pzBtuenne, tunkclonalre
i techniene nie majq .€gawneso wdylvu obiektr budowlanego na <rcdowisko
p.zyodniee, zdowie ludzi i inne obiekty budowlane.

12. PROIEKT JESI ZGODNY Z DECYZ'A BUR|"|ISIRZA MIASTA zAKoPAllE O
USTALEIIIU LOKALIZTC'IINWESTYC'I CEIU PUBLICZNEGO
Spelnloy jst Dunkt llppkt. ,,C zawarty w dey4i Bumistza llliasta Zikopane o
ust leniu loka iacji inwestycji ceLu plblienego. hwestyga nie oqran cza da6tepu 5wiatla

,. 19
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&iglneqD & pomi@i FEraaond' m pooyt ludri. odledo6e nddhndywa€qo
budy.ko sdot 2 porniF2r€icmi p.smyrni na poblt lod, od sdednich
oue*t6w udcriria natiralr€ osli€ds e tych poml€s2.zei . J€st to lpd.ione @niewa2
mie&y midffi lqb 600, wraaaon€go w pl wri€ Feimejr z wis2chofldsn
cytDsanym w v€wn€ayn lior ddary E oj okna porni€se€iia prz€.tdnran€gq nle
aaidqje :ie p.EbniajaF eQS( teso sameso budynlqj tub inny obidd p-zedaniaky {
odleglo6d mnl€ts€l nD wlsobse pr2slianiania. flajdizry bud/r'€k s4dednr mreekal.ry o
wysokdd 9n najduje de od strony ,act'odniE w odleg'lodd 2-2,5m od hxrrk! sJoly , a
wekoia p.2edanbnia budF|c tuiy w tyrn miejsor {vEi 11,5m, nie ma fig
P.z6lanianb i krurek ie* sFhiony
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OPIS TECHTII(ZNY

PRO]EKT NADBUDOWY ] PRZEBUDOWY CE6O
HOTELARSKGTURYSTYCMCH W ZAKOPANEII4

1. PRZEDI'IIOT INWESTYC'I

4. C1IARAKTERYSTYCZNE PAMMETRY TECHNICZXE

PowieEchnia nettokondyqnacli nadziemnydr isliiejqcFh- 3060/76m2
Powieuchnia nettopoddaft prqiel(Dwana nadbudowa 1786,43m2

"'ffi$m$$ryT

"*tus$rt'H
BUDYNru zESPOTU SZKOL

Pzedmiotem inwestycjij6t nadbudowa i ptrebudowa i bldynku ZSHT przy u icy
Panyza.t6w w zikopanem.

Nadbudowa poleg6 na zmianie kon$tukcji dachu z ptaskjego na dwuspadowy.
Puebudowa obejmuie dodoswanie rdatek sCnodowych do wymog6w p.pot,

montaz dzwigu orcbor€go , pEebudowie snitariatow 0l?2 p@budow e kJas
lekyjnych m 2 pietrze w celu dodo$Mnia rch do symogdw k2taksia
qagfonomlonegd w pdowni @d5bw zyviq ar pEownl techml@ i qdtlondicznet
i p€.oMi obstuqi kmsmsb.

Pbjektuje sie poct'yinie dla niepelncpEw4rh przy hate <hodowej od sr.dy
pdndnej, umo2 iwi oE dostep dla s6b n epelnosprawqrh.

Prcjektule sje oc ep ef e caleqo bldynku st'rcpianem gr 12dn
hstalacje wewnetEne wod.knr c.o. porcstaj4 be zmian na kondygnaqadr
lstniej4cych, pEjektuje siejedynie ich p@bldowa w elu dct@wania enibnatow l
eeki el pEcown gasEonw enych, iJa kondygBOadr nadbud@any.h Fold(lje
sie nowe instalacje wod,*an, c.o, lolqase w istniejqclmi.

2. PODSIAWA OPRACOWANIA

- LmoB z inw€storm okellaj4c u kG op€cowania
decr?ja Bumist@ r.4 asta zakopane o usialeni! nwestycji celu pub ienego

- ma|E do cel6w pFjektowych

- eKtErtyz gec,.t€ahni-na

inwenbryacja .rchiiektoniena budynku
- obowiazujace pEep sy pEwne

3. PRZEZNACZEI{TE I PROGRAM U2YTKOWY

Pojekt pzewiduje wlkdzysbnie nadhddanej eqki budynku na ele

Powienchnia P wnic 431?18m2
Powiezchnia netto @le!o budynk!

Kubatud bn to istnlej4c
Kubatu.d b^rtto po nadbudowie
Wyeko< budyiku po nadbudowie

Po nadbudowie- 5278,37m2

16292m3
23165m3

I kondyqnacja podremm/
nadziemnych + 2 w dachu stromym

20,9sm

25

9sokos. elewaq fortowej



sl iosTwo PowAToM
W ZAKOPANLM

hr0.l3 20.l7l04

5. OPIS FORMY ARCHITIKIOI{ICZI{E

Pbjekt przewiduje slkonanie nadbudowy w limie dacnu dwuspadoweqo. IstrLiel4c
aela dl st_my w{hodniej jst 2 kondyonacyjna i nadbldowa dachu strcmego o k4cie
nachtenia z16 stopni poMduje powsl"nie I kondygnacji uzytiowej rl' poddaq, W
aqsi achodniej isiniejacy budynek j6t 3 kondwnacany i j6t sszy dlatego
nadbudowa na tej eesd budrrku dachu stromeqo o k4cie nachyldia polaci 46 stopni
powoduje powstanie dodatkowych 2 kondygnacji na poddaeu, czylilqdne s
kondyqmqi nadziemnrd. PEjektuje se iJwniet nadbudowe dachem strcmjd
dwcpadowym part€rowg przewi42tu lE@ej elole z sala qimMstr@a

Nieowrcmiryr'y zut eei{i ni&ej wsdtodniej powoduje po$tanie uskok6w w
polacjach dachowych i tym samym u@da c€nle elewacji i bryt tej ee+i budynku.
Ge+ zachodnia , wyEz4 ma podstawe zutu ownomiern4 d a@o przykrycie jE
da.heh dwuspadowym powduje powstanie jedndodnej bryly dach!.
Wszts*ie gl6wne polacie dadore pr2elamane sa puez astowanie lukam
dachowyrh dwuspadowych o kaoe nachylenia 46 stopni, cnwaEia umoriwiaj4
do5wietlsre powstatch na poddaru klas lekcyjnych or.z powoduja,,pEelamanie,,
duztth polaci dachowyrh qldw.ych, jest to pozylywy efeld d a calej bly, budprku.
PoporcF elewacji, dachu I detale nawiqzuja do tEdycyjnq archiEktury zakortanskier.

6. OPrc XONSTRUKCII BUDYNKU

Na.lbudok budynku d6Mego

Pojektowana nadbudowa wiEaa sie bedzie z koni*znos. 4 demonta2u 2elbetowej
konstrukcji q6mej pl',ty sEopodachu-
PojeK pzewiduje wyl<or4sbnie ishiejaceqo sbopu nad ctaulia kddtlnacj4
P@id2iano @bi6.ke ko.sbukcji pokttja. Sciany nadbudosy w tehnoloq i
tEdy.yjnej muroMnE- ceGnik Porothem qr s0 cm z dtriepleniem styrcpian€m.
lonstrulqa ddcl ortuddnd / eererEn rtalo*yr @nowlnl

Szyb prcjettoMnego dfligs

Poje|<t pEewiduje budowe syby w'ndow€qo. zaoljektowa.o eyb windowy o
konstrukcji nurowanej p€lnej. Szyb dostmwany zo6tal do dzw 9u @bowego z
napedem elel<trtqnim, Gpztstankoweqo KRAKOZWIG - Dzwiazanie systemowe llb
@wnowa2.e. Pny'" tundamentowa 062 iiany podszybia zerbetowa.

7.1KIANY

t !.iEny 2ewnetRne nadbudowy - : pustakow @6m cznych klasy minimuo 15
zapr?wie M10 - PoDdrem qr 50 cm,

. Sciany wewneirzne z.eqv k6towki na aprawie em.wapiennej qi 38,0cm,

. Sciany dziaLwe eEmiene ceqla € gr 12m, 062 5da.ki systemowe z p,\'t

7.2 STROPY

. dondtyqre lelbetowe

. nd belkdh slowych

26



73 MDPROZq I WlErilCE

. wience i nadproa iebetowe

xTgf6",f,[ff.tr,

. trzdry kominM istniej4e wentvlacyjne mu@ane z cegk peirej spedane w
Frz6ltzeni nadbudosy a pomdq tur staldycn clnkNanych 6€dnicy 15ch.
Rury prowadzone w obudowle z c€€ly pehej, porcd dachem klinkierowej. Do
padlEeenia pionu z kraiq w pomi*z@niu stosMa tury Jpib" z obldowE z

75 SCHODY
. scdody - ielbetowe
. spoc2n ki pietowe i miedzypi+owe - te betowe,

. konldvkcta drflniana,

PI-BIACHA pOWLEKANA,,@NIOPOmAM" DECRA I@PAL
KoLoR @aRNy z wENTyLAoA potAo poSREDNTA r w szczlclE Z@DNIE z
?,ALECENIAI4I PRODLJCENIA SYSTEI.4U
LATY DREWNIANE 4/5.m

I OUI PAROPRTTPUSACZAINA O NNI4NIOS7" STOONIL PR-@L9@ATNO<I
DESKOWANIE P€U{E 2/5cm

M LUKARMCH BTAC|IA C'TNKOWO TYIANOWA KOIOR NATURALI,IY
I4EMBRANA SEPARACYIM
DESKOWANIE PELNE 2,5cm

FolA pApopcTFDt szcza N^ o NAJ,4NIUgy trcp\tJ pR-4pJ9cla-NoiI

P2-BLACM POWIfKANA T4NTOPODOBM" DECF,q I@PAL
KOLOR CZARNY Z WENNLAOA POLACI POSREDNIA I W ?CZYCIE ZGODN]E Z
ZJLECENIA]VII PRODUCEMA s"ISTEMU
LATY DREWNIANE 4/5CM

r ouA pARopRzcp JszczafM o \AlvNrEJg/ siropNru pR@ug@arNosc
DE5KOWANIE PEUIE 2,5cm
SZCZEUNA WENTYLACYINA 3cm W OTWORAI'IU POD OKAPEI4 I W KALENICY
IGOKEW 10/r8on/wEl,\A T.4INEMLNA 15cm
RUSZT DREWNIAM 5I5d/ WETNA MINEMLJ\A Kh

2xPtYlA GKF 1,5d ro4iazanie syslemowe LAEARGE GIPS od@tuaci @niosej EI60

P2A-NA LUKARNACH BLACM CYNKOWO TfAI\OWA KOLOR NATUMLNY
I.4EMBMNA SEPARACY]M
DESKOWANTE pEtIE 2,5cm

FoLIA paRopRzEpusz@ALNA o NAlMNtEszy sTDpNlu pRzpuv-ALNo6cI
gAELINA WENTYLACYJNA 3m W OTWORAMIJ POD OKAPEM I W KAtfNICfd
I(RoKEW lo/1&d/WEtXA JT4INERAINA 1ft m
RUVI DR6 /NIANY sxkm/ WEtllA T.IINEMLNA scm
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FO_tp DAPOT?CZE_\A - 9:.8"9:l:P9
2/or rrA cKr r.5.n - ofr,aa'e rnenowe LAfapGF c-ps @--* #i",ilii"o -

WETI{A MINERALM 25ON
KONSIRUKC]A SIAIOWA

SUFF PODME ONY ' 2XPIYIA NiDA OGiEIiI GKF 1,KM +5CM WETXY MINEMLNE]
- btuiaznie systemowe LAFARGE GrPS odponosci €niowej Et60

P4 DESKOWANIE PESIE 2,5d
IETK 10/r8.m/wELNA T4INERALNA 186r
RUSZT DREWNIANY 5x5cm/ WETNA MINEMLxA 5ch
FOLIA PARO6ZCZELNA
2rPtYIA GKF !,5m @ia?anie s-yster.owe LAFARGE GlpS odpomoS.i @n lrej EI6o

Ps - WYft,qDaNA PC{4PIYTK GRESOWE
ELEMENT ]ASIRYCHOWY ,E22 FERI4ACELL 2X12,5MM" ODPORNq;C OGNIOWA
RE60

RUSZT DREWNIANY 5/6.M /WETNA I4INERALNA TWARDA 5d
I(oNSTRIJKCJA STALOM/A/ STROP DREWNIANY
SLJFTT PODWIES2ONY - 2xplylA NiDA CGIEtil G$ 1,5cm +scm WE!\ly I,IINERALNU
- rozw4anie slEtemowe LAFARGE GIPS odpcmosci @niowej a60

P5A - PIYTIC GRESOWE
PRO]EKIOWANA WYLEWKq BETONOWA ZBROJOM lKM
PRO]EKTOWA]\Y STYROPIAN IKM
PRO]EKIOWANA PLYIA ZELBETOWA

PsB. PIYTK GRESOWE
PRoIEKTOWAM WYLEWKA BETONOWA ZBROIOM 6cm
PRO]EI'IOWANY STYROPIAN 1O.M
PROJEKIOWAM PTYIA ZELBETOWA

PRO]EKIOWANA \4YLEWKA BEIONOWA ZARO]OM sCM
PROIEKTOWANY STYROPIAN 10cm
ISTNIEIACY STROP
ISTNIEACY TYNK CEI4,WAPIENI.IY

P6A WYKLADZM rcV/PIYTK GRESOWE
PRO]EKTOWANA WYLEWKA BEIONOWA ZBRO]ONA 4cm
PROIEKTOWAM STYROPIAN 2cm
rsTNrEACr SrROP
ISTNIEIACY TYNK CEI4-WAPIENITY

p6B - t4 4)\I647C2LN!ACH tST IUICyAI vNn/tct Atattt OO et:ZLBurnw \

PROJEKIOWAM WYLEWS BETONOWA ZBRO]OM 4m
PROJEKTOWANY STYROPIAN 2.M
PRO]EKIOWANA FOIJA PCV
PROJEKTOWANA PAPATERI,IOZGRZEWAIM
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ISTNIEIAG WAR5TWY WYKO*CZENTOWE DO LTSUN1EOA (pryfKr CEMMr@NE,
WYLEWM 4ch, ptYTY PiLSNIOWE/ PAPA)

ISTNIOACY TYNK CENI.WAPIENNY

isrNruAcE waRsTwY r,r/YKoNczF{towE srRopu
ISTNIE]ACY SIROP
ISINIAACY TYNK CEI4.WAPTENNY

PA ISINIE]ACE WARSTWt

PLT|A P]LSNIOWA 1,3CM,

CHUDY BETON IsCM

xil"$#,i',,Tfr,ftTf'

51 - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY WG- ROZWIAZANIA SYSIEI'IOWK{
WARSTWA KLE'U ZBRO]ONA WG, ROZW1AAANU SYSIEMOWEGO
STYROPIAN NA KLE]U I KOLKCH 12CM - WG. ROZWAZANIA SISTEMOWE@
ISTNIEIAC1 TYNK CIM-WApIENNY 2cm
ISINIOACY MUR Z CEGTY 51CM 3OCM
ISTNIEJACY TYNK CEI4.WAPIENNIY 2CM

52 - DF5XOWANIE 3m M RUgOE DREWNIAI.IYi4 17cm
WEINA I{INERALNA 15CM
pRoJEKfowANy r,4uR z pusrAK6w cEMf4tcNycH poRoluERf,l socm
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY 1,5CM

53 . ryNK GENKOWARSTWOWY NLIKONOWY WG. ROZWTAZANIA SYSTEi4OWKIO
WAR5TWA KTEJU ZBRO]ONA WG. ROZWAZANIA SYSIEI4OIr'VKN
STYROPIAN NA KLE,U I KOTKCH - 12cm - WG. ROZMAZANIA SYSTEMOWE@
PRO]EKTOWANY I4UR Z PUSTAKOVr' CEMMIONYCB POROTT]ERI\,1 5OCM
TYNK GIPSOWY I.4ASZ\ NOWY 1,5CM

s4 oKr-ADaNA Z P]ASKOWCA OFfEC.o +m M KLE r.r Z FUFOWANIEM
WARSTWA KLEU 4ROTOM WG. ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO
STYROPIAN M KLEIIJ I KOll<CH 12cm - WG. ROZWIAZANIA S/STS'4OMI€GO
ISTNIOACY TINK CEIq WAPIENNY 2CM
ISINIEIACY MUR Z CEGIY 51cm 30cm
ISTNIEJAC/ TYN( CEM WAPIENM 2cm

54. FOLIA KIJBEIIOWA FONDALINE
STYROTIIAN ,SILVER' M KIEU ] KOTKCH 12CM - WG. ROZ\IIAZANIA SYSIEI4OWEGO
Do GrqBoKoscl 1,5fr
ISTNIEJACA SCIAM FUNDAMENIOWA

A. $|SIAIACJE

w€druq op@wan b€n2owych

9. ROBOry WYKOT{C2Ei{rOWE
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9.1. POSADZTC

.T^ Fo<N O ?OW ATowr- ,,ri zf {OP \fv
3!{1.0j,-!\."".' 

:;3:r3:' ii'qg
30x30 kold iasno betowy /NowA GALA qlnild lub

w pomie@niach hiqienieno enitamych: qtogonaLnie / na dii pomie@nia aeac
od tugi, kolejne pbdi 

"QuaElte Qz 13 .atu.al.ai zad pzy S.lanie lub do.inkj z pMk
,QuaEite QZ 01 poleowana, na kianie pltt*j ,Quapite Qz 01 pdercMna" do

. wykladzina rcv z €t€stem Gam€t NoRMA 43 kolor DIAI4E|T D2a 5 ! 0 na
6odku pdnieenia i pQy ddiadr , kdor DIAI.4ENT D2a 5/01 0 po boktrh

. w miejcch laeenia dw@h ntnych mEtenal6w wykd@niowych po$dzki
naley amontDwaa istwy maskuja@ przyke@ne do podtoia.

. na klatkach <hod@y€h a'44xr' 
' gl&we *hodM

. przy podlosad'' z pb,tek 9l@w.y6 v!./k6at co*ol z pttek na elskGa lftm

. przy podlosach z wykladziny PCV wykoMe cokol wlryiniety na a{ierawalku

9.2,OBLrCOWALIA WEWI{ETRZNE

. !}n\ qrpewy rdi/yrcwy na ean.e kdo, <6@y fd64 pdmdto*4 BtCKms
Eegant v5qcLre rlatt I7l o€z cruntowanie f.rba BECKEP€ scoTTE GRUND
lub SC-OTIE PATENTFARG- llb niwnowa2ne

. trrk gipewy maeynowy, zp6wa pod pttk, phtkj grewe 30x30 koior
jasno be2osy 

"NOWA 
GALA Qrraaite QZ 01 pol@wana" lub rcwjowade

ukladane do wysko3.l 210cm do p.dloqi, powytej m.ldanie koltr k€mowy
turba pdrmatow4 BECKERS Eesant Vegqriirs Matt [7] odz Cruntowanie
rdibE BEC]<ERs SCOTTE GRUND IUb SCOTTE PATENTFARG IUb NJWNOU'dZTE

. obudowa %chtow insta acyjnych konSnkcja s'€temowa NIDAGIPS 2xplyta
GKF12,5mm+5"r s€lnv mineGlnej, konsulkcla systenowa

9.3. STOLARIG
9.3.1 SIOLAR(A OKENNA wg. zestawenia

a okna Oknoolast obfil Orion Plls szyba Themoline lub njwnowatne
ko or bialy ,w salach dla dz eci rolety tekstylne wewnetpne zaciemniajace okna np.

fimy odita Fddlqlne z bncvekjem
. w lkarnach i kianach ealtowych st lanc afuminiMa w st6temie ,,ReynaeE"

Iub ownwatne kold @Dielatv
. PE€klen a klatek {hodowyth w qstemie Reynae6 lub rcwnMa'ne
. szr6tkie okna z iunkcla okucla bEzae niajEcego - m k@entylacja,
. szybi Thmoline o wp6laynniku pte.iknnia ciepla 1,0 Wm1c ekb zwykle
. wewnetae wneki otynkoMa $rkifl g psowym i pomdoMa tak jak 

'€5d
. Wlaz/ dachowe 86/86cm np. flmy ,Awak" Ema NhylrE wyposa2ona w

amortyatory gazowe klamke z klucztkiem, doawietlenie z poliweglanu

9,3.2 STOIaRKA DRZ]/1/IOWA w!. zestawienia
. w pomi@enradr d@i w4netrure be pro96w, w mieisch lEdenla dwjch

rotlych natena].dq wylomzsio{ych rFsadzkr nalei 4montoMc list6'/
maskqace przykeG.e do Podlo2u.

. dfri wewnetzne oelne aminat buk mode 'DEco'z safiozamykaaem do
pomieei $nitanych wq fimy Polskone Llb d{nowa2ne
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srARosTr{o ?owlATowE. d@i wenetene peiie raminat buk noner "DEco, z zamkjgl5h4H#ffilF.tfiFli".'' 
',fmy polskone lub niwnowazne - - ; nj8r017i00

t dwi Er3o i przeklenie EI6o wewnetune w konsrrukcji arumiiio\iqo 
'3 a0 

17 r0!
o&i4bn e s'sten tue d9 fi m/ Revnd4 ub rdwnofo,r

. wewneure rqDF kolor bolt *oko< som , dilgo5d oh^oru okienneco +
po 3cm wpusz@ny w ScianQ

. z4nehzne - blacha clnkM n'l?ndM qrubolt 0.7mm QuarE zirc wg frmy
np.KRAK aNC tub RHEINZNK lub ownowame

. $nty istniej4ce - usunece starlth warshr, epachlowan e gladzia gpewa,
qruntowanie imalowane fdrb4emu syln4 na bialo

. s!frty pDjektowane z plyt GKFI w pomieeniach hiqistznoenitamych w0
sy5temu Nidacips lub rcMowat€, gruntoware i malowane farbE emolsyjnE na

. suity prcjekowan€ z p|}t GrG w elach i korylt@ch wg systemu Nidacips o
odpomosci oqniowej EI60 llb Dwnowa2ne, Cruntow.ne i mal@ane farira
mulsyjna na biaro

. wylazy na dac,i EI30 monto/ane w sEop e nad klatkami $,iodowymi

9,5. SCHODY I POCHYLNIE
. S.hody zewnebzne i pochylnie pbty z q€nitu plomieniowane4o grubosci 3cm

ukladaneqo na kleju ifuqowane - g6nit promiEiiowany /Sfzeqomsk " wq fimy
ASTDNE SERWCE lub dwn@a2ne, kdor %ry dyty w tormacie 3sx35cm/
stopnie {hod6w bez noskiw, uldadanie kleju i tugffioie wg s}sngnu nmy

. na pochylniach zastosowaa kGwe-tfik o!€.j-aj4cy na wysokok 10cm

. ba usbddy wewneFme odz pGhwyty przy kjanadr klatki $hodMj stal
nierdzsna ko.strukcja rury pionowq epcy poziome z rur fi16mm podwyt
dMiany (zabe2pi€aony pEed iadzariem laiow) oruiazanie sy,stenowe
wq nrmy MESLA" 33 300 No$ry Sac2 ul. zaw sry Aamego 37 lub ownowaine

. balustrdda pr2y pochylni dla niepelnGp6wnych profi stalowy 50x50mm @
stall n erdewnej ozwi4anie systs.re ss fimy "MESLA" pahwyry na

. d;blnki stalowe se'!ko&i sftm z rury fi4onn haL@ane pGzko@ koLd RAL
9006 do wtdz6w fa dach z klatek *hodowch

9,4. EZOLACTE pRZECTWWICOCTOUTE
. w pomieszaeniach lazenkj irclacja z tui rclr' papy bemozgrze\4alnej

slaijanE do 96ry,

9.9. ZABEZPIECZENIE ELEMENT6W STALOWYCH
. elfl4tystalowezabezpi@ore farb4antykoozyjnE chlorckalaukowE2x

i lzrb4 nawjedhnjow4 1x

9.TO ZABEZPTECEI{IE ELEMEM6W DREWI'IIAIIVCII
. 6rodek :mprelnacrny np. Fobos M 4 {h@nl4cy drewno pftd dt.laniem ognia,

gr4hjw domowych i p eln osvch oraz owad6w - t€.hn en'th ek dnikjw deMa
Aehenty d€wniane 4bep eczya tym prepa6iem, zcodnie z opinia Instytutu
Tehniki Budwlanej w Wa@wie, do klasy nleap.lnych i nisozpE6nzeniaj4cych

_ Jl



10. ZAGADNIENIA P,POZ.
Puedmiotem inwestycj jest nadbldowa, pEebud@a i$riej4ceqo budynko ekot zsHr
pzy Ll- %rtra.,t6w w zakotEnem .E dzialce nr 502508,s10.
10.1 Dam wielkca.iM
Powefthnraprwnic(kondylnacjapodzremna) 431,18m2
powlerhn a netto kondygnacji nadziemnych - 4847,19m2
PowieEchni. zabldowy 1654m2 - be2 zmran
KubatuE btutto 23165m3
l^!sorq'. bJdyrra I londlg.aqa podzremna,

3 kondylnacj nadtdny€h + 2 w dach0 strmym
- 20.95m

10.2 OdlEglosi od obieldiw sAsiadliectch
, Pojekt nadbldowy nre aienra odleqtoici pomiQdzy budynkani s4siadulqcymi. Od

sirony achodniE sa bldynki migdclne niskie w odleqlojci okoto 20m
10.3 Slbcrancje pahe
crlrlekt posiada standardowe wypoetenre bldynk6w o pzeznaediu ?kolrrym. NE ma
material6w n ebeoienvch maorc.
10.4 Ges-toia obciirieria og.iowego
W obiekie nie qstepuj{ pomie@enia z gestoiiE okia2$ia canioeego wielcaa od
50oMtm2
10.5 Krt goria EgbiE ia ludt
Bldynek za iaa sie do kateEorii ego2enid udziZllll,
10,6 zaqro:enie wybuchem
W budynku nie wystepujE pomi&-enia ani pz€stnen e kwa ifk@ane do zsro@nia
wyD(nen.
1O.7 SE€ft potarcre
Dooueczarna wielkosa ste6/ potarcwej wyncr s000n2. Dopuszcarna wielkosc srrefy
pozarowej wyrcd 5000m2 i jej widkoSt nie jst pftk@ona w projel<towanym
budyrku,
Budynekj€st podzielmy na 2 strefo potarowe
Wszlstkie stret potarore oddzielone sq strcFmi i S.janamt odDowiedniej odpdnoi

srARosr^ oonl{arowt

oe4 a (irDo, *{ '+F;-,i.:oo' 
'

. systefr d@ieplsia sto Them cldssic z rynkiem cjenkowactwowym
silikorcwym b€nek 2mm w s'stemie fimy STO Stosil@ ( lub njrynoM2ne.
Pltty stroplanowe s'Erq! ocieplenia Scidn,,PLAINUM 6SANA" - spolq/nnik
pdewodnoki cieplnej ldekl W/mK max 0,033w0. Fimy Orqanika lub

r murk przy p€hyln b€tonore o*iadane pittami 3cfr z qEnitu
Fr'oni6i@aneqo r Fjoneqo, dpa 7 qcnitu plori4b@neso

. Rynny i rury spustowe odprcwddajace wode z da.hu dacha tytanowe

9,12. OCIEPLENIE MEIODA 
" 

LEKXA"

$iany aiedme metodA 'lekka" fimy sto rh€rn c]asic tub nwi4anie roMo@2ne
poFfte csMk tem, qruboaa cieplenr. 1210 cm. wkondef ie rynki4 sirikonowym
bafridym w masie kolor pastelowy, ctate-ny koor nalei uzgodi a z poekbntem
po wybdniu konkEheqo systemu d@ eplei i wzornrka kolorow
@lol poc'eolerr s}rcprans "s € turdatoeft emN-garrk!'l2d uo
niwnowa2ne wykoneenie okladzina z piask@@ cietego behwego gr lrcm na kteju z

- i]:



Piefr*a strefr po2arowa starowl4 piwnice
Druqa stre& poiarcwE sta.owi4 pozostale
4447,r9n2
sila 0 mnastyena nie jest oblera opracowaniem i jst oddrelona jako odqbna strefd
po2arcwa przedsionkiem pozarcwym z dfriami 2xEI30,
10.8 ldae odFohod.i FoZrrowej,
zqodn e z obowi4z!j4c./m ,,warunkami techn enyni" nadbudowQ i r.zbudowe
zaprcjertowano @ najmoiq w klasre B odpomo3d pda@E z naenddw
nietuPrze.E4nlaj{ych ognia.
P6zeeq6lne dmenty konsttukcji spelniaj4 o najmnjE nas@uj4e $rymaq€nla:

<clanv wewnetrre EI30

Dugoia doj6.ia ewaklacylneqo n e pzek6ra 20m przy jednym dojkiu i 60m przy
dw&h dojs.jach W\dzielono dwie kratki sdiodowe dfliami EI30, posiadajil
oddym anie i wyjkie bezpo*ednio na wn4trz
10.10 hsrah€je uiytko{re

instabqa elekvyena pos ada wyl46ik na wytadek potaru
budynek wyp@zony l6t w rnsta acje odgromow4

10.11 hstalacie ozeciwOota.owo
- hydranty wewn+zne fr 25 na ka2dej k@dygnacji

insta acja sanoeynn@o oddyfriania uaBi sdodowej{ddymianie aLtomatwhe na
sygnal @jki oEz reane z najniuvg inajwyivej 062 @ tzeciej kondysnacli

10.12 wyposaierie w gainie
Uzltk@n k wypoezy obiek w qaini@ z ache:nis Bkarn kd minimum 2kg 6rodka
ga5niaego awadego w qahicadr na kate 100m2 powi%hni utltkowej obiekt!-
10.13 Drcgi DDia|re
Wjazd M droge poiabwqjst is1n ejqcy z uliry Gtunwaldzklej Pargzntow Doga
poa bwa puebieqa szdiuu Flnocng s.iany budynku, drcqa pozaowa doprowadzona
je* .. odlelld. g,sn do ka2deCo z okio dla ekjp atowniaxh lmiedonych na
klatlGch *hodowy.h nd ponomie powr4j 3 kondyqEji mdrdnej ,godnie z
pacgrarem 12 !'st,6 Ra.por4dzenia M ni5Fa SpEw w*n€hlrh i AdminisFdcliz
dnE 24 lipca 2009r w spGsie pfzeiw poia@ego aopafzenia w wlde m2 drcg
Potarcwwh (D2. U. Nr 124, poz. 1030)
10.14 Zaopatnenie w kode
Istniej4e dwa hyd6.ty fi80 , l)i@siy w ulicy Party.dntdw w odleglo-i.i okob 30m od
achodniej siany budynk! , drugijst na teMie szkov w odlelloGci okolo 55m od
potudniowE s.iany budy*u.

srARffslx;%n#iro"r',t

opow,euchni4rr,rsm2. i:'3:li;;lll3!
kmdygnacj€ bldynku o powieEchni
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT NADBUDOWY  I PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ
HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH W ZAKOPANEM

1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa i przebudowa i budynku ZSHT przy ulicy
Partyzantów w Zakopanem.

Nadbudowa polega na zmianie konstrukcji dachu z płaskiego na dwuspadowy.
 Przebudowa obejmuje dostosowanie klatek schodowych do wymogów p.poż,
montaż dźwigu osobowego , przebudowie sanitariatów oraz przebudowie klas lekcyjnych
na 2 piętrze w celu dostosowania ich do wymogów kształcenia gastronomicznego w
pracowni podstaw żywienia, pracowni technologii gastronomicznej i pracowni obsługi
konsumenta.  

Projektuje się pochylnię dla niepełnosprawnych przy klatce schodowej od strony
północnej, umożliwi ona dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Projektuje się ocieplenie całego budynku styropianem gr.12cm
Instalacje wewnętrzne wod.kan, c.o. pozostają bez zmian na kondygnacjach
istniejących, projektuje sie jedynie ich przebudowę w celu dostosowania sanitariatów i
części sal pracowni gastronomicznych. Na kondygnacjach nadbudowanych projektuje się
nowe instalacje wod.-kan, c.o. połączone w istniejącymi. 

2. PODSTAWA  OPRACOWANIA

- umowa z inwestorem określająca zakres opracowania
- decyzja Burmistrza Miasta Zakopane o ustaleniu inwestycji celu publicznego
- mapa do celów projektowych
- wizja lokalna w terenie
- ekspertyza geotechniczna
- ekspertyza techniczna
- inwentaryzacja architektoniczna budynku
- obowiązujące przepisy prawne
 
3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY

Projekt przewiduje wykorzystanie nadbudowanej części budynku na cele
dydaktyczne. 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia netto kondygnacji nadziemnych istniejących- 3060,76m2
Powierzchnia netto poddasza projektowana nadbudowa - 1786,43m2
Powierzchnia piwnic - 431,18m2
Powierzchnia netto całego budynku po nadbudowie- 5278,37m2
Powierzchnia zabudowy bez zmian
Kubatura brutto istniejąca 16292m3
Kubatura brutto po nadbudowie 23165m3
Wysokość budynku po nadbudowie 1 kondygnacja podziemna, 

3 kondygnacji nadziemnych + 2 w dachu stromym
-  20,95m 

Szerokość elewacji frontowej - istniejąca bez zmian



5. OPIS FORMY ARCHITEKTONICZNEJ

Projekt przewiduje wykonanie nadbudowy w formie dachu dwuspadowego. Istniejąca
część od strony wschodniej jest 2 kondygnacyjna i nadbudowa dachu stromego o kącie
nachylenia 46 stopni powoduje powstanie 1 kondygnacji użytkowej na poddaszu. W
części zachodniej istniejący budynek jest 3 kondygnacyjny i jest szerszy dlatego
nadbudowa na tej części budynku dachu stromego o kącie nachylenia połaci 46 stopni
powoduje powstanie dodatkowych 2 kondygnacji na poddaszu, czyli łączne 5
kondygnacji nadziemnych. Projektuje sie również nadbudowę dachem stromym
dwuspadowym parterowej przewiązki łączącej szkołę z salą gimnastyczną

Nierównomierny rzut części niższej wschodniej powoduje powstanie uskoków w
połaciach dachowych i tym samym urozmaicenie elewacji i bryły tej części budynku.
Cześć zachodnia , wyższa, ma podstawę rzutu równomierną, dlatego przykrycie ją
dachem dwuspadowym powoduje powstanie jednorodnej bryły dachu. 
Wszystkie główne połacie dachowe przełamane są  przez zastosowanie lukarn
dachowych dwuspadowych o kącie nachylenia 46 stopni. Otwarcia umożliwiają
doświetlenie powstałych na poddaszu klas lekcyjnych oraz powodują „przełamanie„
dużych połaci  dachowych głównych, jest to pozytywny efekt dla całej bryły budynku.
Proporcje elewacji, dachu i detale nawiązują do tradycyjnej  architektury zakopiańskiej.

6. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Nadbudowa budynku głównego

Projektowana nadbudowa wiązać sie będzie z koniecznością demontażu żelbetowej
konstrukcji górnej płyty stropodachu.
Projekt przewiduje wykorzystanie istniejącego stropu nad ostatnią kondygnacją.
Przewidziano rozbiórkę konstrukcji pokrycia. Ściany nadbudowy w technologii
tradycyjnej murowanej. Ceramika Porotherm gr. 50 cm z dociepleniem styropianem.
Konstrukcja dachu drewniana z elementami stalowymi ramowymi

Dźwig osobowy 

Projekt przewiduje budowę szyby windowego. Szyb dostosowany został do dźwigu
osobowego z napędem elektrycznym, 6-przystankowego KRAKDŹWIG – rozwiązanie
systemowe lub równoważne np. firmy KER-LIFT Kraków. Płyta fundamentowa oraz
ściany podszybia – żelbetowa. 
W pierwszym etapie realizacji przewidziano 4 przystanki, w drugim etapie po
nadbudowie budynku szyb i urządzenie dźwigowe nadbudowane będzie o kolejne 2
przystanki. 
Do wykonania szybu dźwigowego rozpatrywać łącznie rysunki architektoniczne i
konstrukcyjne, sprawdzić poziomy kondygnacji po wykonaniu wyburzeń stropu w
miejscu szybu, w przypadku rozbieżności w projektowanych wymiarach dostosować szyb
dźwigowy i mechanizm dźwigu do istniejących wymiarów kondygnacji, powiadomić
dostawcę dźwigu i projektanta.
Przed przystapieniem do wykonywania szybu dźwigowego należy sprawdzić u dostawcy
dostępność konkretnego modelu i sprawdzić wymiary wewnętrzne szybu dźwigowego
wg wytycznych dostawcy i producenta dźwigu
 - dźwig "MRLG3VF630AA   i = 5 " Oferta nr 516/09 -Przedsiębiorstwo Robót
Dźwigowych „KRAKDŹWIG" sp. jawna 31-223 Kraków , ul. H. Pachońskiego 9 – lub
równoważne np. firmy KER-LIFT Kraków.



6.1 ŚCIANY

● ściany zewnętrzne nadbudowy – z pustaków ceramicznych klasy minimum 15 i
zaprawie M10 - Porotherm gr. 50 cm,

● ściany wewnętrzne  – z cegły kratówki na zaprawie cem.wapiennej gr. 38,0 cm,

● ściany  działowe -  ceramiczne cegła K3 gr. 12cm, oraz ścianki systemowe z płyt
GKF

6.2 STROPY

● monolityczne żelbetowe

● na belkach stalowych

6.3 NADPROŻA I WIEŃCE

● wieńce i nadproża- żelbetowe 

6.4   KOMINY

● trzony kominowe istniejące wentylacyjne murowane z cegły pełnej spędzone w
przestrzeni nadbudowy za pomocą rur stalowych cynkowanych średnicy 15cm.
Rury prowadzone w obudowie z cegły pełnej, ponad dachem klinkierowej. Do
podłączenia pionu z kratką w pomieszczeniu stosować rury „Spiro” z obudową z
płyt GKF

6.5 SCHODY
● schody - żelbetowe
● spoczniki piętrowe i międzypiętrowe – żelbetowe,

6.6 DACH
● konstrukcja drewniana

6.7 WARSTWY:

P1-BLACHA POWLEKANA „GONTOPODOBNA” DECRA ICOPAL 
KOLOR  CZARNY  Z  WENTYLACJĄ  POŁACI  POŚREDNIĄ  I  W  SZCZYCIE  ZGODNIE  Z
ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU
ŁATY DREWNIANE 4/5cm
KONTRŁATY 4/5cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 
DESKOWANIE PEŁNE 2,5cm 
KROKIEW 10/18cm

P1A-
NA LUKARNACH BLACHA CYNKOWO TYTANOWA KOLOR NATURALNY 
MEMBRANA SEPARACYJNA
DESKOWANIE PEŁNE 2,5cm 
KONTRŁATY 4/5cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 
KROKIEW 10/18cm

P2-BLACHA POWLEKANA „GONTOPODOBNA” DECRA ICOPAL 
KOLOR  CZARNY  Z  WENTYLACJĄ  POŁACI  POŚREDNIĄ  I  W  SZCZYCIE  ZGODNIE  Z
ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU
ŁATY DREWNIANE 4/5cm
KONTRŁATY 4/5cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
DESKOWANIE PEŁNE 2,5cm 



SZCZELINA WENTYLACYJNA 3cm W OTWORAMU POD OKAPEM I W KALENICY
KROKIEW 10/18cm/WEŁNA MINERALNA 15cm
RUSZT DREWNIANY 5x5cm/ WEŁNA MINERALNA 5cm
FOLIA PAROSZCZELNA
2xPŁYTA GKF 1,5cm – rozwiązanie systemowe LAFARGE GIPS odporności ogniowej EI60

P2A-NA LUKARNACH BLACHA CYNKOWO TYTANOWA KOLOR NATURALNY 
MEMBRANA SEPARACYJNA
DESKOWANIE PEŁNE 2,5cm 
KONTRŁATY 4/5cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
SZCZELINA WENTYLACYJNA 3cm W OTWORAMU POD OKAPEM I W KALENICY
KROKIEW 10/18cm/WEŁNA MINERALNA 15cm
RUSZT DREWNIANY 5x5cm/ WEŁNA MINERALNA 5cm
FOLIA PAROSZCZELNA
2xPŁYTA GKF 1,5cm – rozwiązanie systemowe LAFARGE GIPS odporności ogniowej EI60

P3- PŁYTA OSB 2,2cm
WEŁNA MINERALNA 25cm
KONSTRUKCJA STALOWA
PŁYTA OSB 2,2cm
SUFIT PODWIESZONY - 2xPŁYTA NIDA OGIEŃ GKF 1,5cm +5cm WEŁNY MINERALNEJ –
rozwiązanie systemowe LAFARGE GIPS odporności ogniowej EI60

P4- DESKOWANIE PEŁNE 2,5cm
JĘTKI 10/18cm/WEŁNA MINERALNA 18cm
RUSZT DREWNIANY 5x5cm/ WEŁNA MINERALNA 5cm
FOLIA PAROSZCZELNA
2xPŁYTA GKF 1,5cm – rozwiązanie systemowe LAFARGE GIPS odporności ogniowej EI60

P5 - WYKŁADZINA PCV/PŁYTKI GRESOWE
ELEMENT JASTRYCHOWY „E22 FERMACELL 2x12,5mm” - ODPORNOŚC OGNIOWA
REI60
PŁYTA OSB 2,2cm
RUSZT DREWNIANY 5X5cm /WEŁNA MINERALNA TWARDA 5cm
PŁYTA OSB 2,2cm
KONSTRUKCJA STALOWA/ STROP DREWNIANY 
SUFIT PODWIESZONY - 2xPŁYTA NIDA OGIEŃ GKF 1,5cm +5cm WEŁNY MINERALNEJ –
rozwiązanie systemowe LAFARGE GIPS odporności ogniowej EI60

P5A - PŁYTKI GRESOWE
PROJEKTOWANA WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 4cm
PROJEKTOWANY STYROPIAN 4cm
PROJEKTOWANA PŁYTA ZELBETOWA

P5B - PŁYTKI GRESOWE
PROJEKTOWANA WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 6cm
PROJEKTOWANY STYROPIAN 10cm
PROJEKTOWANA PŁYTA ZELBETOWA

P6 - WYKŁADZINA PCV
PROJEKTOWANA WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 5cm
PROJEKTOWANY STYROPIAN 10cm
ISTNIEJĄCY STROP 



ISTNIEJACY TYNK CEM-WAPIENNY

P6A - WYKŁADZINA PCV/PŁYTKI GRESOWE
PROJEKTOWANA WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 4cm
PROJEKTOWANY STYROPIAN 2cm
ISTNIEJĄCY STROP 
ISTNIEJACY TYNK CEM-WAPIENNY

P6B – W POMIESZCZENIACH ISTNIEJĄCYCH SANITARIATÓW DO PRZEBUDOWY
PŁYTKI GRESOWE
PROJEKTOWANA WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 4cm
PROJEKTOWANY STYROPIAN 2cm
PROJEKTOWANA FOLIA PCV
PROJEKTOWANA PAPA TERMOZGRZEWALNA
ISTNIEJĄCE WARSTWY WYKOŃCZENIOWE DO USUNIĘCIA (PŁYTKI CERAMICZNE ,
WYLEWKA 4cm, PŁYTY PILŚNIOWE, PAPA)
ISTNIEJĄCY STROP 
ISTNIEJACY TYNK CEM-WAPIENNY

P7 – ISTNIEJACA WYKŁADZINA PCV
ISTNIEJĄCE WARSTWY WYKOŃCZENIOWE STROPU
ISTNIEJĄCY STROP 
ISTNIEJACY TYNK CEM-WAPIENNY

P7A – PROJEKTOWANA WYKŁADZINA PCV LUB PŁYTKI GRESOWE
SKUCIE PŁYTEK GRESOWYYCH /USUNIECIE WYKŁADZINY 
PROJEKTOWANA WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
ISTNIEJĄCE WARSTWY WYKOŃCZENIOWE STROPU
ISTNIEJĄCY STROP 
ISTNIEJACY TYNK CEM-WAPIENNY

P7B - WYKŁADZINA PCV/PŁYTKI GRESOWE
PROJEKTOWANA WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 4cm
PROJEKTOWANY STYROPIAN 4cm
ISTNIEJĄCY STROP DO USUNIEACIA
PROJEKTOWANY STROP RECTOR
PROJEKTOWANY TYNK GIPSOWY MASZYNOWY 1,5cm

P8 - ISTNIEJĄCE WARSTWY:
LASTRYKO/WYKŁĄDZINA PCV
WYLEWKA 4cm, 
PŁYTA PILŚNIOWA 1,3cm, 
2XPAPA NA LEPIKU
CHUDY BETON 15cm

S1 - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY WG. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO
WARSTWA KLEJU ZBROJONA  WG. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO
STYROPIAN NA KLEJU I KOŁKCH    12cm - WG. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO
ISTNIEJĄCY TYNK CEM-WAPIENNY 2cm
ISTNIEJĄCY MUR Z CEGŁY 51cm  30cm
ISTNIEJĄCY TYNK CEM-WAPIENNY 2cm

S2 - DESKOWANIE 3cm NA RUSZCIE DREWNIANYM 17cm



WEŁNA MINERALNA 15cm
ISTNIEJĄCY/       PROJEKTOWANY MUR Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH POROTHERM
50cm
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY 1,5cm

S3 - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY WG. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO
WARSTWA KLEJU ZBROJONA  WG. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO
STYROPIAN NA KLEJU I KOŁKCH    12cm - WG. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO
PROJEKTOWANY MUR Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH POROTHERM 50cm
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY 1,5cm

S4 – OKŁADZINA Z PIASKOWCA CIĘTEGO 4cm NA KLEJU Z FUFOWANIEM
WARSTWA KLEJU ZBROJONA  WG. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO
STYROPIAN NA KLEJU I KOŁKCH    12cm - WG. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO
ISTNIEJĄCY TYNK CEM-WAPIENNY 2cm
ISTNIEJĄCY MUR Z CEGŁY 51cm  30cm
ISTNIEJĄCY TYNK CEM-WAPIENNY 2cm

S5 – FOLIA KUBEŁKOWA FONDALINE
STYROPIAN „SILVER” NA KLEJU I KOŁKCH  12cm - WG. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO
DO GŁĘBOKOŚCI 1,5m
ISTNIEJĄCA SCIANA FUNDAMENTOWA 

S6 -NA LUKARNACH BLACHA CYNKOWO TYTANOWA KOLOR NATURALNY 
MEMBRANA SEPARACYJNA
DESKOWANIE PEŁNE 2,5cm 
KONTRŁATY 4/5cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA O NAJMNIEJSZY STOPNIU PRZEPUSZCZALNOŚCI
SZCZELINA WENTYLACYJNA 3cm W OTWORAMU POD OKAPEM I W KALENICYX
SŁUPEK 16/16cm/WEŁNA MINERALNA 15cm
RUSZT DREWNIANY 10x5cm/ WEŁNA MINERALNA 10cm
FOLIA PAROSZCZELNA
2xPŁYTA GKF 1,5cm – rozwiązanie systemowe LAFARGE GIPS odporności ogniowej EI60

7.  PRACE BUDOWLANE DO WYKONANIA

7.1 Prace rozbiórkowe:
DACH: 

● Demontaż  pokrycia  stropodachu płaskiego -  papa  oraz  obróbek  blacharskich,
rynien  i  rur  spustowych  z  blachy  ocynkowanej,  instalacji  odgromowej  oraz
osprzętu i masztu

● Demontaż kominów murowanych i konstrukcji żelbetowej stropodachu
● wyburzenie górnej konstrukcji stropodachu płaskiego dwudzielnego

1 i 2 PIĘTRO:
● Demontaż elementów wyposażenia i mebli
● Wyburzenie stropu nad klatkami schodowymi
● Wyburzenie stropu gęstożebrowego   z warstwami podłogi przy projektowanym
szybie dźwigu osobowego

● Wyburzenie ścianek działowych
● Skucie płytek ceramicznych w pomieszczeniach 
● Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej z parapetami wewnętrznymi 
● Wyburzenia i przekucia w ścianach nośnych , nowe otwory drzwiowe i okienne
● Rozkucia istniejących otworów drzwiowych w ścianach nośnych 



● rozkucie  i  wykonanie  bruzd  pod  przewody  wentylacji  i  instalacji  sanitarnych,
elektrycznych

PARTER:
● Demontaż instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z osprzętem
i urządzeniami tych instalacji w obrębie sanitariatów

● Wyburzenie stropu gęstożebrowego   z warstwami podłogi przy projektowanym
szybie dźwigu osobowego

● Wyburzenie ścianek działowych
● wyburzenie części tarasu zewnętrznego i schodów przy projektowanej pochylni
● Skucie płytek ceramicznych w pomieszczeniach 
● Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej z parapetami wewnętrznymi 
● Wyburzenia i przekucia w ścianach nośnych , nowe otwory drzwiowe i okienne
● Rozkucia istniejących otworów drzwiowych w ścianach nośnych 
● rozkucie  i  wykonanie  bruzd  pod  przewody  wentylacji  i  instalacji  sanitarnych,
elektrycznych

PIWNICA:

● Wyburzenie stropu gęstożebrowego   z warstwami podłogi przy projektowanym
szybie dźwigu osobowego

● Wyburzenie ścianek działowych
● Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
● Skucie nierówności cokołu  na elewacji
● Wyburzenia i przekucia w ścianach nośnych , nowe otwory drzwiowe i okienne
● Rozkucia istniejących otworów drzwiowych w ścianach nośnych 
● rozkucie,  przebicia  istniejącego  stropu   i  wykonanie  bruzd  pod  przewody
wentylacji i instalacji sanitarnych, elektrycznych i słaboprądowych

● wyburzenie komina kuchni
● Wyburzenie wszystkich warstw podłogi na gruncie przy projektowanym szybie
dźwigu 

● Odkopanie ścian fundamentowych w celu izolacji

7.2 Prace do wykonania:

DACH:

● Wykonanie nowej więźby dachowej
● Murowanie kominów 
● Montaż okien połaciowych, klap  dymowych, wyłazów
● Ułożenie pokrycia dachowego
● Wykonanie  obróbek  i  elementów  odwodnienia  dachowego,  ław  i  przejść
kominiarskich , zabezpieczeń przed osuwaniem śniegu

PODDASZE:

● Murowanie ścian zewnętrznych i pionów kominowych
● Murowanie  ścian wewnętrznych i pionów wentylacji 
● Wykonanie biegów i spoczników klatek schodowych
● wykonanie instalacji wewnętrznych wg projektów branżowych
● Montaż balustrady na klatkach schodowych



● Wykonanie sufitów 
● Montaż schodów składanych w stropie poddasza
● Ocieplenie stropu nad poddaszem
● Ocieplenie ścian zewnętrznych
● Montaż stolarki drzwiowej i okiennej, parapetów 
● Wykonanie warstw podłogi na stropach
● Wykonanie posadzek
● Wykonanie tynków
● Przygotowanie ścian pod wykończenie powierzchni
● Malowanie, układanie płytek ceramicznych 
● montaż stałych elementów wyposażenia wnętrz
● Wyposażenie w gaśnice

1 i 2 PIĘTRO:

● Murowanie  ścian wewnętrznych i  pionów wentylacji 
● wykonanie instalacji wewnętrznych wg projektów branżowych
● Wykonanie sufitów 
● Montaż schodów składanych w stropie poddasza
● Ocieplenie ścian zewnętrznych
● Montaż stolarki drzwiowej i okiennej, parapetów 
● Wykonanie warstw podłogi na stropach
● Wykonanie posadzek
● Wykonanie tynków
● Przygotowanie ścian pod wykończenie powierzchni
● Malowanie, układanie płytek ceramicznych 
● montaż stałych elementów wyposażenia wnętrz
● Wyposażenie w gaśnice
● wyposażenie technologiczne pracowni 2 piętra

PARTER:

● Murowanie  ścian wewnętrznych i  pionów wentylacji 
● wykonanie instalacji wewnętrznych wg projektów branżowych
● Wykonanie sufitów 
● Montaż schodów składanych w stropie poddasza
● Ocieplenie ścian zewnętrznych
● Montaż stolarki drzwiowej i okiennej, parapetów 
● Wykonanie warstw podłogi na stropach
● Wykonanie posadzek
● Wykonanie tynków
● Przygotowanie ścian pod wykończenie powierzchni
● Malowanie, układanie płytek ceramicznych 
● montaż stałych elementów wyposażenia wnętrz
● Wyposażenie w gaśnice

PIWNICA:

● Murowanie  ścian wewnętrznych i pionów wentylacji
● wykonanie instalacji wewnętrznych wg projektów branżowych
● ocena  stanu  technicznego  rur  przyłącza  rynien  do  kanalizacji  deszczowej
ewentualna wymiana



● Wykonanie sufitów 
● Ocieplenie i izolacja ścian zewnętrznych
● obłożenie cokołu płytami z piaskowca ciętego 
● Montaż stolarki drzwiowej i okiennej, parapetów 
● Wykonanie warstw podłogi na gruncie 
● Wykonanie posadzek
● Wykonanie tynków
● Przygotowanie ścian pod wykończenie powierzchni
● Malowanie, układanie płytek ceramicznych 
● Montaż stałych elementów wyposażenia wnętrz
● Wyposażenie w gaśnice

7.3 Roboty budowlane z podziałem na etapowanie

1 etap :
Etap pierwszy obejmuje tylko przebudowę wewnętrzną w celu dostosowania 2 
piętra  na potrzeby kształcenia w zawodzie „Kucharz” symbol 512[02]. 
przebudowa obejmuje również wszystkie  prace budowlane niezbędne dla 
funkcjonowania przebudowanego 2 piętra czyli przebudowa instalacji 
elektrycznej, wody, kanalizacji , c.o., wentylacji mechanicznej oraz budowa 
dźwigu osobowego.

● wykonanie sanitariatów w części wysokiej- 0.12 1.19 1.20 1.21 2.27  2.28 2.33 i
pom. kasy 1.23 1.22

● wydzielenie klatek drzwiami p.poż , zamurowania i wybicia przy klatkach w
ścianie w pom1.16 2.23 2.21

● wykonanie pochylni dla aniepełnospr.
● wykonanie dźwigu osobowego  i przyległych sanitariatów i malowanie ścian po
wyburzeniach w przyległych salach, wyburzenie stropów przy windzie na
kondygnacjach i stropodachów (wg konstrukcji)

●  przebudowa całego 2 piętra części wysokiej, w salach 3.04. i 3.16 bez
zamurowań okien 

● obudowa szybu windowego ponad stropodachem , w celu zabezpieczenia przed
czynnikami atmosferycznymi na 1 m ponad istniejący stropodach , wykoanie
konstrukcji drewnianej-   deski i papa docieplone  styropianem od wewnątrz 

● demontaż istniejących drzwi 27sztuk
● zamurowania po istniejący pionach kanalizacji i wody na 1 piętrze , partrze i
piwnicy zamurowanie cegła 12cm i tynkowanie i malowanie

● wyburzenie otworu okiennego 100/60cm i wstawienie okna w pom. 0.08
● obudowa przewodów instalacji elektrycznej pod sufitem holu z płyt gkf 1.02 
● Sufit podwieszony GKF przed windą w piwnicy
● wynoszenie sprzętu -istniejące kuchenki , zlewy i, demontaż blatów kuchennych,
łącznie 

● montaż nowych drzwi
● płytki ceramiczne do wysokości 2,1m we wszystkich sanitariatach części wysokiej
i pom, porządkowych 

● płytki ceramiczne do wysokości 2,1m w pom. 3.30 3.31 3.32 3.27 3.26 3.23 3.21
3.22 3.03

● płytki przy blatach na wysokość 2,1m od podłogi  
uwaga: w pomieszczeniach 2 piętra i korytarzu oprócz sal lekcyjnych 3.04 3.16  
3.37 3.38 jest malowanie farbą zmywalną półpołysk 

● wyburzenie istniejących warstw wykończeniowych podłogi w pomieszczeniach i
wykonanie nowych :
piwnica:  0.12 0.8 KL02



parter: 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23
1 piętro 2.27 2.28 2.33 2.02

● usuniecie podłóg z wykładziny PCV i płytek gresowych , wykonanie wlewek
samopoziomujących i ułożenie nowego wykończnenia podłogi na całym 2 piętrze
części wysokiej 

● montaż wyposażenia technologicznego pracowni na 2 piętrze części wysokiej

etap 2:
Drugi etap obejmuje nadbudowę budynku i wykonanie pozostałych robót 
budowlanych

wyburzenia:
● usuniecie papy ze stropodachu
● skucie płyta górna stropodachu z płyt korytkowych „ZOR” na belkach
żelbetowych stropu DMS

● skucie gzymsów i wieńców żelbetowych przy płycie stropodachu 
● skrócenie daszku żelbetowego 1nad wejściem 
● wyburzeni stropu żelbetowego  nad klatkami schodowymi części wysokiej 
● wyburzenie stropu ackermana nad klatką części niskiej
● wyburzenie szachtu żelbetowego i balkonu przed wyjsciem z klatki schodowej
KL1.2 

● wyburzenie istniejących warstw wykończeniowych podłogi w pomieszczeniach
:parter: 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09, 1 piętro: KL 2.3 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.19
2.20

● zerwanie warstw ocieplenia z gliny i supremy - całe 2 piętro części niskiej
projektowana nadbudowa 

● skucie płytek ceramicznych na ścianach pomieszczeń 1.06 1.07 1.08  2.06 2.07
2.08 

● wykucie i wymiana  istniejących drzwi w pomieszczeniach  1.02 KL.1.3 1.06 1.07
1.08 1.09 2.18 KL.2.3 2.06 2.07 2.08 2.09 2.21 2.20 2.29 2.31 

● demontaż istniejących okien i zamurowanie otworu – 1.17 1.18  1.29 KL1.3 1.05
1.09 2.25 2.20 2.01 2.18 KL2.3 2.05 2.09 3.04 3.16

● skucie płytek ceramicznych na schodach wejściowych
do wykonania:

● nadbudowa dachu stromego i wykonanie nowych klatek na kondygnacjach
nadbudowanych

● wykonanie dodatkowych dwóch przystanków dźwigu osobowego 
● ocieplenie budynku i izolacja piwnic i ścian fundamentowych 
● wykonanie schodów zewnętrznych żelbetowych obłożonych płytami z granitu
płomieniowanego 3cm,  przed wyjściem z klatki schodowej KL1.2

● wykonanie ścianek działowych z cegły K3
● wykonanie ścianek działowych NIDA GIPS GKF gr. 10cm  - Ściany działowe o
pojedynczym metalowym szkielecie nośnym i podwójnym opłytowaniu 1,25cm.
Wewnątrz ściany wypełnienie wełną mineralną 

● montaż stolarki okiennej i drzwiowej
● wykonanie posadzek w pomieszczeniach 
parter: 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09, 
1 piętro: KL2.3 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.19 2.20
całe 2 piętro części niskiej  projektowana nadbudowa -530,22m2
cała nadbudowa części wysokiej 

● wykonie ścianek , tynków i malowania w pomieszczeniach 
parter: 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09, 1.29 KL1.3
1 piętro: KL2.3 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.19 2.20
całe 2 piętro części niskiej  projektowana nadbudowa
cała nadbudowa części wysokiej 



● wykonanie nowych przewodów wentylacji z rur stalowych cynkowanych fi 15cm
● położenie płytek do 2,1m gresowych polerowanych 30*30 NOWA GALA na
ścianach w sanitariatach 1.06 1.07 1.08 1.09 2.06 2.07 2.08 2.09 3.06 3.07 3.08
3.09 i przy umywalkach w salach lekcyjnych nadbudowy 

zagospodarowanie terenu:
● usunięcie chodnika z asfaltu 
● nowe chodniki 
● nowe drogi 
●  krawężnik betonowy wibroprasowany  15/30cm ułożonym na ławie betonowej
B15.  

● obrzeże chodnikowe 
● obłożenie schodów żelbetowych płytami z granitu płomieniowanego 3cm  - 
● usuniecie  słupków stalowych z wjazdu na ciąg pieszojezdny

8. INSTALACJE 
Według opracowań branżowych

9.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

9.1. POSADZKI
● płytki  gresowe   30x30  kolor  jasno  beżowy  „NOWA  GALA  Quarzite”  lub
równoważne 

–  sposób układania - 
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych: ortogonalnie , na osi pomieszczenia  zacząć
od  fugi, kolejne płytki „Quarzite QZ 13 naturalna”, rząd przy ścianie lub docinki z płytki
„Quarzite  QZ  01  polerowana,  na  ścianie   płytki  „Quarzite  QZ  01  polerowana”  do
wysokości 210cm

● wykładzina PCV z atestem Gamrat NORMA 43 kolor DIAMENT 1228 5711 0 na
środku pomieszczenia i przy drzwiach ,  kolor DIAMENT 1228 5701 0 po bokach
30cm od ścian lub równoważne

● W miejscach  łączenia  dwóch  różnych  materiałów  wykończeniowych  posadzki
należy zamontować listwy maskujące przykręcane do podłoża.

● na klatkach schodowych płytki gresowe schodowe
● przy podłogach z płytek gresowych wykonać cokół z płytek na wysokość 10cm
● przy podłogach z wykładziny PCV wykonać cokół wywinięty na ćwierćwałku

9.2.OBLICOWANIA WEWNĘTRZNE
● tynk gipsowy maszynowy, malowanie kolor kremowy farbą półmatową BECKERS
Elegant Väggfärg Matt [7] oraz  gruntowanie  farbą BECKERS  SCOTTE GRUND
lub SCOTTE PATENTFÄRG-  lub równoważne

● tynk gipsowy maszynowy, zaprawa pod płytki,  płytki gresowe  30x30 kolor jasno
beżowy „NOWA GALA Quarzite QZ 01 polerowana” lub równoważne układane do
wysokości  210cm  do  podłogi,  powyżej  malowanie  kolor  kremowy farbą
półmatową  BECKERS  Elegant  Väggfärg  Matt  [7]  oraz   gruntowanie
farbą BECKERS  SCOTTE GRUND lub SCOTTE PATENTFÄRG-  lub równoważne

● obudowa  szachtów  instalacyjnych  konstrukcją  systemową  NIDAGIPS  2xpłyta
GKF12,5mm+5cm wełny mineralnej , konstrukcja systemowa

9.3. STOLARKA
9.3.1 STOLARKA OKIENNA –  wg. zestawienia

● okna Oknoplast profil Orion Plus szyba Thermoline  lub równoważne – 
 kolor biały ,w salach dla dzieci rolety tekstylne wewnętrzne zaciemniające okna np.



firmy Orlita tradycyjne z łańcuszkiem
● W lukarnach i ścianach szczytowych stolarka aluminiowa w systemie „Reynaers”
lub równoważne kolor popielaty

● Przeszklenia klatek schodowych w systemie Reynaers lub równoważne
● wszystkie okna z funkcją okucia rozszczelniającego - mikrowentylacja,
● szyba Thermoline o współczynniku przenikania ciepła 1,0 W/m2K, szkło zwykłe
● wewnętrzne wnęki otynkować tynkiem gipsowym i pomalować tak jak reszta
ściany

● Wyłazy  dachowe  86/86cm  np.  firmy  „Awak”  rama  uchylna  wyposażona  w
amortyzatory gazowe i klamkę z kluczykiem, doświetlenie z poliwęglanu 

 9.3.2 STOLARKA DRZWIOWA – wg. zestawienia
● w pomieszczeniach drzwi wewnętrzne bez progów, w miejscach łączenia dwóch
różnych  materiałów  wykończeniowych  posadzki  należy  zamontować  listwy
maskujące przykręcane do podłoża.

● drzwi wewnętrzne pełne laminat buk  model "DECO" z samozamykaczem do
pomieszczeń sanitarnych wg firmy Polskone lub równoważne

● drzwi wewnętrzne pełne laminat buk model "DECO" z zamkiem łazienkowym wg
firmy Polskone lub równoważne 

● drzwi EI30 i przeszklenie EI60 wewnętrzne w konstrukcji aluminiowej
rozwiązanie systemowe wg firmy Reynaers lub równoważne

9.4. PARAPETY
● wewnętrzne – MDF– kolor buk, szerokość 50cm , długość otworu okiennego +
po 3cm wpuszczony w ścianę

● zewnętrzne – blacha cynkowo-tytanowa grubość 0.7mm Quartz Zinc wg firmy
np.KRAK-ZINC lub RHEINZINK lub równoważne

9.5. SUFITY
● sufity  istniejące  – usunięce starych warstw,  szpachlowanie gładzia  gipsową ,
gruntowanie i malowane farbą emulsyjną na biało

● sufity projektowane z płyt GKFI w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wg
systemu NidaGips lub równoważne, gruntowane i malowane farbą emulsyjną na
biało

● sufity projektowane z płyt GKF w salach i korytarzach wg systemu NidaGips o
odpornosci  ogniowej  EI60  lub  równoważne,  gruntowane  i  malowane  farbą
emulsyjną na biało

● wyłazy na dach EI30 montowane w stropie nad klatkami schodowymi

9.5. SCHODY I POCHYLNIE
● Schody  zewnętrzne,   pochylnia  i  balkony  -  płyty  z  granitu  płomieniowanego
grubości  3cm  układanego  na  kleju  i  fugowane  -  granit  płomieniowany
„Strzegomski” wg firmy ASTONE SERVICE lub równoważne,  kolor szary płyty w
formacie 35x35cm, stopnie schodów bez nosków, układanie kleju i fugowanie wg
systemu firmy SOPRO lub równoważne

● na  pochylniach zastosować krawężnik ograniczający na wysokość 10cm

9.7. BALUSTRADY
● balustrady wewnętrzne oraz pochwyty przy ścianach klatki schodowej  stal
nierdzewna konstrukcja rury pionowe, szprosy poziome z rur fi16mm pochwyt
drewniany (zabezpieczony przed zjeżdżaniem uczniów) rozwiązanie systemowe
wg firmy "MESLA" 33-300 Nowy Sącz ul. Zawiszy Czarnego 37 lub równoważne

● balustrada przy pochylni dla niepełnosprawnych – profil stalowy 50x50mm ze
stali nierdzewnej  rozwiązanie systemowe wg firmy "MESLA" pochwyty na



wysokości 75cm i 90 cm
● drabinki stalowe szerokości 50cm z rury fi40mm malowane proszkowo kolor RAL
9006 do wyłazów na dach z klatek schodowych

9.8.  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
● w  pomieszczeniach   łazienki  izolacja  z  folii  PCV  i  papy  termozgrzewalnej
wywijanej do góry,

● izolacja pozioma posadzki na gruncie  2x papa termozgrzewalna

9.9.  ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW STALOWYCH 
● elementy stalowe zabezpieczone  farbą antykorozyjną  chlorokauczukową 2x 

i farbą nawierzchniową 1x

9.10  ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH
• środek impregnacyjny np. Fobos M-4 -chroniący drewno przed działaniem ognia,
grzybów domowych i pleśniowych oraz owadów - technicznych szkodników drewna.
Elementy drewniane zabezpieczyć tym preparatem, zgodnie z opinią Instytutu
Techniki Budowlanej w Warszawie, do klasy niezapalnych i nierozprzestrzeniających
ognia (NRO). 

• deski drewniane na pióro i wpust na elewacji i na podbitce okapów i dachu
impregnowane dwustronnie Sadolinem Classic lub równoważne (deski impregnowane
przed założenim) kolor do akceptacji przez projektanta  po wykoaniu próbek w
trakcie realizacji

9.11.  ELEWACJA 
● system  docieplenia  Sto  Therm  Classic  z   tynkiem   cienkowarstwowym
silikonowym  baranek 2mm w systemie firmy STO StoSilco K lub równoważne.
Płyty styropianowe systemu ocieplenia ścian „PLATINUM ŚCIANA” - współczynnik
przewodności  cieplnej  λdekl  W/mK  max  0,033wg.  Firmy  Organika  lub
równoważne

● murki przy schodach i  pochylni betonowe okładane płytami 3cm z piaskowca
ciętego gładkiego układanego ortogonalnie,  klejonego, czapa piaskowca gr 6cm

● schody zewnętrzne okładane granitem płomieniowanym 3cm na kleju
● Rynny i rury spustowe odprowadzające wodę z dachu – blacha tytanowo-cynkow

9.12 .  OCIEPLENIE  METODĄ   „ LEKKĄ ”
Ściany ocieplone metodą  ”lekką”  firmy Sto Therm Classic lub rozwiązanie równoważne
poparte certyfikatem, grubość ocieplenia 12,0 cm. Wykończenie tynkiem silikonowym
barwionym w masie kolor pastelowy, ostateczny kolor należy uzgodnić z projektantem
po wybraniu konkretnego systemu dociepleń i wzornika kolorów.
cokół - po ociepleniu styropianem „silver fundament –termo-organika” 12cm lub
równoważne – wykończenie okładzina z piaskowca ciętego bezowego gr 4cm na kleju z
fugowaniem

9.13 DACH
Pokrycie z blachy powlekanej gontopodobnej DECRA ICOPAL wg systemu producenta ze
wszystkimi elementami dodatkowymi np. wentylacja połaci. Pod pokrycie na
deskjowanie należy dać folię wstępnego krycia, która zabezpieczy warstwy dachu przed
ewentualnymi zaciekami wody roztopowej w zimie. Pokrycie lukarn i dachu nad
przewiązką  z blachy cynkowo-tytanowej grubość 0.7mm na rąbek stojący 43cm  Quartz
Zinc wg firmy np.KRAK-ZINC lub RHEINZINK lub równoważne układanej na deskowaniu
pełnym z membraną separacyjną. Do systemu pokrycia stosować elementy "dodatkowe"
systemowe np.  stopnie i ławy kominiarskie, obróbki wszystkich otworów w dachu,
obróbki blacharskie , rynny i rury spustowe z cynkowo-tytanowej , kominy ponad



dachem z cegły klinkierowej kolor żółty, czapa żelbetowa z betonu b25 z dodatkiem
Penetronu z obróbką blacharską z blachy cynkowo-tytanowej, żaluzje otworów
wentylacyjnych wykonać z blachy cynkowo-tytanowej. 

9.14 WYPOSAŻENIE
● Dostawa wyposażenia technologicznego kuchni z zapleczem, wg zestawienia w
PT

● Szafki kuchenne z blatem z płyty MDF szer. 60 cm – na osadzenie zlewu i
kuchenki

● gaśnice z zachowaniem wskaźnika minimum 2kg środka gaśniczego na każde
100m2 

● oznakowanie dróg ewakuacyjnych

10. ZAGADNIENIA P.POŻ.
Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku szkoły ZSHT
przy ul. Partyzantów w Zakopanem na działce nr 507,508,510.
10.1 Dane wielkościowe
Powierzchnia piwnic (kondygnacja podziemna) - 431,18m2
Powierzchnia netto kondygnacji nadziemnych - 4847,19m2
Powierzchnia zabudowy - 1654m2 - bez zmian
Kubatura brutto - 23165m3
Wysokość budynku 1 kondygnacja podziemna, 

3 kondygnacji nadziemnych + 2 w dachu stromym
-  20,95m 

10.2 Odległość od obiektów sąsiadujących
Projekt nadbudowy nie zmienia odległości pomiędzy budynkami sąsiadujqcymi. Od
strony zachodniej są budynki mieszkalne niskie w odległości około 20m
10.3 Substancje palne
Obiekt posiada standardowe wyposażenie budynków o przeznaczeniu szkolnym. Nie ma
materiałów niebezpiecznych pożarowo.
10.4 Gęstość obciążenia ogniowego
W  obiekcie nie występują pomieszczenia z gęstością obciążenia ogniowego większą od
500MJ/m2
10.5 Kategoria zagrożenia ludzi
Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. 
10.6 Zagrożenie wybuchem
W budynku nie występują pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane do zagrożenia
wybuchem.
10.7 Strefy pożarowe
Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej wynosi 5000m2 i jej wielkość nie jest
przekroczona w projektowanym budynku.  
Budynek jest podzielony na 2 strefy pożarowe
Wszystkie strefy pożarowe  oddzielone są  stropami i ścianami odpowiedniej odporności
pożarowej. 
Pierwszą strefę pożarową stanowią piwnice o powierzchni 431,18m2. 
Drugą  strefę pożarową stanowią pozostałe kondygnacje budynku  o powierzchni
4847,19m2
Sala gimnastyczna nie jest objęta opracowaniem i jest oddzielona jako odrębna strefa
pożarowa przedsionkiem pożarowym z drzwiami 2xEI30.
10.8 Klasa odporności pożarowej.
Zgodnie z obowiązującymi „warunkami technicznymi” nadbudowę i rozbudowę
zaprojektowano co najmniej w klasie B odporności pożarowej z materiałów
nierozprzestrzeniających ognia.



Poszczególne elementy konstrukcji spełniają co najmniej następujące wymagania:
-elementy nośne-R120
-stropy-REI60
-ściany zewnętrzne EI60
-ściany wewnętrzne EI30
-konstrukcja dachu R30
-przekrycie dachu E30
10.9 Ewakuacja
Długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza 20m przy jednym dojściu i 60m przy
dwóch   dojściach. Wydzielono dwie klatki schodowe drzwiami EI30, posiadają
oddymianie i wyjście bezpośrednio na zewnątrz.
10.10 Instalacje użytkowe 
- instalacja elektryczna posiada wyłącznik na wypadek pożaru 
- budynek wyposażony jest w instalację odgromową.
 10.11 Instalacje przeciwpożarowe
- hydranty wewnętrzne fi 25 na każdej kondygnacji
- instalacja samoczynnego oddymiania klatki schodowej-oddymianie automatyczne na
sygnał   czujki oraz ręczne z najniższej i najwyższej oraz co trzeciej  kondygnacji
nadziemnej .
10.12 Wyposażenie w gaśnice
Użytkownik wyposaży obiekt w gaśnice z zachowaniem wskaźnika minimum 2kg środka
gaśniczego zawartego w gaśnicach na każde 100m2 powierzchni użytkowej obiektu.
10.13 Drogi pożarowe
Wjazd na drogę pożarową jest istniejący z ulicy Grunwaldzkiej i Partyzantów. Droga
pożarowa przebiega wzdłuż północnej ściany budynku, droga pożarowa doprowadzona
jest na  odległość 9,5m do każdego z okien dla ekip ratowniczych umieszczonych na
klatkach schodowych na poziomie powyżej 3 kondygnacji nadziemnej zgodnie z
paragrafem 12 ust.6  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciw pożarowego  zaopatrzenia w wodę oraz dróg
pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
10.14 Zaopatrzenie w wodę
Istniejące  dwa hydranty fi80 , pierwszy w ulicy Partyzantów w odległości około 30m od
zachodniej sciany budynku , drugi jest na terenie szkoły w odległosci około  55m od
południowej ściany budynku.





f







f










