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Podstawy opracowania
1.1 Zlecenie
Przedmiotem opracowania jest opracowanie koncepcji architektonicznej z koncepcją zagospodarowania terenu
wraz z opracowaniem wstępnej oceny technicznej elementów konstrukcyjnych w budynku oraz analiz
wykonalności dla zadania pn. Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka
szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego, Plac Parkowy 1 Skrzynki.
Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora :
Powiat Poznański
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

1.2 Podstawa projektowania
•

Uzgodnienia z Inwestorem.

•

Standardy wykonania przekazane przez Inwestora

•

Program funkcjonalno-użytkowy

•

Inwentaryzacja budowlana

•

Aktualizowana mapa zasadnicza do celów projektowych

•

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

•

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. Nr 109, poz.
719 ),

•

Decyzja nr 048/16 o warunkach zabudowy z dn.03-06-2016r., Burmistrz Gminy Stęszew,

•

Projekt realizacyjny na renowację parku przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Skrzynkach, woj.
poznańskie opracowanej przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Hodowli i Nasiennictwa Ogrodniczego w
Poznaniu, Oddział Nasienno – Szkółkarski, Zakład Renowacji Parków w 1981r.

•

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz.U.
2011 r. nr 259 poz. 1553)

•

Decyzja w sprawie usunięcia drzew nr Lś.6131.66.2016 z dnia 05 kwietnia 2016 r., Burmistrz Gminy
Stęszew,

•

Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew uchwała
nr XVIII/163/2000 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 6 grudnia 2000 roku wraz ze zmieniającą
uchwałą nr XXXVII/396/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r.
Istniejący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wymaga zmiany w części objętej
opracowaniem, aby wykonać założenia przyjęte przez Inwestora.
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2. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, modernizacja i dostosowanie zabytkowego dworu w Skrzynkach na
potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego oraz zagospodarowanie terenu wokół dworu.
Dwór w Skrzynkach, datowany na 2. połowę XIX w., został wpisany do rejestru zabyktów pod nr rej.: 2188/A na
mocy decyzji z dnia 29.05.1990r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Obiekt położony jest w miejscowości Skrzynki, gmina Stęszew, na skraju dróg prowadzących do Tomiczek
i Podłodzin, na działkach o nr ewid. 130/1, 130/3, 130/15, 130/16, 130/17, 130/18, 130/19.
Budynek jest otoczony parkiem dworskim i stanowi element dawnego zespołu folwarcznego. Teren
nieruchomości jest ogrodzony. Wejście i wjazd do zespołu pałacowo – parkowego zlokalizowane jest od strony
północno – wschodniej działki.
Budynek pałacowy jest obiektem podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym. Część
południowo – zachodnia budynku jest najstarszą częścią obiektu. Dobudowa skrzydła od strony północno –
wschodniej zrealizowana została w późniejszym okresie i nawiązywała bryłą i detalem architektonicznym do
głównej części budynku.
Bryłę budynku stanowi prostopadłościan kryty dachem czterospadowym, zróżnicowanym pseudoryzalitami od
północy i południa, z półokrągłym wejściem od wschodu stanowiącym taras pierwszej kondygnacji.
Na istniejącym placu, gdzie pierwotnie lokalizowano namiot na imprezy okolicznościowe, zaznaczono obszar
przeznaczony na nowy pawilon z salą konferencyjną. Pawilon i pozostałe budynki na terenie objętym
opracowaniem (garaż, budynek z toaletami oraz budynek z pokojem gościnnym) nie wchodzą w zakres
koncepcji.

3. Projekt zagospodarowania terenu
Główne wejście i wjazd do zespołu pałacowo – parkowego od strony północno – wschodniej działki
pozostawiono w miejscu istniejącej bramy z założeniem jej wymiany na dostosowaną do stylistyki obiektu i
bardziej okazałą.
Dodatkowo przywrócono historyczne założenie z bramą i furtką wejściową w narożniku, na styku działek o nr
ewid. 130/1 i 130/20 oraz ul. Plac Parkowy. Zaprojektowano ciąg pieszy prowadzący od dawnej bramy w
kierunku głównego wejścia do dworku z zachowaniem istniejącej alei lipowej. Ponadto projektuje się ścieżkę
spacerową wzdłuż południowo-wschodniego ogrodzenia.
W miejscu istniejącego kortu tenisowego projektuje się nowe boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki
oraz tenisa wraz z nowym ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem.
Przewiduje się możliwość udostępnienia boiska jako ogólnodostępne dla lokalnej społeczności.
Budowa nowego boiska oraz inne projektowane zmiany zagospodarowania terenu objętego miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego (działki o nr ewid. 130/3, 130/15, 130/16, 130/17, 130/18)
wymagają jego zmiany.
Przy budynku planuje się następujące elementy:
- Przy schodach przed głównym wejściem do budynku zaprojektowano platformę dla osób
niepełnosprawnych.
- Od strony północno-wschodniej zaprojektowano taras. W wersjach „A” i „B” taras zaprojektowano na całej
szerokości budynku z jego cofnięciem od elewacji frontowej o ok. 60 cm, natomiast wersja C przewiduje
mniejszy taras rozciągnięty na ok. 2/3 szerokości elewacji.
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-

Dodatkowo w wersji „A” zakładającej największą ingerencję w istniejącą tkankę budynku zaprojektowano
wyjście do ogrodu z tyłu budynku bezpośrednio z holu głównego oraz nowe wejście prowadzące do piwnicy
budynku przeznaczone dla personelu.

W projekcie przewiduje się wymianę wypełnień ogrodzenia z drewnianego na kute.
W parku projektuje się wymianę istniejącego oświetlenia na nowe i uzupełnienie nowymi lampami wzdłuż
projektowanych ciągów pieszych oraz drogi pożarowej.
W parku za pałacem przy alejkach projektuje się ławki w istniejących miejscach do tego przeznaczonych oraz w
nowych lokalizacjach głównych ciągów komunikacyjnych.
Zgodnie z wytycznymi Powiatowego Konserwatora Zabytków w projekcie ograniczono powierzchnie utwardzone.
Zmniejszono powierzchnię placu manewrowego od strony południowo-zachodniej dworu oraz dojazdu od strony
północno-zachodniej z możliwością dojazdu samochodów do szamba.
Istniejące nawierzchnie asfaltowe należy wymienić na nowe z kostki brukowej.
Koncepcja zagospodarowania terenu na działkach o nr ewid. 130/1, 130/3, 130/15, 130/16, 130/17, 130/18,
130/19 zakłada 15 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 2 miejsca postojowe dla autobusów
zaprojektowane pod kątem 45°do drogi, zlokalizowane przy wjeździe głównym.
Ze względu na założenie, że w budynku będą znajdowały się pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do
użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, dla budynku wymagana jest droga pożarowa. W projekcie
we wszystkich koncepcjach zaproponowano drogę pożarową w kształcie litery T. Ze względu na kolizję z
projektowaną drogą, do likwidacji przeznaczono istniejący klomb zlokalizowany przy ścieżce prowadzącej do
miejsca na ognisko.
Pomiędzy drogą pożarową i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą
podnośników i drabin mechanicznych.
Część parku przy stawie, w sąsiedztwie nowej sali konferencyjnej pozostawiono bez zmian. Budynek z
sanitariatami w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na ognisko jest w stanie bardzo dobrym i nie
wymaga remontu.
Na istniejącym placu w miejscu dawnego namiotu zaznaczono miejsce na nowy pawilon z salą konferencyjną.
Pawilon o powierzchni 420 m2 przewidziany na dużą salę konferencyjną z zapleczem nie wchodzi w zakres
koncepcji.
Przy granicy z działką 130/9 znajduje się niewielka pergola przeznaczona do usunięcia.
Budynek z toaletami i pokojem gościnnym oraz budynek garażowy znajdujące się na działce o nr ewid. 130/18
przeznaczono do remontu. Obiekty te nie wchodzą w zakres koncepcji.
Za budynkiem z toaletami i pokojem gościnnym oraz przy budynku garażowym znajdują się składowiska na
wolnym powietrzu, które należy zlikwidować, a ich ogrodzenia rozebrać. Jako funkcję magazynową należy
przeznaczyć istniejący budynek garażowy. W sąsiedztwie budynku z pokojami gościnnymi przy granicy z działką
130/9 projektuje się niewielkie miejsce magazynowe.
Istniejące miejsce gromadzenia odpadów stałych projektuje się do likwidacji tak, by nie przysłaniało widoku na
park. Nowa wiata na gromadzenie odpadów przewidziana jest przy budynku garażowym.
Na planie przewiduje się wycinkę 3 drzew kolidujących z tarasem, drogą pożarową oraz dojazdem do parkingów.
W projekcie wskazano nowe miejsca nasadzeń w ilości 18 sztuk drzew liściastych gatunku lipa drobnolistna oraz
nasadzenia cisu pośredniego zgodnie z decyzją w sprawie usunięcia drzew nr Lś.6131.66.2016 z dnia
05 kwietnia 2016 r.
Część działki o nr ewid. 130/16, za ogrodzeniem, która jest użytkowana przez Spółdzielnię Produkcji Rolnej
pozostawiono jako dojazd do budynków w głębi działki.
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4. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego
4.1 Przeznaczenie
Dwór w Skrzynkach po przebudowie służył będzie jako ośrodek szkoleniowo-konferencyjny dla Powiatu
Poznańskiego. W budynku przewidziano na parterze 3 sale konferencyjne dla 60, 36 oraz 20 osób (łącznie 116
osób) oraz 2 kondygnacje z pokojami o standardzie pokoi hotelowych trzygwiazdkowych.
Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, poprzez istniejący zjazd z ul. Plac
Parkowy.
Budynek zlokalizowany jest w centralnej części działki o nr ewid. 130/1.
pow. zabudowy razem:
w tym:
budynek podlegający przebudowie:
budynek garażowy:
budynek z pokojem gościnnym:
budynek z toaletami:
nowo projektowana wiata na odpady:

818,11 m²
610,02 m²
98,00 m² poza zakresem opracowania
48,89 m² poza zakresem opracowania
41,20 m² poza zakresem opracowania
20,00 m²

4.2 Program użytkowy
Założenia wspólne dla wszystkich koncepcji:
1. Projektowana jest nowa klatka schodowa w miejscu istniejącego pomieszczenia biurowego.
Ze względów na ochronę przeciwpożarową należy zamknąć drzwiami na każdej kondygnacji istniejącą
klatkę schodową w części południowo-zachodniej. Projektowana oraz istniejąca klatka ewakuacyjna
powinny być obudowane w klasie odporności ogniowej REI60, zamykane drzwiami o klasie EI30 oraz
zaopatrzone w system oddymiający.
2. Po konsultacji z projektantem technologii kuchni ustalono, że najlepszym i jednocześnie generującym
najmniejszy nakład finansowy miejscem na lokalizację nowej kuchni w piwnicy jest miejsce istniejącej
kotłowni. Pomieszczenia kotłowni są wystarczająco wysokie oraz doświetlone światłem dziennym.
Lokalizacja kuchni w historycznej części budynku wymagałaby odstępstwa od przepisów dotyczących
wysokości pomieszczenia lub wymagane byłoby przegłębienie budynku w tej części co pociąga za sobą
znaczne koszty. Znacznie tańszym rozwiązaniem jest przeniesienie kotłowni w nową lokalizację
i usytuowanie nowego dźwigu towarowego w miejscu wyburzanego komina.
We wszystkich wariantach przyjęto lokalizację kuchni w miejscu istniejącej kotłowni jako najbardziej
optymalną pod względem zarówno funkcjonalnym jak i finansowym.
3. Wszystkie koncepcje zakładają przeniesienie wentylatorowni na poddasze budynku. Czerpnie oraz
wyrzutnie przewidziano w formie kominów.
4. Ze względu na zbyt duże gabaryty windy wraz z nadszybiem, która wystawałaby znacznie ponad połać
dachu nie projektuje się windy na kondygnację poddasza.
5. We wszystkich wersjach zaprojektowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych przy schodach
wejściowych do budynku ze względu na najlepsze połączenie z holem wejściowym i recepcją.
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4.2.1

Koncepcja „A” z maksymalnym zakresem prac inwestycyjnych

1. Koncepcja zakłada uzyskanie możliwie jak najwyższego standardu obiektu, przeprowadzenia pełnych
prac remontowych z usunięciem ścian działowych i projektowanymi nowymi podziałami na
pomieszczenia.
W koncepcji przewidziano 26 pokoi, 46 łóżek, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej, z
możliwością zwiększenia do 53 miejsc noclegowych (łóżka małżeńskie, kanapa 2 os.)
2. Układ funkcjonalny:
Piwnica:
−

strefa relaksu klientów: łaźnia z sauną, siłownia, pokój rozrywki (bilardowy), szatnia;

−

kuchnia wraz z wymaganymi zapleczami, winda towarowa pomiędzy piwnicą a parterem;

−

pomieszczenia socjalne pracowników kuchni i pokojowych;

−

projektowane nowe wejście zewnętrzne dla pracowników;

−

magazyny brudnej i czystej bielizny usytuowane przy wejściu od strony południowo-zachodniej
przeznaczonym dla dostaw i odbioru bielizny przez pracowników pralni;

−

pomieszczenia techniczne: kotłownia, pom. wodociągowe i inne.

Parter:
−

3 sale konferencyjne (60, 36 i 20 os.);

−

zaplecze sanitarne dla sal;

−

jadalnia z barem, bufetem, rozdzielnią kelnerską, stanowiskiem deserowym, nowa winda
towarowa do kuchni w piwnicy;

−

recepcja połączona z zapleczem biurowym i socjalnym;

−

pokój dla osoby niepełnosprawnej;

−

winda osobowa pomiędzy parterem a 1 piętrem

−

taras zewnętrzny na całej szerokości budynku z wyjściem z sali konferencyjnej oraz jadalnej
przez okna balkonowe, nowo projektowane, powiększone przez przebicie ścian do podłogi;

−

podnośnik zewnętrzny dla osoby niepełnosprawnej;

−

przejście klatką centralną na ogród przez projektowane nowe schody zewnętrzne.
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1 Piętro:
−

19 pokoi 1/ 2/ 3-osobowych, w tym „superior” – w sumie 32 (+6) miejsc noclegowych;

−

winda osobowa na parter;

−

magazyn czystej bielizny;

−

pomieszczenie porządkowe.

Poddasze:

4.2.2

−

6 pokoi 1 i 2 -osobowych – w sumie 13(+1) miejsc noclegowych;

−

dostęp na poddasze skrajnymi klatkami schodowymi;

−

pomieszczenia gospodarcze i porządkowe;

−

wentylatorownia.

Koncepcja „B” z pośrednim zakresem prac inwestycyjnych

1. Koncepcja zakłada uzyskanie wysokiego standardu obiektu z zachowaniem części ścian oraz
wykończenia posadzek, a także minimalną ingerencję w elewację budynku.
W koncepcji przewidziano 27 pokoi, 51 miejsc noclegowych, w tym 1 miejsce dla osoby
niepełnosprawnej, z możliwością zwiększenia do 55 (łóżka małżeńskie, kanapa 2 os. w pokoju
typu „superior”)
2. Układ funkcjonalny:
Piwnica:
−

strefa relaksu klientów: sauna sucha, siłownia, szatnia, pokoje rozrywki (bilard, ping-pong, kącik
zabaw dla dzieci);

−

kuchnia wraz z wymaganymi zapleczami, winda towarowa na parter;

−

pomieszczenia socjalne pracowników kuchni i pokojowych;

−

wejście zewnętrzne dla pracowników połączone z miejscem dostawy towarów poprzez rampę
pod tarasem;

−

magazyny brudnej i czystej bielizny usytuowane przy schodach prowadzących do wejścia z tyłu
budynku;

−

pomieszczenia techniczne: kotłownia, pom. wodociągowe i inne.
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Parter:
−

3 sale konferencyjne (60, 36 i 20 os.);

−

zaplecze sanitarne dla sal;

−

jadalnia z barem, bufetem, rozdzielnią kelnerską, nowa winda towarowa do kuchni w piwnicy;

−

recepcja z zapleczem biurowym i przejściem do sali klubowej (całodobowa obsługa baru);

−

szatnia dla gości konferencji pod schodami;

−

winda osobowa na 1 p. i do piwnicy;

−

taras zewnętrzny na całej szerokości budynku z wyjściem z jadalni przez poszerzone drzwi;

−

podnośnik zewnętrzny dla osoby niepełnosprawnej.

1 Piętro:
−

17 pokoi 1/ 2/ 3-osobowych, w tym „superior” – w sumie 34 (+4) miejsc noclegowych;

−

Winda osobowa na parter i do piwnicy;

−

Pokój dla osoby niepełnosprawnej (1 miejsce noclegowe);

−

Pomieszczenie porządkowe.

Poddasze:

4.2.3

−

9 pokoi 1/ 2/ 4-osobowych – w sumie 16 miejsc noclegowych;

−

dostęp na poddasze skrajnymi klatkami schodowymi;

−

pomieszczenie porządkowe;

−

dostęp na poddasze dla osób niepełnosprawnych poprzez schodołaz lub platformę dla osób
niepełnosprawnych w projektowanej klatce schodowej;

−

wentylatorownia.

Koncepcja „C” z minimalnym zakresem prac inwestycyjnych

1. Koncepcja zakłada spełnienie założonego przez Inwestora programu funkcjonalno-użytkowego oraz
dostosowanie obiektu do aktualnych standardów stawianych budynkom tego typu, przy najmniejszym
nakładzie finansowym.
W koncepcji przewidziano 26 pokoi, 58 łóżek, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej, z
możliwością zwiększenia do 62 miejsc noclegowych (kanapy 2 os. w pokojach typu „superior”)
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2. Układ funkcjonalny:
Piwnica:
−

Strefa relaksu klientów: sauna sucha oraz parowa, siłownia, pokój rozrywki (bilardowy), szatnia
(wspólna dla maks. 10 osób);

−

Kuchnia wraz z wymaganymi zapleczami, winda towarowa na parter;

−

Pomieszczenia socjalne pracowników kuchni i pokojowych;

−

Wejście zewnętrzne dla pracowników połączone z miejscem dostawy towarów poprzez rampę
pod tarasem;

−

Magazyny (w tym magazyn brudnej bielizny);

−

Pomieszczenia techniczne: kotłownia, pom. wodociągowe i inne.

Parter:
−

3 sale konferencyjne (60, 36 i 20 os.);

−

szatnia dla gości uczestniczących w konferencjach;

−

zaplecze sanitarne dla sal;

−

jadalnia z barem, bufetem, rozdzielnią kelnerską, nowa winda towarowa do kuchni w piwnicy;

−

recepcja połączona z biurem z możliwością wyposażenia w niewielką chłodziarkę oraz ekspres
do przygotowywania kawy (wydawanie w godzinach nocnych kawy i napoi);

−

pokój dla osoby niepełnosprawnej (1 miejsce noclegowe);

−

taras zewnętrzny na ok. 2/3 szerokości budynku z wyjściem z jadalni przez poszerzone drzwi;

−

podnośnik zewnętrzny dla osoby niepełnosprawnej.

1 piętro:
−

17 pokoi 1/ 2/ 3 -osobowych, (w sumie 39 miejsc noclegowych+ 4 miejsca na rozkładanych
kanapach);

−

magazyn czysty bielizny;

−

pomieszczenie porządkowe.
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Poddasze:

4.3

−

8 pokoi 1/ 2/ 3 osobowych – w sumie 18 miejsc noclegowych;

−

dostęp na poddasze skrajnymi klatkami schodowymi;

−

pomieszczenia gospodarcze i porządkowe;

−

wentylatorownia.

Charakterystyczne parametry techniczne
Powierzchnia zabudowy

– 610,02 m2

Powierzchnia po obrysie posadzki

wersja A

wersja B

wersja C

piwnica

411,21 m2

438,51m2

420,45 m2

parter

465,38 m2

456,31m2

444,50 m2

piętro

417,80 m2

429,01m2

430,34 m2

poddasze

249,68 m2

262,52m2

251,30 m2

SUMA

1544,07 m2

1531,80m2

1546,59m2

Kubatura brutto budynku

– 7305,6 m3

Wysokość

– 13,22 m

Grupa wysokości

– budynek średniowysoki – SW

Ilość kondygnacji nadziemnych

–3

Ilość kondygnacji podziemnych

–1

5. Forma architektoniczna
Forma obiektu nie ulegnie zmianie. Od strony północno-wschodniej zaprojektowano taras. W wersjach „A” i „B”
taras zaprojektowano na całej szerokości budynku z jego cofnięciem o ok. 60 cm, natomiast wersja „C”
przewiduje mniejszy taras rozciągnięty na ok. 2/3 szerokości elewacji. W wersji „A” ponadto zaprojektowano
przebicie ścian i powiększenie okien do podłogi z możliwością wyjścia na projektowany taras.
Dodatkowo w wersji „A”, zakładającej największą ingerencję w istniejącą tkankę budynku, zaprojektowano
wyjście do ogrodu z tyłu budynku bezpośrednio z holu głównego.
Elewację budynku dworu należy odnowić. Spękania murów, odspojenia tynku oraz ubytki w detalu wymagają
naprawy. W projekcie przewiduje się również iluminację elewacji budynku.
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Jako jedną z głównych wytycznych do projektu Powiatowy Konserwator Zabytków wskazał w trakcie konsultacji:
usunięcie istniejących balustrad zewnętrznych i wewnętrznych na lżejsze. We wszystkich wersjach przewidziano
balustrady kute o prostej formie, natomiast balustradę projektowanego tarasu jako murowaną.
5.1 Prace wykończeniowe (stylizacja).
Założenia wspólne dla wszystkich koncepcji:
1. W sali wykładowej na parterze, przeznaczonej dla 36 osób, zgodnie z wytycznymi konserwatora,
przewidziano pozostawienie i odnowienie istniejącego parkietu.
2. Przewidziano wymianę wszystkich istniejących balustrad tralkowych (betonowych i drewnianych) na
nowe kute.
3. Okładziny ceramiczne/gres w pomieszczeniach socjalnych przewiduje się zgodnie ze standardami
hotelowymi.
4. Przewidziano wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej na drewnianą płycinową, lokalnie przeszkloną,
nawiązującą do istniejącej stolarki. Zamknięcie klatek schodowych projektuje się jako ślusarkę
aluminiową przeszkloną nawiązującą podziałami do istniejącej stolarki pomiędzy przedsionkiem,
a holem głównym.
5.1.1

Wersja „A"

Pomieszczenia holu i sal w tkance historycznej utrzymane będą w charakterze dworu, pomieszczenia parteru w
tkance współczesnej, piętra hotelowe, strefa relaksu – utrzymane w charakterze współczesnym.
1. W piwnicy, w pomieszczeniach sali wypoczynkowej (pom. -1.22, -1.23, -1.24, -1.25), należy pozostawić
istniejącą posadzkę ceglaną oraz sklepienia ceglane.
2. Zakłada się wymianę wszystkich posadzek (z wyłączeniem posadzki w pom. sali wykładowej dla 36
osób oraz pom. fitness) i zaprojektowanie nowych z następujących materiałów:
- Posadzki piwnicy – gresowe;
-

Posadzki parteru: z drewna twardego w następujących pomieszczeniach: klatka centralna, sale
wykładowe, jadalnia, pokój osoby niepełnosprawnej, w pozostałych pomieszczeniach holu
głównego, korytarzach, magazynach, na zapleczu kuchni oraz w sanitariatach – gresowe;

-

Piętra hotelowe: wykładziny dywanowe zgodnie ze standardem hotelowym, pomieszczenia
sanitarne, gospodarcze – gresowe.

3. Zakłada się wymianę całej stolarki okiennej na drewnianą, z szybami zespolonymi i historycznymi
podziałami.
4. Projektowana jest ściana mobilna pomiędzy dużą salą wykładową i jadalnią z drzwiami ewakuacyjnymi.
5.1.2

Wersja „B”

Pomieszczenia holu i sal w tkance historycznej utrzymane będą w charakterze dworu, pomieszczenia parteru w
tkance współczesnej, piętra hotelowe oraz strefę relaksu przewidziano w charakterze współczesnym.
1. W piwnicy, w pomieszczeniach sali przeznaczonej do treningu fitness (pom. -1.19), należy pozostawić
istniejącą posadzkę ceglaną.
2. Zakłada się wymianę wszystkich posadzek (z wyłączeniem posadzki w ww. pom. fitness, korytarzy oraz
pom. sali wykładowej dla 36 osób) i zaprojektowanie nowych z następujących materiałów:
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−

posadzki piwnicy – gresowe;

−

posadzki parteru: sale wykładowe, jadalnia – z drewna twardego, pozostałe posadzki na parterze –
gresowe;

−

piętra hotelowe: wykładziny dywanowe zgodnie ze standardem hotelowym, pomieszczenia
sanitarne, gospodarcze – gresowe;

−

wymiana posadzki w holu głównym na nową gresową, pozostawienie posadzki na korytarzach i
przykrycie jej wykładziną dywanową trudno zapalną

3. Zakłada się wymianę całej stolarki okiennej na drewnianą, z szybami zespolonymi i historycznymi
podziałami.
4. Projektowana jest ściana mobilna pomiędzy dużą salą wykładową i jadalnią z drzwiami ewakuacyjnymi.
5.1.3

Wersja „C”

Pomieszczenia holu i korytarzy oraz sali w południowo-zachodnim narożniku budynku utrzymane będą w
charakterze dworu. Pozostałe pomieszczenia: wykładowe, pokoje hotelowe, strefa relaksu będą utrzymane w
charakterze współczesnym.
1. W części budynku zakłada się pozostawienie istniejących posadzek:
−

komunikacja – pozostawienie istniejącej posadzki i zakrycie jej w holu, korytarzach oraz na
schodach głównej oraz istniejącej klatki wykładziną dywanową trudno zapalną;

-

posadzki parteru: odnowienie istniejącego parkietu w salach wykładowych dla 36 i 60 osób;

-

w piwnicy, w pokoju rozrywki (pom. -1.21), należy pozostawić istniejącą posadzkę ceglaną.

2. Nowe posadzki:
−

Posadzki parteru: jadalnia, sala konferencyjna dla 20 osób – z drewna twardego;

−

Piętra hotelowe: wykładziny dywanowe zgodnie ze standardem hotelowym;

−

Łazienki, pomieszczenia sanitarne, gospodarcze – gres.

3. Zaleceniem Powiatowego Konserwatora Zabytków jest wymiana całej stolarki okiennej, jednakże ze
względu na założenie ograniczenia kosztów w wersji C przyjęto wymianę tylko części stolarki na nową.
Wymiany wymaga część stolarki okiennej (stare okna skrzynkowe oraz okna w piwnicy). Projektuje się
nową stolarkę drewnianą z szybami zespolonymi i historycznymi podziałami. Całość stolarki należy
ujednolicić kolorystycznie.
4. Pomiędzy pomieszczeniami jadalni i sali wykładowej dla 60 osób przewidziano dwoje drzwi
dwuskrzydłowych.
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6. Zakres prac (rozbiórki, prace remontowe, prace związane z przebudową)
W ramach zamierzenia budowlanego zostaną wykonane następujące roboty budowlane:
6.1

Roboty wykonywane w ramach zagospodarowania terenu
1. wykonanie nowych lub wymiana na nowe nawierzchnie:
-

wymiana chodników wokół budynku i w parku (wersja A i B- wymiana nawierzchni, wersja C –
pozostawienie istniejącej nawierzchni chodników w parku z jej odchwaszczeniem i renowacją;

-

wykonanie nowej ścieżki spacerowej wzdłuż południowo-wschodniego ogrodzenia;

-

odwzorowanie historycznego układu założenia z bramą i furtką wejściową w narożniku, na styku
działek 130/1 i 130/20 oraz ul. Plac Parkowy. Wykonanie ciągu pieszego prowadzącego od dawnej
bramy w kierunku głównego wejścia do dworku z zachowaniem istniejącej alei lipowej;

-

wykonanie nowych miejsc parkingowych (2 miejsca postojowe dla autobusów, 15 miejsc
parkingowych dla samochodów osobowych w tym 2 przystosowane dla osób niepełnosprawnych);

-

zdjęcie nawierzchni asfaltowej i wykonanie nowych utwardzeń z betonowej kostki brukowej,
w tym wykonanie drogi pożarowej prowadzącej wzdłuż budynku

2. wykonanie nowej, poliuretanowej nawierzchni boiska sportowego wielofunkcyjnego do koszykówki,
siatkówki oraz tenisa wraz z wyposażeniem, nowym ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem;
3. wymiana wypełnień ogrodzenia z drewnianych na kute;
4. wymiana bramy na kutą, dostosowaną do stylistyki obiektu;
5. wykonanie monitoringu dla terenu (wymiana na nowy z uzupełnieniem o kamery przy wjazdach oraz o
monitoring boiska sportowego);
6. wymiana istniejącego oświetlenia na nowe i uzupełnienie nowymi lampami wzdłuż projektowanych
ciągów pieszych oraz drogi pożarowej;
7. wyburzenie istniejącej wiaty na odpady i budowa nowej;
8. likwidacja miejsc, w których jest składowane drewno oraz odpady;
9. montaż nowych ławek w parku;
10. uporządkowanie istniejącej zieleni w parku;
11. wycinka drzew przy wjeździe na parking oraz przy elewacji budynku w miejscu projektowanego tarasu;
12. wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 18 drzew liściastych gatunku lipa drobnolistna oraz 174,6 m2
krzewów gatunku cis pośredni;
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13. remont instalacji kanalizacji sanitarnej z ewentualną wymianą zbiorników szamb.
6.2

Prace rozbiórkowe wewnętrzne
1. demontaż stropów pod szyby windowe oraz projektowaną klatkę schodową;
2. demontaż istniejących podłóg i listew przypodłogowych ( wersja A i B);
3. demontaż istniejących opraw oświetleniowych, gniazd i przewodów, grzejników, armatury;
4. demontaż istniejącej stolarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany;
5. skucie posadzek w starej części budynku, w piwnicy i przegłębienie do wymaganej głębokości
(w przypadku negatywnej decyzji Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego dotyczącej uzyskania odstępstwa);
6. wyburzenie istniejącego komina przy kotłowni;
7. usunięcie istniejących warstw malarskich na ścianach;
8. usunięcie istniejących tynków i warstw do warstwy cegieł;
9. usunięcie istniejących okładzin ceramicznych;
10. usunięcie istniejącej armatury łazienkowej;
11. usunięcie istniejących ścian działowych wskazanych w części rysunkowej opracowania;
12. wykonanie niezbędnych przekuć w ścianach konstrukcyjnych;
13. demontaż istniejących kominów i przewodów wentylacyjnych wskazanych w części rysunkowej
opracowania;
14. demontaż parapetów wewnętrznych;
15. demontaż istniejących balustrad;
16. demontaż warstw posadzkowych w korytarzach, z podestów oraz stopni klatki schodowej (wersja A);
17. demontaż istniejących instalacji;
18. demontaż istniejących drewnianych i drewnopodobnych okładzin ścian oraz obudów grzejników.
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Prace rozbiórkowe zewnętrzne

6.3

1. demontaż krat na oknach;
2. demontaż pokrycia dachu w miejscach wykonywanych okien połaciowych, klap dymowych oraz nowych
przewodów wentylacyjnych;
3. rozbiórka schodów zewnętrznych z tyłu budynku (wersja A, pozostawienie w wersji B i C);
4. demontaż parapetów zewnętrznych oraz obróbek blacharskich;
5. demontaż całej stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany (wersja A i B – wszystkie okna, wersja C –
pozostawienie okien z szybami zespolonymi);
6. demontaż balustrad z tralkami;
7. rozbiórka kominów i przewodów wentylacyjnych wskazanych w części rysunkowej opracowania;
8. demontaż stolarki drzwiowej zewnętrznej przeznaczonej do wymiany oraz stolarki drzwiowej
przeznaczonej do renowacji ( wymiana całej stolarki w wersji A, pozostawienie części drzwi w wersji B i
C z ich renowacją);
9. odkopanie ścian zewnętrznych budynku w celu wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych.

Prace budowlane wewnętrzne

6.4

1. wykonanie izolacji przeciwwodnej wraz z warstwami wykończeniowymi podłogi w piwnicy;
2. wykonanie stropów, podciągów, nadproży szybów wind i innych elementów konstrukcyjnych;
3. wykonanie zewnętrznych parapetów na parterze, 1. piętrze i w piwnicy;
4. wykonanie schodów żelbetowych nowo projektowanych;
5. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, termicznych, akustycznych;
6. wymiana stopnic schodów w klatkach schodowych (wersja A);
7. wykonanie balustrad w istniejącej oraz w nowo projektowanej klatce schodowej;
8. wykonanie instalacji wewnętrznych;
9.

wykonanie nowych rynien i rur spustowych;

10. wykucie bruzd i wnęk dla nowoprojektowanych instalacji;
11. montaż stolarki okiennej i drzwiowej nowoprojektowanej (drzwi do pokoi z zamkiem z kontrolą dostępu
na kartę);
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12. w piwnicy, na parterze i na 1 piętrze - wykonanie parapetów wewnętrznych, drewnianych;
13. wykonanie balustrady w duszy nowych schodów oraz bruzd w istniejących ścianach z podparciem z
konstrukcji stalowej (wersja C);
14. renowacja istniejących drzwi przewidzianych do pozostawienia (wersja B i C);
15. prace izolacyjne ścian piwnic;
16. wykonanie robót wykończeniowych: ściany działowe, wykonanie posadzek, sufitów podwieszanych,
układanie płytek, roboty tynkarskie i malarskie;
17. wykonanie nowych tynków wewnętrznych w piwnicy oraz uzupełnienie ubytków tynkarskich na
pozostałych kondygnacjach;
18. wykonanie nowych warstw posadzki na poddaszu;
19. wykonanie izolacji przeciwwodnej podłogi w piwnicy;
20. wykonanie ścian działowych pomieszczeń pod nowy układ funkcjonalny;
Należy dostosować ściany działowe do wymogów norm izolacyjności akustycznej zgodnie z PN-B02151 -3:1999 i PN-B-02151-02:1987.
21. montaż wełny mineralnej między krokwiami konstrukcji dachu, montaż paroizolacji i wiatroizolacji oraz
obudowanie dachu od spodu 2x płytami g-k ogniochronnymi, obudowa konstrukcji dachu do klasy
odporności pożarowej REI 60;
22. przeprowadzenie odgrzybiania konstrukcji murowych oraz stropów masywnych i sklepień odcinkowych
na belkach stalowych;
23. montaż armatury łazienkowej oraz wyposażenia pomieszczeń (wymiana całej armatury na nową we
wszystkich wersjach);
6.5

Prace budowlane zewnętrzne
1. Dach:
-

wykonanie więźby dachowej wraz z poszyciem dachu na wzór istniejącego kształtu dachu
(wersja A);

-

montaż okien połaciowych wraz z przebudową istniejącej więźby, wymiana słupów więźby
(wersja B i C);

-

wymiana pokrycia połaci dachu na nowe;
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2. wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku – daszki szklane wykonane zgodnie z § 292
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
3. wykonanie schodów i murków zewnętrznych oporowych przy drzwiach wejściowych do piwnicy i na
parter z tyłu budynku (wersja A);
4. wykonanie nowych okładzin schodów;
5. wykonanie nowych warstw spadkowych i odwodnienia tarasu nad głównym wejściem;
6. montaż okien i drzwi;
7. montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo – cynkowej wieńczącej cokół budynku oraz gzymsy;
8. osuszenie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnicy (pionowa);
9. wykonanie balustrad zewnętrznych kutych;
10. wykonanie kominów i obłożenie ich cegłą klinkierową na wzór istniejących;
11. wykonanie nowego tarasu zewnętrznego;
12. montaż klap oddymiających;
13. montaż ław i stopni kominiarskich, tak aby zapewnić dostęp do wszystkich kominów;
14. montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej na parapetach zewnętrznych;
15. wykonanie iluminacji elewacji budynku;
16. naprawy elewacji:

6.6

-

naprawa spękań murów oraz odspojeń tynku;

-

naprawa ubytków w detalu (opaski okienne, gzymsy);

-

wykonanie nowych spoin między ciosami kamiennymi wraz z wypełnieniem pęknięć i zarysowań.
Należy wykonać konserwację murów kamiennych przewidzianych do zachowania.

-

wykonanie nowych tynków całej elewacji.

Wyposażenie instalacyjne - wykonanie nowych instalacji
1. instalacja wodociągowa;
2. instalacja c.w.u.;
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3. instalacja c.o. (kotłownia gazowa przeniesiona z wykorzystaniem istniejących kotłów);
4. instalacja kanalizacji sanitarnej;
5. instalacja wodociągowa p.poż.;
6. instalacja kanalizacji deszczowej;
7. instalacja elektryczna;
8. instalacja odgromowa;
9. instalacja teleinformatyczna;
10. system sygnalizacji pożarowej;
11. wentylacja mechaniczna w części ogólnodostępnej hotelu obejmującej hol wejściowy z recepcją;
12. w salach konferencyjnych - klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę
powietrza i utrzymanie temperatury latem poniżej 24°C oraz wilgotność 40-60%.

7. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego (ogólne założenia konstrukcyjne)
Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych oraz przyjęte założenia projektowe zawarte są w części: „Ocena stanu
technicznego oraz analiza wykonalności zadania”.

7.1 Podłoga na gruncie
W piwnicy należy osuszyć zawilgocone podłogi, wykonać nową izolację przeciwwodną wraz z nowymi
warstwami wykończeniowymi podłogi. Na wykonanie nowych warstw przewidziano częściowe przegłębienie
pomieszczeń w starszej części budynku. Dodatkowo projektuje się przegłębienie pod windą towarową z
wykonaniem nowego fundamentu i ewentualnym podbiciem istniejących fundamentów wokół.

7.2

Ściany

Projektowane są liczne wyburzenia i przekucia w ścianach istniejących.
Wersja A zakłada wyburzenie większości ścianek działowych i budowę nowych w technologii g-k.
W miejscach zawilgocenia i zagrzybienia ścian konieczne jest osuszenie i odgrzybienie murów.
Należy wykonać nową izolację pionową ścian fundamentowych.
W piwnicy, a także w miejscach istniejących oraz powstałych na skutek prac wyburzeniowych ubytków tynków,
należy wykonać nowe tynki.
W części z łaźniami i saunami należy zabezpieczyć ściany przed wilgocią z pomieszczeń oraz zapewnić
wentylację.
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7.3

Stropy

Należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie belki stalowe stropu odcinkowego w piwnicy.
Sklepienie ceglane wymaga odnowienia metodami konserwatorskimi.
Ponieważ obecna konstrukcja stropu nad piętrem nie spełnia warunków granicznych nośności i użytkowania,
w projekcie założono wzmocnienie tego stropu.

7.4 Dach
Projektowane jest ocieplenie poddasza izolacją termiczną z wełny mineralnej.
Doświetlenie poddasza wymaga wykonania nowych okien połaciowych, co skutkuje przeprojektowaniem
istniejącej więźby. Wymiana części słupów, zawilgoconych części więźby oraz deskowania. Ze względu na
znaczną ingerencję w istniejącą więźbę oraz konieczność odciążenia stropu nad piętrem, w wersji A założono
zaprojektowanie i wykonanie całej więźby od nowa z zachowanie kształtu istniejącego dachu.

7.5

Windy

W miejscu komina budynku projektowana jest nowa winda towarowa służąca do przewożenia posiłków pomiędzy
kuchnią w piwnicy a jadalnią na parterze budynku. Dodatkowo w wersji A oraz B zaprojektowano windę
osobową.

8. Założenie projektowe w zakresie sanitarno- epidemiologicznym
Dla najbardziej ekonomicznego wykorzystania dostępnej powierzchni, kuchnię zaprojektowano w piwnicy.
Dowożenie posiłków odbywać się będzie windą towarową przeznaczoną specjalnie do tego celu.

8.1

Ilość osób zatrudnionych

Przyjęto, że obiekt będzie zatrudniał do 20 pracowników etatowych. Wpływ na ilość etatów będzie miała
organizacja pracy oraz zapotrzebowanie na obsługę w trakcie konferencji.
Należy założyć, że w dniach dużego wykorzystania potrzebne będzie zatrudnienie dodatkowych osób, głównie w
gastronomii (zakłada się zatrudnienie łącznie maksymalnie do 10 pracowników kuchni i gastronomii).
Orientacyjna struktura zatrudnienia:
Kierownictwo/administracja - 2 etaty,
Recepcja
- 4 etaty,
Kuchnia
- 4 etaty,
Gastronomia
- 3 etaty,
Część hotelowa
- 2 etaty,
Obsługa techniczna
- 3 etaty,
Marketing
- 1 etat,
Księgowość
- 1 etat.
Dla pracowników przewidziano pomieszczenia socjalne w piwnicy budynku.
Dostawy produktów żywnościowych odbywać się będą rampą pod projektowanym tarasem.

8.2

Technologia gospodarki odpadami

Technologia kuchni:
- nieczystości stałe (śmieci) należy zbierać do zmywalnych pojemników, wyłożonych workiem foliowym
i gromadzić w kubłach z pokrywami. Wywóz nieczystości należy zapewnić poprzez zawarcie umowy z firmą
specjalistyczną,
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- zapewnić codzienny odbiór odpadów żywnościowych,
Odpady komunalne:
Odpady komunalne gromadzone będą w projektowanym zadaszonym miejscu przeznaczonym do składowania
odpadów komunalnych.

8.3

Odstępstwa od warunków technicznych

Ze względu na zabytkowy charakter budynku nie jest możliwe spełnienie wszystkich wymogów stawianych
budynkom w zakresie sanitarno-epidemiologicznym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, należy więc uzyskać
odstępstwa od warunków technicznych wydane przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego.
Odstępstwo od przepisów należy uzyskać w zakresie:
a) oświetlenia pomieszczeń światłem dziennym
Doświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w stosunku do powierzchni okien, liczonej w świetle
ościeżnic, do powierzchni podłogi wynoszącym co najmniej 1:8 - § 57 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w/s warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (j.t Dz. U. z 2015 r., poz.1422).
Uzyskanie ww. odstępstwa wymaga uzgodnienie ekspertyzy technicznej dot. spełnienia wymagań zgodnie z § 2
ust. 2 i 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t Dz. U. z 2015 r., poz.1422).
b) wysokości pomieszczeń
zaniżona wysokość pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi - § 72 ust. 2 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (j.t Dz. U. z 2015 r., poz.1422)
c) zagłębienia pomieszczeń
usytuowanie poziomu podłogi pomieszczeń pracy stałej w piwnicy - § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.).

9. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez
osoby niepełnosprawne
Pomieszczenia sal konferencyjnych są dostępne są dla osób niepełnosprawnych.
W każdej z koncepcji przewidziano pokój przystosowany do poruszania się po nim osoby niepełnosprawnej
(w wersji A i C – na parterze; w wersji B na 1. piętrze budynku).
W wersjach A i B koncepcji przewidziano dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
W wersji A winda umożliwia poruszanie się między parterem a 1 piętrem budynku, natomiast w wersji B
pomiędzy piwnicą, parterem i 1. piętrem budynku.
Przy schodach przed głównym wejściem do budynku zaprojektowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych.
Główne wejście do budynku oraz przejścia w pomieszczeniach dostępnych dla osób niepełnosprawnych należy
wykonać jako bezprogowe. Szerokości przejść i szerokości drzwi w świetle ościeżnic umożliwiają przejazd osób
poruszających się na wózkach. Na parterze zaprojektowano toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu przewidziano 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
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W wersji „B” koncepcji przewidziano dostęp z 1 piętra budynku na poddasze dla osób niepełnosprawnych
poprzez schodołaz lub platformę zamontowaną w nowo projektowanej klatce schodowej.

10. Ochrona przeciwpożarowa
Ze względu na zabytkowy charakter budynku nie jest możliwe spełnienie wszystkich wymogów stawianych
współczesnym budynkom pod względem ochrony przeciwpożarowej, należy więc opracować ekspertyzę
techniczną z rozwiązaniami zastępczymi. Ekspertyza ta wymaga uzgodnienia i uzyskania postanowienia
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wydanego w trybie § 2
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t Dz. U. z 2015 r., poz.1422).
W ekspertyzie przygotowanej na etapie projektu budowlanego przewiduje się następujące odstępstwa od
warunków technicznych:
-

Usytuowanie kotłowni na paliwo gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 60 kW do 2000 kW na
kondygnacji podziemnej.

-

Długości dojść ewakuacyjnych z pomieszczeń w piwnicy, na parterze oraz na piętrze budynku.

-

Szerokości dróg ewakuacyjnych (korytarze w piwnicy, na parterze oraz piętrze budynku).

-

Gabarytów istniejących klatek schodowych oraz schodów zewnętrznych.

-

Odstępstwo od § 256. pkt 6 Dotyczący przeprowadzenia drogi ewakuacyjnej do wyjścia na
zewnątrz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych dróg komunikacji ogólnej przez hol,
mogący spełniać także funkcje uzupełniające do funkcji wynikających z przeznaczenia budynku.
Poprowadzenie dwóch dróg ewakuacyjnych przez hol główny budynku.

-

Szerokości drzwi wyjściowych na zewnątrz budynku

10.1 Powierzchnia, kubatura, wysokość i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy

– 610,02 m2

Kubatura brutto budynku

– 7305,6 m3

Wysokość

– 13,22 m

Grupa wysokości

– budynek średniowysoki – SW

Ilość kondygnacji nadziemnych

–3

Ilość kondygnacji podziemnych

–1
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10.2 Odległość od obiektów sąsiadujących
Budynek położony jest w miejscowości Skrzynki, gmina Stęszew na skraju dróg prowadzących do
Tomiczek i Podłodzin, na działkach o nr ewid. 130/1, 130/3, 130/15, 130/16, 130/17, 130/18, 130/19.
Budynek jest otoczony parkiem dworskim i stanowi element dawnego zespołu folwarcznego. Teren
nieruchomości jest ogrodzony. Wejście i wjazd do zespołu pałacowo – parkowego prowadzi od strony
północno – wschodniej działki. Najbliżej położony budynek znajduje się w odległości ok. 21 m.

10.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych
W obiekcie nie przewiduje się składowania materiałów łatwo palnych, wybuchowych i utleniających się.
W budynku będą występować materiały palne stanowiące wyposażenie pomieszczeń, miedzy innymi
takie materiały jak:
-

materiały wykonane z drewna (np. meble pokoi hotelowych),

-

materiały papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia bieżącej działalności,
dokumentacja),

-

zasłony i rolety w pomieszczeniach pokoi hotelowych,

-

pościel w pomieszczeniach pokoi hotelowych.

Wyżej wymienione materiały nie są zaliczane do łatwopalnych, nie ulegają samozapaleniu i nie tworzą
stężeń wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiałów wynosi powyżej 200ºC. Elementy
wykończenia i wystroju wnętrz nie będą wykonane z materiałów łatwo palnych, kapiących i odpadających
pod wpływem ognia.

10.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego
Pomieszczenia techniczne zlokalizowane na poziomie piwnicy zostały zakwalifikowane do kategorii PM
(produkcyjno – magazynowe), dla których przyjmuje się gęstość obciążenia ogniowego Qd ≤ 500 MJ/m2.
Pozostała część budynku będącego przedmiotem opracowania została zaliczona do kategorii zagrożenia
ludzi (ZL), wobec czego gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się.

10.5 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi;
Obiekt z uwagi na przeznaczenie na centrum szkoleniowo-konferencyjne, pomieszczenia pokoi
hotelowych, został zakwalifikowany do kategorii ZL I, ZL III i ZL V zagrożenia ludzi. Na poszczególnych
kondygnacjach przewiduje się pobyt osób w ilości:
-

piwnica – 10 osób w części SPA i 10 osób w części kuchennej,

-

parter – 125 osób,

-

I piętro – 45 osób,

-

poddasze – 20 osób.
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W budynku występują pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób
tj. pomieszczenie sali konferencyjnej na parterze, dla których zapewniono po dwa wyjścia ewakuacyjne
oddalone od siebie o co najmniej 5 m z drzwiami otwieranymi na zewnątrz pomieszczenia. Łącznie w
budynku przewiduje się pobyt maksymalnie do 135 osób.

10.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
W budynku występują substancje palne, jednakże występowanie tych substancji nie powoduje utworzenia
w wyniku nieszczelności mieszaniny wybuchowej o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni,
wobec czego nie występują strefy i pomieszczenia zagrożone wybuchem.

10.7 Podział obiektu na strefy pożarowe
Budynek w stanie istniejącym stanowił jedną strefę pożarową. Po przebudowie obiekt został podzielony
na następujące strefy pożarowe:
-

Strefa 1 – pomieszczenie kotłowni zlokalizowane w piwnicy, o łącznej powierzchni 18,06 m2;

-

Strefa 2 – pomieszczenie przyłącza elektrycznego zlokalizowane w piwnicy, o łącznej powierzchni
23,49 m2;

-

Strefa 3 – pomieszczenie zestawu hydroforowego na potrzeby ppoż. zlokalizowane w piwnicy, o
łącznej powierzchni 20,37 m2;

-

Strefa 4 – pozostała część budynku od poziomu piwnicy do kondygnacji I piętra oraz cała
kondygnacja poddasza, o łącznej powierzchni 2085,2 m2.

Strefy zostają wydzielone poprzez strop w klasie REI 60 oraz ściany w klasie REI 120 odporności
ogniowej. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku średniowysokiego (SW)
zakwalifikowanego do kategorii ZL I, ZL III, ZL V zagrożenia ludzi wynosi 5000 m2.

10.8 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Dla budynku wielokondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii ZL I zagrożenia ludzi w grupie
budynków średniowysokich (SW), wymagana jest klasa „B” odporności pożarowej. Wobec powyższego w
ramach przebudowy poszczególnym elementom konstrukcyjnym budynku zapewnia się następujące
wymagania:
Klasa
odporności
pożarowej
„B”

głównakonst
rukcja
nośna
R 120

Klasa odporności ogniowej elementów budynku
konstrukcja
strop ścianazewnętrzna Ścianawewnędachu
trzna
R 30

REI 60

EI 60(o↔i)
w pasie międzykondygnacyjnym
0,80 m

Gdzie:
R – nośność ogniowa, E – szczelność ogniowa, I – izolacyjność ogniowa

EI 30 również
dla obudowy
dróg ewakuacyjnych

przekryci
e dachu
RE 30
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Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć
znajdujących się w nich otworów określono poniżej:
Element
Klasa „B”
ściany i stropy z wyjątkiem stropów w ZL
REI 120
stropy w ZL
REI 60
drzwi przeciwpożarowe lub inne zamknięcia przeciwpożarowe
EI 60
W budynku zaprojektowano następujące elementy oddzielenia przeciwpożarowego:
•
Pomieszczenie projektowanego węzła C.O. wydzielone za pomocą ścian i stropu w klasie REI
120 odporności ogniowej, drzwi do pomieszczenia w klasie EI 60 odporności ogniowej;
•
Pomieszczenie przyłącza elektrycznego wydzielone za pomocą ścian i stropów klasie REI 120
odporności ogniowej, drzwi do pomieszczenia w klasie EI 60 odporności ogniowej;
•
Pomieszczenie zestawu hydroforowego na potrzeby ppoż. w piwnicy wydzielone za pomocą
ścian i stropu w klasie REI 120 odporności ogniowej, drzwi oraz okno do pomieszczenia w klasie EI 60
odporności ogniowej;
•
Istniejąca klatka schodowa K1 oraz nowoprojektowana klatka schodowa K5 obudowane za
pomocą ścian i stropów w klasie REI 60 odporności ogniowej, zamykane drzwiami w klasie EI 30
odporności ogniowej oraz wyposażone w urządzenia do usuwania dymu i ciepła;
•
Po wyjściu z obudowanych i oddymianych klatek schodowych K5 zapewniono obudowę drogi
ewakuacyjnej do wyjścia na zewnątrz budynku w postaci ścian w klasie EI 30 odporności ogniowej;
•
Piwnica oddzielona od pozostałej części budynku stropem w klasie REI 60 odporności
ogniowej oraz zamknięta drzwiami w klasie EI 30 odporności ogniowej – drzwi do klatek schodowych
oraz szybów windowych;
•
W pomieszczeniach mieszkalnych zlokalizowanych na kondygnacji I piętra oraz poddasza,
przegrody wewnętrzne oddzielające pokoje od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych pokoi
hotelowych zapewniają wymagania klasy EI 30 odporności ogniowej z drzwiami w klasie EI 30
odporności ogniowej;
•
Pomieszczenia mieszkalne zlokalizowane na kondygnacji poddasza zostały oddzielone od
palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie EI 60 odporności ogniowej;
•
Maszynownia wentylacyjna zlokalizowana na poddaszu wydzielona za pomocą ścian w klasie
EI 60 odporności ogniowej oraz zamykana drzwiami w klasie EI 30 odporności ogniowej;
•
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane z materiałów niepalnych lub
niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia;
•
Ocieplenie dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego wykonane z materiału niepalnego
w postaci wełny mineralnej
•

Wszystkie elementy budynku wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia.
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10.9 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne ( bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe
1.

Piwnica

Dla pomieszczeń na kondygnacji piwnicy zapewniono co najmniej 2 kierunki ewakuacji na zasadzie
dojścia do drzwi prowadzących bezpośrednio na zewnątrz budynku za pomocą drzwi jednoskrzydłowych,
w części północno-wschodniej, o szerokości w świetle ościeżnicy 1,11 m (przedmiot odstępstwa) oraz
dwuskrzydłowych, o szerokości 1,68 m, w części południowo-zachodniej budynku. Korytarz ma łączną
długości 46 m. Wysokość drogi ewakuacyjnej na poziomie piwnicy wynosić będzie min. 2,2 m, przy czym
znajdują się lokalne obniżenia z uwagi na istniejące podciągi, dla których w najniższym miejscu wysokość
dogi ewakuacyjnej wynosi 2,00 m na odcinku 0,77 m. Szerokość korytarza ewakuacyjnego wynosi
1,30 m, przy czym występują lokalne zawężenia, które w najwęższym miejscu wynoszą 1,10 m na
odcinku 2,7 m oraz 1,18 na odcinku 0,77 m (przedmiot odstępstwa). Na drodze ewakuacyjnej w piwnicy
znajdują się schody o wysokości stopni - 20 cm, co jest również przedmiotem odstępstwa.
2.

Parter

Ewakuację z kondygnacji parteru zapewniono komunikacją prowadzącą prze hol główny z wyjściem przez
przedsionek bezpośrednio na zewnątrz budynku drzwiami o szerokości 0,97 m i otwieranymi do wnętrza
budynku(przedmiot odstępstwa).
Na parterze znajduje się pomieszczenie sali konferencyjnej, dla których zapewniono po dwa wyjścia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m z drzwiami otwieranymi na zewnątrz pomieszczenia.
Jedno z wyjść z sali prowadzi przez jadalnię bezpośrednio na zewnątrz budynku drzwiami o szer. 1,20 m
otwieranymi na zewnątrz.
Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego przez hol przy jednym kierunku od wyjścia na zewnątrz
budynku została przekroczona.
3.

I Piętro

Warunki ewakuacji z kondygnacji I piętra zapewniono na zasadzie dojścia do dwóch obudowanych
i oddymianych klatek schodowych K2 i K5. Dla skrajnych pomieszczeń w północno-zachodniej części
budynku zapewniono jeden kierunek ewakuacji, wobec czego dopuszczalne długości dojść
ewakuacyjnych do klatek schodowych zostały przekroczone dla 3 pokoi i wynoszą: 16,6 m dla najdalej
położonego pokoju. W przypadku ewakuacji nowoprojektowaną klatką schodową K5 oraz istniejącą klatką
K2, przekroczona została długość dojścia ewakuacyjnego na parterze, po wyjściu z obudowanych i
oddymianych klatek schodowych K2 i K5 do wyjścia na zewnątrz budynku w ramach wydzielonego
przedsionka, która wynosi 14,9 m przy dopuszczalnej 10 m.
4.

Poddasze

Warunki ewakuacji z kondygnacji poddasza zapewniono na zasadzie dojścia do dwóch obudowanych
i oddymianych klatek schodowych K2 i K5 prowadzących na poziom parteru
i dalej na zewnątrz budynku poprzez komunikację, hol główny i przedsionek. Dla wszystkich pomieszczeń
wymagane długości dojść ewakuacyjnych do klatek schodowych zostały zapewnione. Klatki schodowe
obudowane w klasie REI 60 odporności ogniowej, zamykane drzwiami w klasie EI 30 odporności
ogniowej oraz wyposażone w urządzenia do usuwania dymu i ciepła.
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Parametry biegu klatek schodowych:

Parametr
Minimalna
szerokość
użytkowa
biegu
Minimalna
szerokość
użytkowa
spocznika
Maksymalna
wysokość stopni
Maksymalna ilość
stopni w jednym
biegu
Zależność
pomiędzy
szerokością,
a wysokością
stopnia (2h + s)

Wymóg

Klatka
schodowa
K1

Klatka
schodowa
K2

Klatka
schodowa
K3

Klatka
schodowa
K4

Klatka
schodowa
K5

1,20 m

1,28 m
spełniony

0,94 m
niespełniony

0,88 m
niespełniony

1,20 m
spełniony

1,2 m
spełniony

1,50 m

1,24 m
niespełniony

0,99 m
niespełniony

1,57 m
spełniony

0,72 m
niespełniony

1,50 m
spełniony

0,183 m
niespełniony

0,186 m
niespełniony

0,21m
niespełniony

0,174 m
spełniony

0,173 m
spełniony

17

spełniony

spełniony

spełniony

spełniony

spełniony

0,60 ÷0,65
m

spełniony

spełniony

spełniony

spełniony

spełniony

0,175 m

10.10 Zabezpieczenie przejść instalacyjnych
1) Instalacje elektryczne
Obiekt chroniony będzie instalacją odgromową. Budynek powinien być wyposażony w główny
wyłączniki prądu oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich
obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest
niezbędne podczas pożaru tj. systemu sygnalizacji pożarowej, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
systemu usuwania dymu i ciepła na klatkach schodowych oraz pozostałych urządzeń
przeciwpożarowych. Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, stosowane w systemach
zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, będą zapewniały ciągłość
dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas wymagany do uruchomienia i działania
urządzenia.
2) Wentylacja
Przewody wentylacyjne zostaną wykonane z materiałów niepalnych, a ich palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na
zewnętrznej ich powierzchni z materiałów zapewniających nierozprzestrzenianie ognia. Odległość
nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych będzie wynosiła co
najmniej 0,5 m. W przewodach wentylacyjnych w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia
przeciwpożarowego, przewidziano przeciwpożarowe klapy odcinające. Klasa odporności ogniowej klap
odcinających równa klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego, przez który
przechodzą z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS).
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3) Inne zabezpieczenia
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego zostaną zabezpieczone do klasy
odporności ogniowej (EI) wymaganą tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów,
o których mowa wyżej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o
średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana
klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia
przeciwpożarowego, zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego
pomieszczenia.

10.11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, systemu
sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej
przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych, o ile to możliwe z podaniem informacji o ich sprawności technicznej
Budynek centrum szkoleniowo-konferencyjnego w dworze w Skrzynkach, w ramach przebudowy oraz
zmiany sposobu użytkowania zostanie wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe:
1. System Sygnalizacji Pożarowej:
Dla analizowanego obiektu przewidziano wyposażenie w system sygnalizacji pożarowej (jako warunek
zastępczy), zapewniający ochronę całkowitą budynku. System sygnalizacji pożarowej sprawuje funkcje
kontrolne i sterujące tj. odpowiada za uruchomienie sygnalizatorów akustycznych, wysterowanie systemu
oddymiania na klatkach schodowych oraz wyłączenie wentylacji bytowej.
2. Hydranty wewnętrzne:
Budynek zostanie wyposażony w hydranty wewnętrzne o średnicy 25 mm. Rozmieszczenie oraz ilość
hydrantów należy ustalić na etapie projektu budowlanego.
3. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
Instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy zaprojektować na etapie projektu budowlanego.
Na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym przewidziano awaryjne
oświetlenie ewakuacyjne. Minimalny czas działania oświetlenia ewakuacyjnego nie może być krótszy niż
1 godzina. Instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wykonuje się zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy.
4. System usuwania dymu i ciepła
Istniejące klatki schodowe K2, oraz nowoprojektowana klata schodowa K5 zostaną wyposażone w
system usuwania dymu i ciepła. Instalacje wentylacji oddymiającej na poszczególnych klatkach
schodowych będą usuwały dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji
ludzi na chronionych pionowych drogach ewakuacyjnych, nie wystąpi zadymienie lub temperatura
uniemożliwiająca bezpieczną ewakuację. Sposób rozwiązania systemu usuwania dymu i ciepła z klatek
schodowych należy zaprojektować na etapie projektu budowlanego.

10.12 Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy

-

Budynek wyposaża się w podręczny sprzęt gaśniczy z uwzględnieniem, że jednostka masy środka
gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3), zawartego w gaśnicach, powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni
strefy pożarowej.
Gaśnice rozmieszczono w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, a w szczególności:
przy wejściach do budynku lub do strefy pożarowej,
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-

przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,

-

na korytarzach oraz ciągach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gaśnic uwzględniono następujące warunki:

-

odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie
większa niż 30 m,

-

do gaśnic należy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1 m,

-

gaśnice umieszczać w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziaływanie
źródeł ciepła.

10.13 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
Dla analizowanego obiektu na etapie projektu budowlanego należy zinwentaryzować hydranty i ustalić
sposób zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku o
kubaturze brutto powyżej 5000 m3, wynosi 20 dm3/s łącznie, z co najmniej 2 hydrantów o średnicy DN 80
lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym.

10.14 Drogi pożarowe
Drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony
przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku, należy doprowadzić do budynku
zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii ZL I zagrożenia ludzi. Dla analizowanego
budynku drogę pożarową zapewnia się poprzez wjazd od ul. Plac Parkowy na teren parku dworskiego,
zapewniając tym samym przejazd wzdłuż dłuższego boku budynku od strony południowo-wschodniej.
Projektowana droga pożarowa zakończona jest w kształcie litery T, jest to rozwiązanie umożliwiające
zawrócenie pojazdu z wykorzystaniem odcinka drogi pożarowej o długości nie większej niż 15 m, z
którego wyjazd jest możliwy jedynie przez cofanie pojazdu. Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż
dłuższego boku budynku, na całej jego długości, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej musi być
oddalona od ściany budynku o 5-15 m dla obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi. Pomiędzy
tą drogą i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i
krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą
podnośników i drabin mechanicznych. Projektowana droga pożarowa umożliwia przejazd pojazdów o
nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN. Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi
pożarowej wynosi 11 m.

11. Podsumowanie
Projekt modernizacji przygotowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie w 3 wersjach, zakładając
maksymalną, minimalną oraz pośrednią ingerencję w istniejącą tkankę budynku i różny, stosowny do przyjętych
wytycznych, nakład finansowy dla przewidzianych robót budowlanych.
Ponieważ podstawą dla wszystkich koncepcji był ten sam program funkcjonalno – użytkowy wersje
zróżnicowano przede wszystkim w zakresie nakładu i zakresu prac budowlanych.
Koncepcje zakładają różne standardy miejsc noclegowych.
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W wersji „A” przyjęto najwyższy standard pokoi, dlatego znajdują się w niej głównie pokoje jedno- i dwuosobowe.
Ze wszystkich przedstawionych koncepcji, w wersji A przewidziano najwięcej pokoi 1-osobowych.
W wersji „B” zaprojektowano głównie pokoje 2-osobowe. W wersji tej zakłada się również 1 pokój o
podniesionym standardzie (typu „superior”) oraz lokalizację pokoju dla osoby niepełnosprawnej na 1 piętrze
budynku.
W koncepcji „C” przewiduje się największą liczbę pokoi 3-osobowych, zapewniających niższy standard
użytkowania od wersji „A” i „B”.
W koncepcjach „A” i „B” różnie została rozwiązana komunikacja pomiędzy piętrami (lokalizacja windy osobowej).
Aby ograniczyć koszty w wersji C zrezygnowano z umieszczenia w budynku windy osobowej, a dostęp dla osób
niepełnosprawnych zapewniono jedynie na parterze budynku.
W koncepcjach recepcję rozwiązano na 3 różne sposoby:
- W wersji „A” recepcja łączy się z pomieszczeniem biurowym i zapleczem socjalnym, gdzie zlokalizowano
miejsce w którym można przygotować kawę oraz przechować zimne napoje dla gości.
- W wersji „B” recepcję zlokalizowano na środku holu głównego a w jej sąsiedztwie usytuowano biuro oraz
pomieszczenie klubowe. Recepcjonista obsługuje całodobowo bar w pomieszczeniu klubowym.
- W wersji „C” recepcję zlokalizowano pod schodami głównej klatki schodowej i połączono z pomieszczeniem
biurowym. Przewiduje się możliwość wyposażenia recepcji w niewielką chłodziarkę oraz ekspres do
przygotowywania kawy (wydawanie w godzinach nocnych kawy i napoi).
W wersji „A”, zgodnie z sugestią Konserwatora Zabytków, postanowiono szerzej otworzyć budynek na ogród.
Wersja „A” koncepcji zakłada wyburzenie schodów z tyłu budynku i budowę nowych, prowadzących do holu
głównego i łączących go z ogrodem. W pozostałych wersjach zakłada się jedynie wymianę okładzin stopni
schodów zewnętrznych. We wszystkich koncepcjach projektuje się zewnętrzny taras, który w wersji C ma
mniejszą powierzchnię. Dodatkowo, w wersji A zaprojektowano przebicia okien i ich powiększenie, tak by było
możliwe wyjście na taras zarówno z sali jadalni jak i sali konferencyjnej.
W ramach oferty relaksu we wszystkich koncepcjach w piwnicy zaprojektowano pokój rozrywki, w którym
przewidziano miejsce na bilard, piłkarzyki oraz miejsca do wypoczynku. W koncepcji B, oprócz sauny oraz strefy
rozrywki, dodatkowo na kondygnacji parteru przewidziano pomieszczenie klubowe obsługiwane przez całą dobę
przez pracownika recepcji.

Opracował:
mgr inż. arch. Artur Szyszka
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Spis rysunków
Lp

Numer rysunku

Nazwa rysunku

Wersja A
1

PZT01

Projekt zagospodarowania terenu

2

A-1

Rzut piwnicy

3

A-2

Rzut parteru

4

A-3

Rzut piętra

5

A-4

Rzut poddasza

6

A-5

Elewacja frontowa

7

A-6

Elewacja tylna

8

A-7

Elewacja boczna

9

A-8

Przekroje

Wersja B
10

PZT01

Projekt zagospodarowania terenu

11

B-1

Rzut piwnicy

12

B-2

Rzut parteru

13

B-3

Rzut piętra

B-4

Rzut poddasza

15

B-5

Elewacja frontowa

16

B-6

Elewacja tylna

17

B-7

Elewacja boczna

18

B-8

Przekrój

14
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Wersja C
19

PZT01

Projekt zagospodarowania terenu

20

B-1

Rzut piwnicy

21

B-2

Rzut parteru

22

B-3

Rzut piętra

23

B-4

Rzut poddasza

24

B-5

Elewacja frontowa

25

B-6

Elewacja tylna

26

B-7

Elewacja boczna

27

B-8

Przekrój
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TABELA PORÓWNAWCZA DLA 3 WERSJI KONCEPCJI
wersja A
KOMIN
KOTŁOWNIA

WENTYLATORNIA
ŚCIANY

POSADZKA

- rozbiórka komina
- zmiana lokalizacji,
budowa nowego
komina
- zmiana lokalizacji
- wyburzenia

wersja B
PIWNICA
- rozbiórka komina
- zmiana lokalizacji,
budowa nowego
komina
- zmiana lokalizacji
- wyburzenia

-osuszenie i
odgrzybienie murów w
miejscach zawilgocenia
i zagrzybienia
- wykonanie nowych
tynków
- Zabezpieczenie ścian
przed wilgocią z
pomieszczeń w części z
łaźniami i saunami

-osuszenie i
odgrzybienie murów w
miejscach zawilgocenia
i zagrzybienia
- wykonanie nowych
tynków
- Zabezpieczenie ścian
przed wilgocią z
pomieszczeń w części z
łaźniami i saunami

- osuszenie i
wykonanie nowej
izolacji poziomej
posadzki
- nowe warstwy
posadzkowe
- częściowe
przegłębienie
pomieszczeń w starszej
części na wykonanie
nowych warstw oraz w
pom. z łaźniami i
saunami.
Przegłębienie pod
windą towarową z
wykonaniem nowego
fundamentu i
ewentualnym
podbiciem istniejącego
fundamentu
- we wszystkich
pomieszczeniach poza
pom. siłowni – gres
- w pom. siłowni
wykładzina PVC lub
inna dostosowana do
siłowni

- osuszenie i
wykonanie nowej
izolacji poziomej
posadzki
- nowe warstwy
posadzkowe
-częściowe
przegłębienie
pomieszczeń w starszej
części na wykonanie
nowych warstw oraz w
pom. z łaźniami i
saunami.
- we wszystkich
pomieszczeniach poza
pom. siłowni – gres
- w pom. siłowni
wykładzina PVC lub
inna dostosowana do
siłowni

wersja C
- rozbiórka komina
- zmiana lokalizacji,
budowa nowego
komina
- zmiana lokalizacji
- częściowo
pozostawiony układ
- częściowe przekucia
-osuszenie i
odgrzybienie murów w
miejscach zawilgocenia
i zagrzybienia
- wykonanie nowych
tynków
- Zabezpieczenie ścian
przed wilgocią z
pomieszczeń w części z
łaźniami i saunami
- osuszenie i
wykonanie nowej
izolacji poziomej
posadzki
- nowe warstwy
posadzkowe
- we wszystkich
pomieszczeniach poza
pom. siłowni – gres
- w pom. siłowni
wykładzina PVC lub
inna dostosowana do
siłowni

STROPY

RECEPCJA

BIURO RECEPCJI
WINDA

wersja A
- oczyszczenie i
zabezpieczenie
antykorozyjne belek
stalowych stropu
odcinkowego
- odnowienie
sklepienia ceglanego
metodami
konserwatorskimi

wersja B
- oczyszczenie i
zabezpieczenie
antykorozyjne belek
stalowych stropu
odcinkowego
- odnowienie
sklepienia ceglanego
metodami
konserwatorskimi
- wzmocnienie stropu
pomiędzy 1 piętrem a
poddaszem

PARTER
- hol wejściowy
- połączona z barem i
salą klubową
- połączony z recepcją
- połączony z recepcją
- towarowa – nowa
- towarowa – nowa
lokalizacja
lokalizacja
- osobowa – nowa
- osobowa -1/0/+1
lokalizacja 0/+1
- hol wejściowy

wersja C
- oczyszczenie i
zabezpieczenie
antykorozyjne belek
stalowych stropu
odcinkowego
- odnowienie
sklepienia ceglanego
metodami
konserwatorskimi
- wzmocnienie stropu
pomiędzy 1 piętrem a
poddaszem
- pod schodami

- połączony z recepcją
- towarowa – nowa
lokalizacja
- osobowa - brak

KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA

- wymiana tralek
- wymiana posadzki na
okładzinę drewnianą
- wyjście na ogród

- wymiana tralek
- wykładzina
- szatnia + magazyn
pod schodami

- wymiana tralek
- wykładzina
- recepcja pod
schodami

KLATKA SCHODOWA ISTNIEJĄCA
KLATKA SCHODOWA PROJEKTOWANA

- wymiana tralek

- wymiana tralek

- wymiana tralek

- wyburzenie ściany i
projektowana nowa
ściana

- między istniejącymi
ścianami
- poręcze boczne w
ścianie
- taras na całą
szerokość elewacji
bocznej
- pozostawienie istn.
okien

- między istniejącymi
ścianami
- poręcze boczne w
ścianie
- taras nad pochylnią
- wyjście z jadalni, szer.
120
- pozostawienie istn.
okien

- połączony z recepcją i
salą klubową
- mała sala klubowa
niezależna od małej
sali konferencyjnej
- 3 sale konferencyjne
(20, 40, 60)
- restauracja z bufetem

- w recepcji (kawa,
lodówka)
- sala klubowa
zamiennie z małą salką
konferencyjną
- 3 sale konferencyjne
(20, 40, 60)
- restauracja z bufetem

TARAS

BAR
SALA KLUBOWA

SALA KONFERENCYJNA
RESTAURACJA

- taras na całą
szerokość elewacji
bocznej
- okna wychodzące na
taras z możliwością
przekucia w okna
tarasowe
- na zapleczu recepcji
- sala klubowa
zamiennie z małą salką
konferencyjną
- 3 sale konferencyjne
(20, 40, 60)
- restauracja z bufetem

wersja A
wersja B
wersja C
- wyburzenie (w jego
- wyburzenie (w jego
- wyburzenie (w jego
miejsce winda
miejsce winda
miejsce winda
towarowa)
towarowa)
towarowa)
POKÓJ
- na parterze
- na piętrze
- na parterze
NIEPEŁNOSPRAWNY
1 pokój
1 pokój
1 miejsce noclegowe
1 miejsce noclegowe
SCHODY ZEWNĘTRZNE Projektowane nowe
Pozostawienie
Pozostawienie
schody (wyjście z holu i istniejących,
istniejących,
wejście dla personelu) odnowienie
odnowienie
PIĘTRO
DACH
- wzmocnienie stropu
- wzmocnienie stropu
- wzmocnienie stropu
pomiędzy 1 piętrem a
pomiędzy 1 piętrem a
pomiędzy 1 piętrem a
poddaszem
poddaszem
poddaszem
- wyburzenie
- wyburzenie
- pozostawienie układu
POKOJE
wszystkich ścian
wszystkich ścian
ścian istniejących i
działowych i budowa
działowych i budowa
dostosowanie do norm
nowych ścian
nowych ścian
akustycznych i ppoż
działowych w systemie działowych w systemie - zmiana układu
g-k
g-k
pomieszczenia
- zmiana układu
- zmiana układu
mieszkalnego na 3
pomieszczenia
pomieszczenia
pokoje hotelowe
mieszkalnego na 3
mieszkalnego na 3
pokoje hotelowe
pokoje hotelowe
17 pokoi
19 pokoi
- na piętrze
39 łóżek z możliwością
32 łóżka z możliwością Pokój
zwiększenia miejsc
zwiększenia miejsc
niepełnosprawnego
noclegowych do 43
noclegowych do 38
18 pokoi
35 łóżek z możliwością
zwiększenia miejsc
noclegowych do 39
PODDASZE
POKOJE
- nowy podział,
- nowy podział,
- nowy podział,
budowa nowych ścian
budowa nowych ścian
budowa nowych ścian
działowych w systemie działowych w systemie działowych w systemie
g-k
g-k
g-k
6 pokoi,
9 pokoi,
8 pokoi,
13 łóżek z możliwością 16 łóżek
18 łóżek
zwiększenia miejsc
noclegowych do 14
KOMIN

SUMARYCZNA LICZBA
POKOI

OKNA

CAŁY BUDYNEK
26 pokoi,
27 pokoi,
46 łóżek z możliwością 51 łóżka z możliwością
zwiększenia miejsc
zwiększenia miejsc
noclegowych do 53
noclegowych do 55
Wymiana wszystkich
okien na drewniane

Wymiana wszystkich
okien na drewniane

26 pokoi,
58 łóżek z możliwością
zwiększenia miejsc
noclegowych do 62
Wymiana starych
skrzynkowych okien na
nowe drewniane, z
szybami zespolonymi
Wymiana okien w
piwnicy na nowe.

BALUSTRADY (TRALKI)

wersja A
Nowe balustrady kute

wersja B
Nowe balustrady kute

wersja C
Nowe balustrady kute

ELEWACJA I PRACE ZEWNĘTRZNE
PRACE
WYKOŃCZENIOWE
TYNKARSKIE

DACH

KOMINY

- Naprawa spękań
murów oraz odspojeń
tynku
Naprawa ubytków w
detalu (opaski okienne,
gzymsy)
- Osuszenie murów w
miejscach zawilgocenia
i zagrzybienia. Zmiana
spadków na tarasie
nad głównym
wejściem.
- W murach należy
wykonać nowe spoiny
między ciosami
kamiennymi wraz z
wypełnieniem
pęknięć i zarysowań.
Należy wykonać
konserwację murów
kamiennych
przewidzianych do
zachowania
- Izolacja termiczna
dachu oraz ścian
kolankowych

- Naprawa spękań
murów oraz odspojeń
tynku
Naprawa ubytków w
detalu (opaski okienne,
gzymsy)
- Osuszenie murów w
miejscach zawilgocenia
i zagrzybienia. Zmiana
spadków na tarasie
nad głównym
wejściem.
- W murach należy
wykonać nowe spoiny
między ciosami
kamiennymi wraz z
wypełnieniem
pęknięć i zarysowań.
Należy wykonać
konserwację murów
kamiennych
przewidzianych do
zachowania
- izolacja termiczna
dachu oraz ścian
kolankowych

- Naprawa spękań
murów oraz odspojeń
tynku
Naprawa ubytków w
detalu (opaski okienne,
gzymsy)
- Osuszenie murów w
miejscach zawilgocenia
i zagrzybienia. Zmiana
spadków na tarasie
nad głównym
wejściem.
- W murach należy
wykonać nowe spoiny
między ciosami
kamiennymi wraz z
wypełnieniem
pęknięć i zarysowań.
Należy wykonać
konserwację murów
kamiennych
przewidzianych do
zachowania
- izolacja termiczna
dachu oraz ścian
kolankowych

- Wykonanie nowych
okien połaciowych

- Wykonanie nowych
okien połaciowych

Wykonanie nowych
okien połaciowych

- Wykonanie klap
dymowych w klatkach
schodowych

Wykonanie klap
dymowych w klatkach
schodowych

Wykonanie klap
dymowych w klatkach
schodowych

- Wymiana więźby
dachowej i wykonanie
nowego rozstawu
slupów

- Wymiana części
słupów oraz
zawilgoconych krokwi
- wymiana części
deskowania w
miejscach zawilgocenia
i zagrzybienia
- wykonanie
wymianów pod okna
połaciowe
- wykonanie czerpni i
wyrzutni w formie
kominów
nawiązujących do
istniejących

- Wymiana części
słupów oraz
zawilgoconych krokwi
- wymiana części
deskowania w
miejscach zawilgocenia
i zagrzybienia
- wykonanie
wymianów pod okna
połaciowe
- wykonanie czerpni i
wyrzutni w formie
kominów
nawiązujących do
istniejących

- wykonanie czerpni i
wyrzutni w formie
kominów
nawiązujących do
istniejących

WERSJA B
15 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH 2 MIEJSCA POSTOJOWE DLA
AUTOBUSÓW ZLOKALIZOWANE PRZY WJEŹDZIE
GŁÓWNYM

3
2

4
5

1

7
6

ISTNIEJĄCY
HYDRANT

8

ISTNIEJĄCE MIEJSCE
GROMADZENIA ODPADÓW
DO LIKWIDACJI

P

P

P
P
P

PROJEKTOWANY
TARAS

P
P

x

x

x

x

x

x

P

P

xx

xP

x

P
P

P

xP

xP P

P

PK

x

P

P

75
0

P

x

4 00

x

P

P

1 000

4 00

P

P

x

P

15
0
42
14

P
P

P

20
0

P

13
80

PK

12

11
77
7

P

P

300

10

P

P

P

P

9

P

P

1 000

x

P P

P

50
0

P

P

P
P

P
P

12687,00 m²
8953,00 m²
847,00 m²
36,00 m²
1541,00 m²
27,00 m²
434,00 m²
849,00 m²

POW ZABUDOWY RAZEM:
W TYM:
BUDYNEK PODLEGAJĄCY PRZEBUDOWIE:
BUDYNEK GARAŻOWY:
BUDYNEK Z POKOJEM GOŚCINNYM:
BUDYNEK Z TOALETAMI:
NOWO PROJEKTOWANA WIATA NA ODPADY:

802,09 m²

POW. UTWARDZONA RAZEM:
W TYM:
MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW
15 SZT. (2 DLA OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH):
MIEJSCA POSTOJOWE DLA AUTOBUSÓW:
POW. PRZEZNACZONA NA PAWILON:
POW. NOWYCH CHODNIKÓW:
POW. SCHODÓW ZEWN. , POCHYLNI
I TARASÓW:
BOISKO DO GRY W KOSZYKÓWKĘ, TENIS,
SIATKÓWKĘ:
ISTNIEJĄCA JEZDNIA ASFALTOWA
DO WYMIANY NA NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI:
NOWE UTWARDZENIA DROGOWE:
POW. ISTNIEJĄCYCH CHODNIKÓW
PARKOWYCH Z KOSTKI BETONOWEJ:
POW. DROGI UŻYTKOWANEJ PRZEZ SĄSIADA:

4022,81 m²

107,83 m²

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA:

7670,74 m²

594,00 m²
98,00 m²
48,89 m²
41,20 m²
20,00 m²

185,5 m²
80 m²
420 m²
348,11 m²

684,5 m²
908,59 m²
232,74 m²
1158,69 m²
88,21 m²

P P

13

40
0

P

POW. TERENU RAZEM:
POW. DZIAŁKI 130/1
POW. DZIAŁKI 130/3
POW. DZIAŁKI 130/15
POW. DZIAŁKI 130/16
POW. DZIAŁKI 130/17
POW. DZIAŁKI 130/18
POW. DZIAŁKI 130/19

P

GRANICE DZIAŁEK

P

14

ISTNIEJĄCY BUDYNEK PODLEGAJĄCY
PRZEBUDOWIE

15
P
P

P

P

14
90

P
P

P

PROJEKTOWANA
WIATA NA ŚMIECI

P

x
P

P

x

40
0

P
P

x

x

P

MIEJSCE MAGAZYNOWE

BUDYNEK Z TOALETAMI ORAZ
POKOJEM GOŚCINNYM DO
REMONTU

x
xPP

17

P

18
P

P

P

x

P

P

P

P
P

P
P
P

P P

P

P

P

ISTNIEJĄCY BUDYNEK
DO POZOSTAWIENIA

P

P

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

PROJEKTOWANA
PLATFORMA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

P
P

P

x

ISTNIEJĄCY BUDYNEK PODLEGAJĄCY
REMONTOWI

P P
P

P
P P

x

BUDYNEK GARAŻOWY 3 M.P.
POW. 98 m²
PRZEZNACZONY NA MAGAZYN

P
P
P
P

P

16

P

P
P

P

POWIERZCHNIE UTWARDZONE DO WYMIANY
PROJEKTOWANE NOWE UTWARDZENIA CIĄGÓW
PIESZYCH

P

KLOMB DO LIKWIDACJI

MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH

ISTNIEJĄCA PERGOLA
PALENISKO

MIEJSCA POSTOJOWE DLA AUTOBUSÓW

BUDYNEK Z TOALETAMI
41,2 m²

PROJEKTOWANA DROGA POŻAROWA
NAWIERZCHNIA SPORTOWA BOISK

MIEJSCE NA OGNISKO
x

x

x

ISTNIEJĄCE OGRODZENIA DO WYBURZENIA
ISTNIEJĄCE OGRODZENIA

PERGOLA DO
LIKWIDACJI

x x
ISTNIEJĄCA PERGOLA
MIEJSCE NA PAWILON Z SALĄ
KONFERENCYJNĄ

x x

CZĘŚĆ DZIAŁKI UŻYTKOWANA
PRZEZ SĄSIADA JAKO DOJAZD

ELEMENTY DO WYBURZENIA
(MIEJSCE GROMADZENIA ŚMIECI, KLOMB)
ISTNIEJĄCE DRZEWA
DO WYCINKI 3 szt.
ISTNIEJĄCE DRZEWA LIŚCIASTE
ISTNIEJĄCE DRZEWA IGLASTE

P

P

PROJEKTOWANE NASADZENIA CISU
POŚREDNIEGO ZGODNIE Z DECYZJĄ W
SPRAWIE USUNIĘCIA DRZEW
Lś.6131.66.2016 z dnia 05. kwietnia 2016
PROJEKTOWANE NASADZENIA CISU
POŚREDNIEGO W FORMIE ŻYWOPŁOTU
WYS. DO 0,80 M
PROJEKTOWANE NOWE OŚWIETLENIE
ISTNIEJĄCE OŚWIETLENIE TYPU KINKIET
ISTNIEJĄCE KAMERY

PK

PROJEKTOWANE KAMERA PRZY
BRAMACH WJAZDOWYCH

G

G

PRZEBIERALNIA
-1.24b
3,35m²

K2

G

-1.02

G

-1.01

14,75m²

-1.03a
8,84m²

- 2,72

- 2,72

K3

3,08m²

-1.04

38,99m²

-1.05

13,77m²

G

-1.06

17,26m²

- 2,70

- 2,69

- 3,72

-1.15

18,07m²

-1.14

G

- 3,72

12,15m²

28,33m²

-1.07

- 3,85 podnieść do -3,72

113
114/108

-1.18

9,08m²

G

113
114/108

10,76m²

RG

11 95
0/
99

SAUNA FIŃSKA
-1.23

5,56m²

SZATNIA
-1.24

podciąg stalowy
2 IPE 240

5,04m²

NATRYSK
-1.22

-1.21

103
100

10,83m²

- 2,70
-1.19

38,59m²

G

113
114/108

K4

- 2,81

3,72m²

- 3,85 podnieść do -3,72

-1.09

9,05m²

-1.08

6,97m²

- 3,72

- 3,69

-1.13

15,50m²

112
112/107

11,58m²

-1.20a

G

107
113/105

-1.20

110
109/106

30,55m²

G

115
111/108

113
109/103

38,93m²

G

111
110/105

2,64m²

G

podciąg stalowy
2 IPE 240

112
109/104

G

8,64m²

-1.12

6,51m²

-1.11

- 2,75

- 3,72

13,68m²

-1.10

G

113
114/108

SUMA:

Nr
-1.01
-1.02
-1.03
-1.03a
-1.03b
-1.04
-1.05
-1.06
-1.07
-1.08
-1.09
-1.10
-1.11
-1.12
-1.13
-1.14
-1.15
-1.16
-1.17
-1.18
-1.19
-1.20
-1.20a
-1.21
-1.22
-1.23
-1.24
-1.24a
-1.24b
K2
K3
K4

Funkcja
Powierzchnia (m²)
Przebieralnia
14,75
Korytarz
10,76
6,03
Szatnia
Pom. socjalne
8,84
4,54
Umywalnia
Korytarz
38,99
13,77
Bielizna brudna
17,26
Magazyn zasobów
28,33
Kuchnia
6,97
Desery
9,05
Pom. techniczne
13,68
Pom. techniczne
6,51
Pom. techniczne
8,64
Pom. techniczne
15,50
Kotłownia
Węzeł sanitarny
6,51
8,64
Rozdzielnia CO
Magazyn
8,75
Pom. porządkowe
11,24
Bielizna czysta
9,08
38,59
Fitness
Pom. rekreacji
30,55
Pom. rekreacji
38,93
Korytarz
11,58
Natrysk
2,64
5,04
Sauna
5,56
Szatnia
Umywalnia
3,72
3,35
Przebieralnia
11,62
Klatka schodowa
3,08
Klatka schodowa
3,72
Klatka schodowa
406,22 m²

11

95 99
0/

G

G

0.20

6,21m²

0.18

53,75m²

Hpom=360

0.19
4,05m²

0.21

6,67m²

K2

16,82m²

0.17

33,06m²

- 0,01

0.16

5,63m²
Hpom=250

0.22

6,80m²

0.23

2,69m²

± 0,00

0.03

5,13m²

K1

24,67m²

Hpom=360

0.04

1,98m²

± 0,00

0.05

0.14

25,83m²

12,08m²

POM.
PORZĄDKOWE
0.06
2,87m²

WINDA
TOWAROWA
DO LIKWIDACJI

hydrant

Hpom=300

0.15

5,07m²

0.08

4,52m²

Hpom=355

Hpom=250

Hpom=345

0.13

18,63m²

Hpom=250

+ 0,14

K5

17,29m²

0.10

7,01m²

+ 0,14

ROZDZ. KELNERSKA

+ 0,14

+ 0,14

0.11

61,27m²

JADALNIA

Hpom=300

G

G

G

456,32 m²

Funkcja
Powierzchnia (m²)
11,42
Przedsionek
40,95
Hol z recepcją
5,13
Magazyn
1,98
Korytarz
12,08
Korytarz
2,87
Pom. porządkowe
2,98
Toaleta damska
4,52
Toaleta męska
6,42
Zmywalnia
7,01
Rozdzielnia kelnerska
Jadalnia
61,27
Sala konferencyjna
68,65
Korytarz
18,63
25,83
Sala klubowa
5,07
Biuro
5,63
Korytarz
33,06
Sala konferencyjna
53,75
Sala konferencyjna
4,05
Korytarz
6,21
Toaleta damska
6,67
Toaleta męska
6,80
Toaleta niepełnospr.
2,67
Magazyn
24,67
Klatka schodowa
16,82
Klatka schodowa
3,89
Klatka schodowa
17,29
Klatka schodowa

SUMA:

Nr
0.01
0.02
0.03*
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
K1
K2
K3
K5

* Powierzchnia liczona po obrysie posadzki
(pomieszczenie o niepełnej wysokości)

118
158

118
158

G

G

G

+ 3,95

G

7,24m²

2,56m²

G

G

łazienka
1.20a

G

116
158

E

E

116
158

CO

K2

17,15m²

+ 7,35

G

G

CO

G

G

G

10,14m²

5,70m²

G

CO

K1

+ 3,95

3x18,3
27,4

22,79m²

3x18,3
28,5

Hpom=298

2,56m²

łazienka
1.16a

G

Ks

CO

G

pokój 2 os.
1.15
12,73m²

G

G

1.01

G

G

Hpom=274

10,11m²

pokój 2 os.
1.14

12,50m²

12,96m²

G

CO

G

1.03a

3,02m²

1.04

5,79m²

łazienka

K5

17,36m²

G

SZACHT WENTYLACJI PARTERU

1.05

12,34m²

Hpom=274

G

G

G

CO

G

1.06

G

11,50m²

G

G

1.07

11,92m²

G

G

G

CO

+ 3,95

G

G

+ 3,95

G

G

116
158

116
157

E

E

Funkcja
Korytarz
Pokój
Łazienka
Pokój niepełnospr.
Łazienka
Pom. porządkowe
Pokój
Łazienka
Pokój
Łazienka
Pokój
Łazienka
Pokój
Łazienka
Pokój
Łazienka
Pokój
Łazienka
Pokój
Łazienka
Pokój
Łazienka
Korytarz
Pokój
Łazienka
Pokój
Łazienka
Pokój
Łazienka
Korytarz
Pokój
Łazienka
Pokój
Łazienka
Pokój
Łazienka
Pokój
Łazienka
Korytarz
Pokój
Łazienka
Magazyn
Klatka schodowa
Klatka schodowa
Klatka schodowa

SUMA:

Nr
1.01
1.02
1.02a
1.03
1.03a
1.04
1.05
1.05a
1.06
1.06a
1.07
1.07a
1.08
1.08a
1.09
1.09a
1.10
1.10a
1.11
1.11a
1.12
1.12a
1.13
1.14
1.14a
1.15
1.15a
1.16
1.16a
1.17
1.18
1.18a
1.19
1.19a
1.20
1.20a
1.21
1.21a
1.22
1.23
1.23a
1.24
K1
K2
K5

Powierzchnia (m²)
10,11
11,82
2,56
17,92
5,79
3,02
12,34
2,76
11,50
2,76
11,92
2,56
13,05
2,56
13,27
2,56
13,30
2,56
10,76
2,76
13,38
2,56
21,56
12,50
2,56
12,73
2,56
29,10
2,56
5,70
12,98
2,56
12,59
2,56
16,81
2,56
16,31
3,44
7,24
20,63
2,56
10,14
22,79
17,15
17,36

428,77m²

łazienka
2.12a
3,40m²

pokój 2 os.
2.12
10,10m²
18,18m²

łazienka
2.11a
2,61m²
2,74m²

2.02

2,06m²
3,76m²

2.01

3,02m²

pokój 2 os.
2.11
10,35m²
15,53m²

łazienka
2.03a
2,86m²

pokój 2 os.
2.10
18,98m²

łazienka
2.10a
3,79m²

łazienka
2.09a
2,84m²

pokój 2 os.
2.09
11,83m²
14,66m²

pokój 1 os.
2.04

5,60m²
9,67m²

pokój 2 os.
2.08

8,47m²
11,01m²

łazienka
2.04a

3,45m²

łazienka
2.07a

3,30m²
3,60m²

pokój 2 os.
2.06

9,10m²
12,57m²

łazienka
2.06a

2,90m²

SUMA:

2.01
2.02
2.03
2.03a
2.04
2.04a
2.05
2.06
2.06a
2.07
2.07a
2.08
2.08a
2.09
2.09a
2.10
2.10a
2.11
2.11a
2.12
2.12a
K2
K5

Nr

Korytarz
Pom. porządkowe
Pokój
Łazienka
Pokój
Łazienka
Wentylatorownia
Pokój
Łazienka
Pokój
Łazienka
Pokój
Łazienka
Pokój
Łazienka
Pokój
Łazienka
Pokój
Łazienka
Pokój
Łazienka
Klatka schodowa
Klatka schodowa

Funkcja

208,04m² 262,55m²

użytkowa podłogi
41,16
41,16
2,06
3,76
8,68
14,70
2,85
2,86
5,60
9,67
3,45
3,45
12,98
30,95
9,10
12,57
2,90
2,90
6,50
8,71
3,30
3,60
8,47
11,01
2,57
2,57
11,83
14,66
2,84
2,84
18,98
18,98
3,79
3,79
10,35
15,53
2,61
2,74
10,10
18,18
3,40
3,40
15,77
15,77
18,75
18,75

Powierzchnia (m²)

WYMIANA BALUSTRADY Z
TRALEK NA KUTĄ H=110cm

TARAS ZEWNĘTRZNY Z BALUSTRADĄ
MUROWANĄ AŻUROWĄ

