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ZAWARTOÚÃ OPRACOWANIA

Zawarto�ã
Strona tytuùowa
Spis zawarto�ci
Opis 
Informacja dot. bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia

Nr rys.       Nazwa 
      rysunku                                        

Skala

1. Plan sytuacyjny 1:500
2. Rzut parteru � zakres opracowania 1:100
3. Rzut piêtra � zakres opracowania 1:100
4. Rzut parteru 1:50
5. Rzut piêtra 1:50
6. Klatka schodowa i sieñ - przekrój A-A 1:50
7. Klatka schodowa i sieñ - przekrój B-B 1:50
8. Klatka schodowa i sieñ - przekrój C-C i D-D 1:50
9. Rozwiniêcia �cian korytarza piêtra � przekroje E 1:50
10. Rzut parteru � sufity i o�wietlenie 1:50
11. Rzut piêtra � sufity i o�wietlenie 1:50
12. Rzut parteru � posadzki 1:50
13. Rzut piêtra � posadzki 1:50
14. Zestawienie elementów kamiennych
15. Balustrada klatki schodowej - rzuty 1:20
16. Balustrada klatki schodowej � przekrój A-A 1:20
17. Balustrada klatki schodowej � przekroje B-B, C-C 1:20
18. Drzwi D1 � proj. 1:20
19. Drzwi D1 � detale 1:2
20. Drzwi D1 � detale 1:2
21. Drzwi D2 � proj. 1:20
22. Drzwi D3 � proj. 1:20
23. Drzwi D4 � proj. 1:20
24. Drzwi D5 � proj. 1:20
25. Drzwi D2-D5 � detale 1:2
26. Drzwi D2-D5 � detale 1:2
27. Drzwi D6 � proj. 1:20
28. Drzwi D7 � proj. 1:20
29. Drzwi D6-D7 � detale 1:2
30. Drzwi D6-D7 � detale 1:2
31. Obudowy tablic elektrycznych 1:20
31. Obudowy grzejników 1:20
K1 Klatka schodowa i sieñ � rzut 2-2 1:50
K2 Klatka schodowa i sieñ � przekrój 1-1 1:50

Obliczenia statyczne
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Opis
do projektu remontu (modernizacji) gùównej klatki schodowej 

 w budynku przy ul. Sùowackiego 19
w Piotrkowie Trybunalskim

I. Zakres opracowania : 

   Niniejsze  opracowanie  obejmuje  swoim zakresem remont  gùównej klatki schodowej,  sieni
wej�ciowej  oraz  korytarza  na  piêtrze  budynku  przy  ul.  Sùowackiego  19  w  Piotrkowie
Trybunalskim.  Remont,  polegaj¹cy  na  modernizacji  istniej¹cej  substancji,  przyczyni  siê  do
ulepszenia budynku (�rodka trwaùego) i do zwiêkszenia jego warto�ci technicznej i u¿ytkowej.

II. Materiaùy wyj�ciowe

1. Inwentaryzacja budynku � Wojewódzkie Biuro Projektów w £odzi - 1954 r.
2. Materiaùy archiwalne 
3. Ekspertyza techniczna z zakresu zagadnieñ bezpieczeñstwa po¿arowego � 2010r.
4. Pomiary uzupeùniaj¹ce
5. Fotografie stanu istniej¹cego

III. Opis stanu istniej¹cego

Opis budynku

      Budynek zostaù wzniesiony dla potrzeb Kasy Skarbowej w pocz¹tkach XX w. przy gùównej
ulicy  miasta.  Jest  podpiwniczonym  budynkiem  murowanym  o  dwóch  kondygnacjach
nadziemnych  z  poddaszem.  Nad  piwnicami  stropy  Kleina.  Pozostaùe  stropy  drewniane.
Konstrukcja gùównej klatki schodowej murowana na belkach stalowych. Tylna klatka schodowa
drewniana. Wiêêba dachowa drewniana. Dach czterospadowy kryty blach¹.
   Budynek wzniesiony na planie wydùu¿onego prostok¹ta przylega swym dùu¿szym bokiem do
ul. Sùowackiego, a krótszym do ul. D¹browskiego. Elewacja frontowa siedmioosiowa z wej�ciem
na osi gùównej. Po bokach dwa ryzality ujête w pary pilastrów. Na ryzalitach pary prostok¹tnych
okien. Nad oknami parteru póùkoliste wnêki wsparte na gzymsach nadokiennych. Nad wej�ciem
gùównym balkon z par¹ ozdobnych wsporników i ¿eliwn¹ krat¹ balustrady. Ryzality i �rodkowa
czê�ã korpusu gùównego zwieñczona geometryczn¹ attyk¹. Elewacja od strony ul. D¹browskiego
trzyosiowa.  Po  bokach  pùytko  wystaj¹ce  ryzality  zwieñczone  attykami.  Pojedyncze  okna  w
ryzalitach tylko  w parterze.  Na osi dwie pary prostok¹tnych okien. Okna parteru zwieñczone
analogicznie jak w elewacji frontowej. 
   W elewacji  podwórzowej osiowy ryzalit  korpusu tylnej klatki schodowej z  zaokr¹glonymi
naro¿nikami  i  wyj�ciem  podwórzowym.  Na  piêtrze  okna  prostok¹tne,  a  na  parterze  jedno
kwadratowe. Po bokach po trzy osie z oknami na parterze i piêtrze. 
   Za gùównym wej�ciem podùu¿na sieñ ze sklepieniami ujêtymi w gurty oparte na pilastrach po
obu  jej  stronach.  Zachowane  s¹  profilowane  zwieñczenia  pilastrów  i  profilowana  listwa
cokoùowa. W drugim polu miêdzy pilastrami wspóùczesne okno do dy¿urki Stra¿y Miejskiej,  za
nim dwuskrzydùowa stalowa krata. Z sieni wej�cie na gùówna klatkê schodow¹ przez zwieñczony
ùukowo otwór. Schody trójbiegowe ze spocznikami z balustrad¹ w formie  drewnianych tralek
zwieñczonych  drewnianym pochwytem.  Nawierzchnia  schodów z wykùadziny PCV, podobnie
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jak w sieni. Na �cianach do wys. ok. 1m wyprawiona na gùadkim gipsowym tynku boazeria. Na
tylnej �cianie klatki schodowej przysùoniête okno na drug¹ klatkê schodow¹. Czê�ã schodów i
�dusza� przysùoniêta wspóùczesn¹ zabudow¹ dawnej dy¿urki Stra¿y Miejskiej. W gùêbi przej�cie
do zej�cia do piwnicy i na tyln¹ klatkê schodow¹.  Pomieszczenia w piwnicach przeznaczone s¹
na archiwa.  Po  obu stronach klatki schodowej na parterze wej�cia do oddzielnych  zespoùów
pomieszczeñ u¿ytkowanych przez Samorz¹dowe Kolegium Odwoùawcze i Stra¿ Miejsk¹. 
  Na  piêtrze  do  otwartej  przestrzeni  klatki schodowej przylegaj¹  dwa korytarze,  z  których
prowadz¹ wej�cia do pokoi biurowych. Jeden z korytarzy uzyskaù ostatnio now¹ aran¿acjê, która
bêdzie  stanowiã  punkt  odniesienia  do  projektowanych  zmian.  Na  piêtrze  pomieszczenia
u¿ytkowane  s¹  podobnie  jak  na  dole,  a  tak¿e  przez  Zespóù  Zarz¹dzania  Kryzysowego.  W
korytarzu wykùadzina PCV. 
  Na  parterze  pojedynczy  sanitariat  dostêpny  dla  pracowników  SKO.  Na  piêtrze  zespóù
sanitariatów ogólnodostêpnych i jeden wydzielony dla SKO.  

IV. Stan zachowania i stan techniczny

Stan zachowania

   Budynek  w zakresie  kompozycji  elewacji  zachowaù  siê  bez  znaczniejszych  przeksztaùceñ.
Niewielkie korekty dotycz¹ wielko�ci okien od podwórza. 
    We wnêtrzach miaùy miejsce bardziej znacz¹ce przeksztaùcenia. Zasùoniête zostaùo du¿e okno
do�wietlaj¹ce gùówn¹  klatkê schodow¹. Schody zostaùy pozbawione oryginalnej balustrady. W
trakcie  u¿ytkowania  zmieniona  zostaùa  równie¿  ich  nawierzchnia.  Drewniana  tylna  klatka
schodowa  nie  ulegùa  znacz¹cym  przeksztaùceniom.  Úciany  sieni  i  tylnej  klatki  schodowej
obùo¿one  zostaùy  wspóùczesnymi  boazeriami.  Wprawdzie  podziaù  na  pomieszczenia  nie  ulegù
wiêkszym zmianom, to ze starej stolarki drzwiowej nie zostaùy ¿adne elementy. Obecnie drzwi
do pomieszczeñ pùytowe, biaùe.  Nie zachowaùy siê inne elementy wyposa¿enia i wewnêtrznych
dekoracji poza stref¹ sieni wej�ciowej. 
   Powy¿sze mo¿e wynikaã  z tego, ¿e budynek miaù wielu u¿ytkowników i dopiero jaki�  czas
temu zacz¹ù peùniã  znowu swoje biurowe funkcje. 

Stan techniczny

Stan techniczny budynku nie budzi zastrze¿eñ. 
Ocena techniczna istniej¹cej klatki schodowej i zalecenia wykonawcze w trakcie remontu:

Celem oceny istniej¹cej klatki schodowej dokonano odkrywek wszystkich belek stalowych
stanowi¹cych konstrukcje no�n¹.
Stwierdzono, ¿e przekroje poprzeczne belek stalowych dwuteowych s¹ jednolite i s¹ to belki
stalowe dwuteowe IPE200 lub I220.
Prawdopodobne poù¹czenia belek wzglêdem siebie s¹ poù¹czeniami przegubowymi.
Równocze�nie  nale¿y  podkre�liã,  ¿e  istniej¹ce  belki  stalowe  nie  posiadaj¹  ¿adnego
zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Nale¿y podkre�liã, ¿e istniej¹ce belki stalowe po analizie obliczeniowej speùniaj¹ wymagania
no�no�ci dla zaùo¿onych w projekcie architektonicznym obci¹¿eñ.
   Ostateczn¹ decyzjê  o realizacji powy¿szego rozwi¹zania nale¿y podj¹ã w trybie nadzoru autorskiego,
po wykonaniu  odkrywek  w trakcie  prowadzonych  robót  remontowych  i  ocenie  stopnia  zachowania
oryginalnego elementów. Ponadto nale¿y sprawdziã sposób poù¹czenia 
w wêzùach belki pochyùej z belk¹  poziom¹  spocznika piêtrowego i poù¹czenia tej belki  ze spocznikiem
miêdzypiêtrowym istniej¹cej klatki schodowej. 
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   UWAGA!
       W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robót remontowych ewentualnych
ewidentnych ró¿nic w stosunku do w/w oceny w szczególno�ci dotycz¹cych sposobu poù¹czeñ
nale¿y dalsze roboty konsultowaã z autorem opracowania projektowego !!!.

     ZALECENIA WYKONAWCZE:

   Po przyst¹pieniu do robót budowlanych remontowych nale¿y rozebraã istniej¹ce obudowy elementów
klatki schodowej / policzków i stopni /, skucie tynku istniej¹cego na stopkach dolnych belek stalowych,
oczyszczenie ich z warstwy tynku i istniej¹cej korozji.
   Po wykonaniu tych prac nale¿y dolne stopki belek stalowych owin¹ã siatk¹ stalow¹ Rabitza lub ciêto-
ci¹gnion¹ z wykonaniem obrzutki z zaprawy cementowej.
   Poniewa¿ w trakcie oglêdzin elementów klatki schodowej, która jest w eksploatacji nie byùo mo¿liwe
okre�lenie rodzaju i jako�ci ewentualnych stê¿eñ �rodników belki brzegowej biegu 3 i belki spocznikowej
z reakcj¹ od belki brzegowej biegu 3 równie¿  nale¿y dalsze roboty konsultowaã z autorem opracowania
projektowego !!!.
   W  zaù¹czeniu  obliczenia  statyczne  no�no�ci  istniej¹cych  belek  stalowych  z  uwzglêdnieniem
projektowanych okùadzin stopni schodowych.

V . Rozwi¹zania projektowe

1. Sieñ

Projektuje  siê  przywrócenie  funkcji  sieni  przez  oddzielenie  jej  od  klatki  schodowej  za
pomoc¹  czê�ciowo  przeszklonych  drewnianych  drzwi  dwuskrzydùowych  z  na�wietlem
(szeroko�ã  w  �wietle  o�cie¿nicy  174cm)  umieszczonych  w  zwieñczonym  ùukowo  otworze.
Drzwi  otwierane  zgodnie  z  kierunkiem  ewakuacji.  Drzwi  wyposa¿one  w  zamek
elektromagnetyczny. Szyby w drzwiach i na�wietlu bezpieczne � P3. Szklenie matowe.

Sieñ  peùniã  bêdzie  funkcjê  pomieszczenia  recepcyjnego,  gdzie  rozmieszczone  byùyby
elementy  informacji  wizualnej.  Bêdzie  tak¿e  poczekalni¹  przed  pomieszczeniami  Stra¿y
Miejskiej. Z sieni z dy¿urk¹ stra¿y bêdzie kontakt przez istniej¹ce okno. Projektuje siê  wymianê
parapetu tego okna na kamienny (kamieñ gr.3cm, taki jak na posadzki - polerowany). 

Planuje  siê  wymianê  drewnianych  drzwi  wej�ciowych  do  budynku  od  strony  ul.
Sùowackiego  na  bardziej  wygodne,  z  jednym  skrzydùem  nieco  szerszym,  przy  zachowaniu
symetrycznego  wygl¹du  zewnêtrznego.  Podziaùy,  rodzaj szklenia  /zespolone,  fakturowe/  oraz
profilowanie listew, jak w drzwiach istniej¹cych. Szeroko�ã drzwi w �wietle o�cie¿nicy 130cm.
Drzwi,  z uwagi na brak mo¿liwo�ci realizacji podestu zewnêtrznego z powodu zbyt w¹skiego
chodnika, otwieraj¹ siê do �rodka. 

W sieni zlikwidowane zostan¹ okùadziny �cian (wys. 210cm) wykonane z boazerii.  Pilastry
z  wieñcz¹cym  je  profilowaniem  oraz  obwodowa  listwa  cokoùowa  zostan¹  odczyszczone  i
wyszpachlowane.   Na  pilastrach  projektuje  siê  wykonanie  stiuku  weneckiego  w  kolorze
zóùtawym, daj¹cego efekt marmoryzacji. Ostateczny dobór koloru w trybie nadzoru autorskiego.
Profilowanie  gùadkie,  malowane  farbami.  Fragmenty  �cian  miêdzy  pilastrami  wykùadane
cienkimi (gr. 2cm) pùytami kamiennymi (trawertyn classico). Przewiduje siê skucie istniej¹cego
tynku. Pùyty mocowane na wyrównanym i zagruntowanym podùo¿u na biaùy klej do kamienia,
nie powoduj¹cy przebarwieñ, z u¿yciem kotew w formie haczyków ze stali nierdzewnej. Próbki
kamienia do uzgodnienia w trybie nadzoru autorskiego. Sklepienia malowane na biaùo. 

Projektuje siê now¹ kamienn¹ nawierzchniê posadzki w sieni wej�ciowej, z pùyt granitowych
(kashmir  gold)   w  wiêkszo�ci  o  wym.  35x35x3cm  i  35x43x3cm.  Kamieñ  o  nawierzchni
groszkowanej.  Wokóù cokolik  kamienny  z pùytek gr.  2cm i wys.  12cm.  Kamieñ  ukùadany na
nowej  podbudowie  betonowej.  Poziom  podbudowy  winien  uwzglêdniaã  wej�cie  gùówne  i
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wej�cia do korytarzy bocznych w strefie klatki schodowej oraz na tyln¹ klatkê schodow¹. Stara
podbudowy  do  wyburzenia.  W  strefie  za  drzwiami  wej�ciowymi  lokalne  obni¿enie  dla
umieszczenia wycieraczki.

Projektuje  siê  nowe  o�wietlenie  w  formie  pojedynczych  zwisów  umieszczonych  w
zwornikach sklepieñ (szczegóùy wg. projektu elektrycznego). Malowanie istniej¹cych drzwiczek
tablic  energetycznych, w kolorze �cian. Wprowadza siê  lampê  o�wietlenia ewakuacyjnego nad
drzwiami wyj�ciowymi. 

Projektuje siê wykucie wnêki pod grzejnik c.o. Wnêka zwieñczona parapetem kamiennym i
z maskownic¹ ze stali nierdzewnej perforowanej. Perforacja w formie kwadratów. 

2. Klatka schodowa

   Bardziej  zasadnicze  przeksztaùcenia  dotycz¹  gùównej  klatki  schodowej.  Projektuje  siê
przywrócenie jej naturalnego o�wietlenia przez okno na tyln¹  klatkê schodow¹. Na istnienie w
tym miejscu  okna  wskazuj¹  materiaùy  archiwalne.  Gùówna  klatka  schodowa  byùa  przez  to
bardziej reprezentacyjna.
    Z  uwagi  na  brak  odkrywek,  nie  udaùo  siê  oceniã  stopnia  zachowania  pierwotnego
przeszklenia. W zwi¹zku z powy¿szym projekt zakùada wymianê istniej¹cego okna O1 na nowe.
Ramy  drewniane,  malowane  w  kolorze  nowej  stolarki  drzwiowej  na  piêtrze,  skrzydùa
rozwieralne, szklenie matowe. 
     Ostateczn¹  decyzjê  o realizacji  powy¿szego rozwi¹zania  nale¿y podj¹ã  w trybie  nadzoru
autorskiego, po wykonaniu odkrywek i ocenie stopnia zachowania oryginalnego okna w murze
klatki  schodowej.  Mo¿liwe,  ¿e  istniej¹  w  nim  elementy  witra¿owe,  które  warto  byùoby
zachowaã.  Od strony gùównej klatki schodowej pod oknem projektuje siê  parapet z kamienia
grubo�ci 3cm.
   Rozbiórce  podlega  zamurowanie  okna  od  strony  tylnej  klatki  schodowej  i  demonta¿
istniej¹cych okùadzin w formie  boazerii z pùyt  meblowych.  W oczyszczonym z przemurowañ
otworze  projektuje  siê  wypeùnienie  z  pustaków  szklanych  (luksfery),  z  podziaùem
konstrukcyjnym z profili zimnogiêtych 60x60x3mm. 

Projektuje siê  okùadziny �cian z pùyt gipsowo-kartonowych na profilach stalowych, wedùug
projektowanej  zasady  podkre�laj¹cej  miejsca  mocowania  opraw  o�wietleniowych.  Wokóù
zwieñczenia  �cian  wystawiony  prosty  gzyms,  mocowany  z  dystansem  do  sufitu.  Úciany
malowane.

Dolne  fragmenty  �cian  na  parterze,  klatce  schodowej  i  piêtrze,  wykoñczone  okùadzin¹
kamienn¹  (trawertyn  classico)  w  formie  regularnych  pùyt  gr.  3cm.  Pùyty  mocowane  na
wyrównanym i zagruntowanym podùo¿u (bez skuwania tynku) na biaùy  klej do kamienia,  nie
powoduj¹cy przebarwieñ,  z u¿yciem kotew w formie  haczyków ze stali  nierdzewnej.  Zakres
kamiennych okùadzin na �cianach pokazany na rysunkach.

Projektuje siê obudowê istniej¹cych na parterze i piêtrze tablic energetycznych. Obudowa w
formie  drewnianych drzwiczek pùycinowych mocowanych do drewnianych  ram. Obudowy w
kolorze drzwi wewnêtrznych.  

Projektuje siê  okùadzinê  sufitu klatki schodowej pùytami gk na ruszcie stalowym, mo¿liwie
najbli¿ej sufitu istniej¹cego. W strefach pod i nad podestem klatki schodowej sufity obni¿one,
mieszcz¹ce w przestrzeniach nad nimi elementy o�wietlenia. Podniebienie górnego biegu klatki
schodowej wraz z krawêdziow¹ belka stalow¹ obùo¿one pùytami gk. Sufity malowane.

 Do rozbiórki  przewidziana jest  �cianka aluminiowa, wydzielaj¹ca dawn¹  dy¿urkê stra¿y.
Projektuje  siê  now¹  kamienn¹  nawierzchniê  posadzki  na  parterze  klatki  schodowej,  z  pùyt
granitowych  (kashmir  gold)  w  wiêkszo�ci  o  wym.  35x35x3cm.  Nawierzchnia  kamienia  �
groszkowana. Kamieñ ukùadany na wykonanej na nowo podbudowie, po zdemontowaniu starej.
W strefie przed drzwiami do Stra¿y Miejskiej i drzwiami wyj�ciowymi na tyln¹ klatkê schodow¹
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projektuje  siê  lokalne  obni¿enia  posadzki  na  wycieraczki.  Projektuje  siê  now¹,  kamienn¹
okùadzinê  stopni schodów na istniej¹cej konstrukcji.  Stopnice z kamienia gr. 3cm, podstopnice
gr.  2cm.  Na  górnym  biegu  klatki  schodowej  konieczna  jest  korekta  rozmierzenia  stopni.
Ewentualne  ró¿nice  w  podbudowie  bêd¹  korygowane  ciêtymi  bloczkami  gazobetonu.
Nawierzchnia  podestów klatki  schodowej  z  pùyt  kamiennych  gr.  3cm.   Kamieñ  na  klatce
schodowej  i  stopniach  polerowany.  Przy  krawêdziach  stopni  szorstkie  groszkowane  pasy,
zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo poruszania siê i zabezpieczenie przed po�lizgiem.  

Projektuje  siê  now¹  balustradê  klatki  schodowej  mocowan¹  do  stopni  schodowych.
Balustrada  z  kwadratowych  rur  stalowych  chromowanych  (sùupki),  okr¹gùych  stalowych
poprzeczek, z drewnianym pochwytem z twardego drewna w kolorze stolarki drzwiowej.  Na
�cianach analogiczne pochwyty na wsporniczkach mocowanych bezpo�rednio do �cian. 

Na piêtrze  podùoga  drewniana  z drewna  egzotycznego  (merbau)  mocowana  na  warstwie
wyrównawczej z pùyt OSB. Elementy drewniane zaimpregnowane do stopnia trudnozapalno�ci.
Impregnacji  winny  podlegaã  równie¿  warstwy  podkùadowe  pod  podùog¹,  je�li  oka¿¹  siê
wykonane z drewna. Przed monta¿em podùogi konieczny demonta¿ istniej¹cej posadzki. 

Do zespoùów funkcjonalnych pomieszczeñ  przylegaj¹cych do gùównej klatki schodowej na
parterze  projektuje  siê  drzwi  czê�ciowo  przeszklone,  by  umo¿liwiã  chocia¿  niewielkie
do�wietlenie korytarzy. Przeszklenie drzwi P2, matowe. Drzwi osadzone w obudowie z pùyt gk
na  ruszcie  stalowym.  Drzwi  do  pomieszczeñ  Stra¿y  Miejskiej  wyposa¿one  w  zamek
elektromagnetyczny. 

Drzwi  pod  biegiem  schodów  do  likwidacji.  Nowe  drzwi  na  tyln¹  klatkê  schodow¹,
czê�ciowo  przeszklone,  otwierane  na  zewn¹trz  (szeroko�ã  w  �wietle  o�cie¿nicy  90cm).
Przeszklenie drzwi P2, matowe.

Projektuje  siê  wymianê  istniej¹cych  dwuskrzydùowych  drzwi  drewnianych  do  piwnic  na
drzwi stalowe przeciwpo¿arowe EI 30 o szeroko�ci w �wietle  o�cie¿nicy 90cm, otwierane na
korytarz  parteru.  Korekta  obudowy  o�cie¿a  drzwi  z  cegùy  peùnej  ceramicznej  gr.12cm,
Wykoñczenie pùytami gk.

Projektuje siê wymianê  istniej¹cych drzwi do pomieszczenia dostêpnego z górnego podestu
klatki  schodowej.  Projektuje  siê  drzwi  drewniane,  pùycinowe,  peùne,  z  drewnianymi
o�cie¿nicami  i  listwami  maskuj¹cymi.  O�cie¿a  drzwi  wykoñczone  mozaikowym  tynkiem
marmurowym.
  Projektowane jest nowe o�wietlenie klatki schodowej, wg. projektu elektrycznego, w formie
kinkietów umieszczonych na wystaj¹cych pionowych elementach �cian. Dodatkowo na górnym
suficie w formie trzech zwisów zamocowany zostanie element o�wietlenia ogólnego, stanowi¹cy
jednocze�nie  formê  przestrzenn¹  w  �duszy�  klatki  schodowej.  O�wietlenie  sufitowe  nad
podestem piêtra w formie  zespoùu lamp  typu �downlight�.  W suficie  dodatkowy reflektor do
o�wietlenia tablicy informacyjnej.  Podobny zespóù lamp w podwieszonym suficie  na parterze.
Wprowadza siê lampy o�wietlenia ewakuacyjnego w miejscach pokazanych na rysunkach. 

Przewiduje siê  likwidacjê  istniej¹cego grzejnika na �cianie  klatki schodowej na póùpiêtrze
(wg. projektu instalacyjnego). Projektuje siê wymianê grzejnika c.o. na parterze, i wykonanie do
niego  obudowy w  konstrukcji  stalowej  z  ksztaùtowników  zimnogiêtych  nakrytej  parapetem
kamiennym  gr.3cm i  z  maskownic¹  ze  stali  nierdzewnej  perforowanej.  Perforacja  w  formie
kwadratów. 

3. Korytarz na piêtrze

Na  piêtrze  ukùad  korytarza  nie  ulegnie  zmianie.  Drzwi  oddzielaj¹ce  korytarz  od  klatki
schodowej przewidziane s¹ do demonta¿u. 

Przebudowa korytarza na piêtrze z wymian¹ stolarki drzwiowej, o�wietlenia i wprowadzenia
elementów architektonicznych �cian wedùug zrealizowanej wcze�niej koncepcji w korytarzu po
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drugiej stronie klatki schodowej.  Úciany okùadane pùytami  gk, w dolnej czê�ci na�placki�,  w
górnej na ruszcie stalowym. Wokóù zwieñczenia �cian wystawiony prosty gzyms, mocowany z
dystansem do sufitu, ukrywaj¹cy ci¹g opraw pod�wietlaj¹cych sufit.  Úciany malowane. Dolne
fragmenty  �cian  wykoñczone  mozaikowym  tynkiem  marmurowym.  Jest  to  ozdobny  tynk
strukturalny na bazie ¿ywicy akrylowej i naturalnego marmuru. 

W korytarzu sufit podwieszony z pùyt gùadkich mineralnych 600x600mm typu �Armstrong�
z krawêdzi¹ fazowan¹,  na konstrukcji do sufitów podwieszonych z profili 15mm. Rozwi¹zanie
analogiczne, jak w korytarzu po drugiej stronie klatki schodowej. 

Projektuje siê  drzwi drewniane,  pùycinowe, peùne,  z drewnianymi  o�cie¿nicami  i listwami
maskuj¹cymi.  Projektuje siê  odtworzenie drzwi w miejscu kiedy� istniej¹cych, z pom. Nr 8 na
korytarz. O�cie¿a drzwi wykoñczone mozaikowym tynkiem marmurowym.

W  miejscu  istniej¹cej  szafy  projektujê  siê  now¹  szafê  wnêkow¹,  nieco  ograniczon¹,  z
drzwiami takimi jak wej�cia do pokoi biurowych. 

Projektuje siê w korytarzu podùogê drewnian¹ z drewna egotycznego (merbau) mocowan¹ na
warstwie  wyrównawczej  z  pùyt  OSB.  Elementy  drewniane  zaimpregnowane  do  stopnia
trudnozapalno�ci.   Impregnacji  winny  podlegaã  równie¿  warstwy podkùadowe  pod  podùog¹.
Przed monta¿em podùogi konieczny demonta¿ istniej¹cej posadzki.

Projektowane jest nowe o�wietlenie (wg. projektu elektrycznego) w formie trzech kinkietów
takich jak na klatce schodowej.  Dodatkowo wprowadzone s¹  rzêdy �wietlówek nad gzymsem
wewnêtrznym, o�wietlaj¹ce sufit podwieszony.

4. Instalacje

     Niniejszy projekt przewiduje wprowadzenie okablowania do dwóch kamer przemysùowych w
przedsionku dla potrzeb Stra¿y Miejskiej. Lokalizacjê kamer pokazano na rysunkach.
  Projekt  przebudowy  wewnêtrznej  instalacji  elektrycznej  o�wietlenia  oraz  o�wietlenia
ewakuacyjnego na korytarzach i klatce schodowej, stanowi odrêbne opracowanie.
   Projekt  przebudowy instalacji  centralnego  ogrzewania  stanowi  odrêbne  opracowanie.  Po
wnioskach z ekspertyzy zrezygnowano z proj. przebudowy instalacji wodnej do celów p.po¿. 
     
5. Wymagania p.po¿. 

   Z  ekspertyzy  dot.  zagadnieñ  bezpieczeñstwa  po¿arowego,  wykonanej  na  potrzeby  tego
opracowania,  wynika  szereg ustaleñ,  które nale¿y wprowadziã  dla  zapewnienia  minimalnego
poziomu bezpieczeñstwa po¿arowego. W ramach projektowanych robót uwzglêdniono:
1. Zamkniêcie piwnic drzwiami o klasie odporno�ci ogniowej EI 30.
2. Wykonanie o�wietlenia ewakuacyjnego.
4. Zabezpieczenie konstrukcji no�nej klatki schodowej do klasy R 30.
    Dodatkowo w obiekcie nale¿y wykonaã  nastêpuj¹ce prace,  bêd¹ce dzisiaj  poza zakresem
niniejszego opracowania:
1. Zamkniêcie kotùowni w piwnicach drzwiami o klasie odporno�ci ogniowej EI 30. 
2. W ramach remontu pomieszczeñ dokonanie osùoniêcia stropu nad  parterem i piêtrem pùytami
GKF. 
3. Usuniêcie palnych obudów �cian na drogach komunikacji.
4. Wyù¹czenie poddasza jako kondygnacji u¿ytkowej gdzie mog¹ przebywaã ludzie. 

6. Uwagi koñcowe
1.  Wszelkie zmiany rozwi¹zañ konstrukcyjnych i materiaùowych w stosunku do przewidzianych
w projekcie wymagaj¹ uzgodnienia w trybie nadzoru autorskiego.
2.  Próbki materiaùów (kamieñ) przedstawiã do uzgodnienia w trybie nadzoru autorskiego..
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3.  Wszystkie  u¿ywane  materiaùy  budowlane  powinny  posiadaã  aktualne  atesty  i  aprobaty
techniczne dopuszczalno�ci do stosowania w budownictwie.
4.  Wszystkie roboty nale¿y wykonywaã zgodnie z �Warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru Robót Budowlano-Monta¿owych� opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.
5. Roboty budowlane nale¿y prowadziã w sposób zgodny z projektem i z zaù¹czon¹ �Informacj¹
dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia� oraz planem bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia
przygotowanym  przez  kierownika  budowy.  W  szczególno�ci  nale¿y  przestrzegaã  przepisów
rozporz¹dzenia  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania  robót budowlanych  (Dz. U. z dnia 19
marca 2003 r.).
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Informacja dotycz¹ca 
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia
w trakcie remontu (modernizacji)

gùównej klatki schodowej
w budynku przy ul. Sùowackiego 19 w Piotrkowie Trybunalskim
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1. Podstawowe dane inwestycji :
Przedmiot inwestycji : remont (modernizacja) gùównej klatki schodowej
Zamawiaj¹cy : Samorz¹dowe Kolegium Odwoùawcze
                          97-300 Piotrków Tryb.
                          ul. Sùowackiego 19
Projektant :    Pracownia Projektowa ARCHITEKT
                         97-300 Piotrków Trybunalski, 

  ul. Krakowskie Przedmie�cie 20b
Lokalizacja :   Piotrków Trybunalski ul. Sùowackiego 19
Technologia budowy : tradycyjna-zlecona

1.1Podstawowe dane budynku
Parametr   Wielko�ã
powierzchnia zabudowy      390,0  m2
powierzchnia caùkowita    1170,0  m2
powierzchnia u¿ytkowa      820,6  m2
kubatura    4450,0  m3

                             
1.2 Zakres robót budowlanych: 
Poz. Zakres robót
1. STAN SUROWY
1.1 Filary i nadpro¿a 
2. WYKOÑCZENIE WEWNÆTRZNE
2.1 Tynki i oblicowania
2.2 Zabudowy z pùyt gk
2.3 Okùadziny kamienne �cian 
2.4 Tynki ozdobne
2.5 Roboty malarskie
2.6 Podùo¿a betonowe
2.7 Podùogi drewniane i posadzki kamienne
2.8 Stolarka drzwiowa
2.9 Elementy �lusarskie
2.10 Obudowy
3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4. INSTALACJE SANITARNE

Roboty  budowlane  przy  realizacji  inwestycji  bêd¹  wykonywane  w  kolejno�ci  zgodnie  z
opracowaniem projektowym .
System wykonania robót � zlecony.
Technologia wykonania � tradycyjna � udoskonalona.

2. Wykaz istniej¹cych obiektów na dziaùce:
Na terenie dziaùki wystêpuj¹ nastêpuj¹ce obiekty budowlane: budynek administracyjny.

3. Elementy zagospodarowania terenu,  które mog¹ stwarzaã  zagro¿enie  bezpieczeñstwa i zdrowia
ludzi :
 nie wystêpuj¹.

4.  Wskazanie  przewidywanych  zagro¿eñ  dla  bezpieczeñstwa  i  zdrowia  ludzi  podczas  prac
remontowych
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   Prowadzenie prac na wysoko�ci powy¿ej 5 m a w szczególno�ci:
        - wykonywanie monta¿u  przez wykwalifikowan¹ i przeszkolon¹ grupê monta¿ow¹
        - wykonywanie monta¿u osprzêtu przez grupê j/w.
        - wykonywanie tych robót stwarza niebezpieczeñstwo upadku z rusztowañ

5.  Sposoby  prowadzenia  instrukta¿u  pracowników  przed  przyst¹pieniem  do  realizacji  robót
szczególnie niebezpiecznych
   Przy wykonywaniu  �cian:  wszyscy  pracownicy  powinni  byã  zapoznani  z przepisami  zawartymi  w
Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót
budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 Rozdziaù 8  - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziaù 9 �
Roboty na wysoko�ciach, rozdziaù 12 � zawartymi w rozporz¹dzeniu j.w: Dz. U. Nr 47 poz. 401, rozdziaù
9 � Roboty na wysoko�ciach, rozdziaù 14 � Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

6.  Wykaz  �rodków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegaj¹cych  niebezpieczeñstwom
wynikaj¹cym z wykonywania robót budowlanych w strefach zagro¿enia  zdrowia
6.1.Na  pomieszczeniu  socjalnym  oznaczonym  na  planie  budowy  /  sporz¹dza  kierownik   budowy  /
umie�ciã  wykaz  zawieraj¹cy  adresy  i  numery  telefonów:  najbli¿szego  punktu  lekarskiego,  stra¿y
po¿arnej, posterunku policji.
6.2. W pomieszczeniu socjalnym umie�ciã punkt pierwszej pomocy obsùugiwany przez wyszkolonych w
tym zakresie pracowników
6.3. Telefon komórkowy umie�ciã w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
6.4. Kaski ochronne umie�ciã w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
6.5. Pasy i linki zabezpieczaj¹ce przy pracach na wysoko�ciach, umie�ciã w pomieszczeniu
      socjalnym oznaczonym na planie j/w.
6.6. Ogrodzenie terenu budowy wykonaã o wysoko�ci min. 1.5 m, oznakowaã na planie j/w
6.7. Barierki wykonane z desek krawê¿nikowych o szeroko�ci 15 cm, porêczy umieszczonych na
wysoko�ci 1.1 m oraz deskowania a¿urowego pomiêdzy porêcz¹ a desk¹ krawê¿nikow¹.    
6.8. Rozmie�ciã tablice ostrzegawcze
6.9. Na terenie budowy za pomoc¹  tablic informacyjnych wyznaczyã  drogê ewakuacyjn¹ i oznaczyã  na
planie j/w.
       

arch. Józef Dziubecki
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