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I.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest: opis zagospodarowania działki dla projektu budowlanego przebudowy i 
rozbudowy obiektu pełniącego funkcje kulturalne – sala widowiskowa w Tułowicach. 

   
Lokalizacja:     49-130 Tułowice 
   Ul. Porcelanowa 6a,  działki nr 559, 560, 558/1, 558/2 oraz 509/2 
Inwestor:  Gmina Tułowice, 
 49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1 

  

I.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

I.2.1 - DOKUMENTY FORMALNE I OPRACOWANIA TOWARZYSZĄCE 

 

 Zlecenie inwestora. 

 Aktualny podkład geodezyjny – mapa do celów projektowych 

 Uchwała Rady Gminy w Tułowicach w sprawie zmiany MPZP Gminy Tułowice obejmującego teren 
przemysłu i składów w rejonie ul. Przemysłowej i Porcelitowej. 

 Inne wytyczne i uzgodnienia 

 

I.2.2 – PODSTAWOWE PRZEPISY I NORMY 

 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2016 r., poz. 
788 z późn. zm.,  

 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tj. Dz. U. 2016 r. poz. 290,  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012., poz. 462., z późn. zm.,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz. U. z 
2004 r. Nr 130, poz. 1389,  

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

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U. Z 2003 r. Nr 47 poz. 401,  

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030,  

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, Dz. U. z 2015 r., poz. 2117.  

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

 Roz. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, Dz.U. z 2012 r. 463,  

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2003 r., Nr 162., poz. 
1568 z późn.zm,  

 Inne przepisy i Polskie Normy.  

 

 

 

 



  

I.3 ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

 

 I.3.1 – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

 

 Zgodnie z §3 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Budynek Domu Kultury wraz z 
rozbudowywaną częścią– jest obiektem kultury – kategoria obiektu IX. Budynek zlokalizowany jest przy ul. 
Porcelanowej w Tułowicach.  
Ze względu na swoją funkcję budynek posiada reprezentacyjny wyraz architektoniczny i odpowiednio 
ukształtowane zagospodarowanie terenu. 
 

 I.3.2 - PRZEZNACZENIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU  
 

 Przebudowywany obiekt w Tułowicach  przeznaczony jest na cele kulturalne wraz z rozbudowywaną 
częścią zaplecza sceny sali widowiskowej niezbędnej do właściwego funkcjonowania obiektu. 
 

  I.3.3 – PROJEKTOWANY UKŁAD FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNY 
 
 Układ funkcjonalno-przestrzenny jest wynikiem wzajemnych powiązań obszarów funkcjonalnych, 
dostępności poszczególnych stref i pomieszczeń oraz walorów użytkowych i organizacji jednostek 
wewnętrznych.  
 Układ pomieszczeń wewnątrz budynku jest czytelny i przejrzysty zarówno dla pracowników jak i 
użytkowników zewnętrznych – wydzielone zostały strefy według ich funkcji i dostępności. 
 Forma i obrys budynku wraz z nowo projektowaną częścią wynika z MPZP gminy Tułowice, terenu 
oznaczonego symbolem 117UI,UK czyli przeznaczony pod zabudowę usług innych (remiza OSP) z 
dopuszczeniem jako funkcji uzupełniającej usług kultury, handlu, gastronomii. 
 Od strony zachodniej przewiduje się rozbudowę budynku o 4,44 m (zaplecze sceny). W związku z tym 
planuje się w pierwszej kolejności rozbiórkę istniejących wejść zewnętrznych wraz z betonowymi schodami do 
kotłowni oraz na zaplecze istniejącej sceny, w drugiej kolejności należy przebudować sieci elektryczne, 
teletechniczne oraz gazowe zgodnie z opisem i rysunkami branż. 

Projektuje się wykonać schody zewnętrzne stalowe wraz ze spocznikiem (zgodnie z rysunkiem branży 
architektonicznej), od strony południowej prowadzące do zaplecza sceny. 

Projektuje się utwardzić teren wokół zaplecza oraz utwardzić dojście do miejsca gromadzenia odpadów. 
 Budynek ma dwie kondygnacje- jedną użytkową i jedną nieużytkową nad częścią zapleczy i sali 
widowiskowej oraz trzy kondygnacje- dwie użytkowe i trzecią zaadaptowaną na część użytkową nad strefą 
wejściową i holem. 
 Hol wejściowy organizuje przestrzeń i ułatwia osobom z zewnątrz orientację wewnątrz budynku, 
stanowi przestrzeń otwartą i przyjazną dla użytkownika.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

I.4 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIAŁOWE 
 
 I.4.1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 Projekt zakłada: 
 

 Demontaż wierzchniego krycia (dachówka ceramiczna), demontaż deskowania, demontaż 
całej więźby 

 Rozbiórka istniejących murowanych ścianek kolankowych 

 Demontaż zewnętrznych schodów betonowych wraz z balustradą 

 Rozbiórka fragmentów ścian wewnętrznych. 
 

 1.4.2- FUNDAMENTY 
 
 Fundamenty zewnętrzne i wewnętrzne zaprojektowano jako ławy i stopy żelbetowe wylewane na 
mokro (wymiary pokazano na rysunkach rzutów fundamentów i przekrojach). Ławy należy wykonać zgodnie z 
opisem projektu konstrukcyjnego. 
Fundamenty należy zabezpieczyć hydroizolacją. Szczegółowy układ warstw w strefie fundamentów oraz podłogi 
na gruncie został przedstawiony na rysunkach przekrojów. 
 
UWAGA: 

 Wykop pod fundament rozbudowywanej części przy istniejącej ścianie budynku należy wykonywać 
partiami, zgodnie z opisem projektu konstrukcyjnego. 

 Wykop pod fundament musi być odebrany przez kierownika budowy. 

 Wykop należy chronić przed napływowymi wodami opadowymi. 
 

 1.4.3 -  ŚCIANY FUNDAMENTOWE 
 
 Ściany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczków betonowych z betonu o 
wytrzymałości 20  MPa murowanych na pełną spoinę zaprawą cementową klasy M10. Wszystkie elementy 
zagłębione w gruncie należy izolować przeciwwilgociowo. Szczegółowe rozwiązania pokazano na rysunkach.  
 
 1.4.4 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
 
 Ściany zewnętrzne zaprojektowano jako jednowarstwowe. Konstrukcja ścian zewnętrznych z bloczków 
z betonu komórkowego (np. YTONG ENERGO PP2/0,35 gr. 40 cm). Elementy wykończeniowe to tynki mineralne 
1,5 cm, od zewnątrz, 0,5 cm od środka. 
Istniejące ściany murowane zewnętrzne, planuje się docieplić od wewnątrz (np. MULTIPOR 16 cm). Elementy 
wykończeniowe to zaprawa lekka z wtopioną siatką zbrojąca oraz wymalowanie farbami paroprzepuszczalnymi 
i plamoodpornymi. 
 
 1.4.5 - ŚCIANY WEWNĘTRZNE 
 
 Ściany wewnętrzne działowe z bloczków z betonu komórkowego (np. YTONG PP4/0,6 cm gr. 11,5m). 
Elementy wykończeniowe to tynki mineralne 1,5 cm, od zewnątrz, 0,5 cm od środka, lub płytki ceramiczne w 
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. 
 
 I.4.6 – DOCIEPLENIE ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH 
  
 POMIESZCZENIE 0.05 (SALA WIDOWISKOWA), 0.06 (MAGAZYN) I 0.07 (PRZEDSIONEK)- DOCIEPLENIE 
OD WEWNĄTRZ ŚCIAN NOŚNYCH KONTAKTUJĄCYCH Z ZEWNĘTRZEM mineralnymi płytami izolacyjnymi z 
betonu komórkowego GRUBOŚCI 16 CM. 
 

 MONTAŻ PŁYT IZOLACYJNYCH: 
 



 Płyty przykleić do podłoża za pomocą zaprawy. Przed montażem płyt wymaga się oczyszczenia podłoża 
z zanieczyszczeń. Zaprawę nanosić się na całą powierzchnię płyt przy pomocy pacy zębatej. Grubość warstwy 
zaprawy powinna wynosić 8 mm. Płyty dociskać do powierzchni podłoża w odległości 3-4 cm od docelowego 
miejsca montażu i dosuwać płynnym ruchem na właściwą pozycję. W zależności od wymiarów ocieplanej 
powierzchni, płyty można łatwo i precyzyjnie dociąć do odpowiedniego rozmiaru i kształtu przy pomocy piły 
widiowej lub mechanicznej.  
 PO UŁOŻENIU PŁYT, PACĄ DO SZLIFOWANIA WYRÓWNAĆ EWENTUALNE NIERÓWNOŚCI. 
POWIERZCHNIĘ OCIEPLONEJ ŚCIANY POKRYĆ SIĘ W CAŁOŚCI WARSTWĄ OK. 5 MM ZAPRAWY. W ZAPRAWIE 
ZATOPIĆ SIATKĘ Z WŁÓKNA SZKLANEGO O GRAMATURZE MIN. 145 G/M2. 
Po związaniu warstwy zaprawy nałożyć mineralny tynk cienkowarstwowy i całość pomalować farbą dypresyjną 
w kolorze  RAL 7035. 
 
 I.4.7 – STROP NAD PARTEREM 
  
 Strop nad parterem w części rozbudowywanej zaprojektowano jako żelbetową płytę monolityczną 
wylewaną na mokro o gr. 18 cm (opartą na ścianach za pomocą wieńców obwodowych, nadprożach i belkach). 
Szczegółowe wytyczne w projekcie konstrukcyjnym i na rysunkach konstrukcji. 
Nad salą widowiskową projektuje się sufit podwieszany kasetonowy z płyt perforowanych (perforacja okrągła, 
kwadratowa lub szczelinowa) laminowanych od spodu włókniną dźwiękochłonną. Współczynnik absorpcji AP 
powyżej 0,8. Powyżej sufitu podwieszanego płyty G-K lub inne o odporności pożarowej EI-30, należy wymienić 
istniejącą izolacje na poddaszu na nową z wełny mineralnej w welonie paroprzepuszczalnym. 
 
 I.4.8 – DACH 
  
 Dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Konstrukcja opiera się na na drewnianych 
murłatach montowanych do wieńców żelbetowych i słupach. Połacie dachu nachylone są pod kątem 46⁰ i 
przekryte płaską dachówką ceramiczną. Szczegółowe rozwiązania pokazano w projekcie konstrukcji, a dokładny 
opis przegród budowlanych znajduje się w części graficznej (rysunki przekrojów). 
 

 Wymiana rynien i rur spustowych (tytan-cynk), rury spustowe o średni Ø120 mm. Rynny Ø150 mm. 
  Rynny: 

 Rynny należy montować z zalecanym spadkiem 3 mm /1 mb rynny.  
 Rynna powinna wystawać poza połać dachową przynajmniej połową swojej średnicy i 

jednocześnie nie powinna wystawać poza linię będącą przedłużeniem dachu.  
 Rozstaw rynnhaków to 60 cm.  
 Przy odpływie, łączniku i narożniku haki należy montować najdalej do 15 cm.  

  Rury spustowe: 
 Montaż stalowych dybli w elewacji. Na dyble nakrecić obejmy zachowując między nimi odstęp 

maksymalnie 1,8 m. W obejmach umieść rury spustowe łącząc je za pomocą mufy  
 Na końcu rury spustowej zamocować wylewkę pod obejmę lub kolano. Minimalna odległość 

kolana od gruntu powinna wynosić 20 cm 
 
UWAGA: 

 Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym, a także 
zabezpieczyć przeciwogniowo preparatem ogniochronnym. 

 Wszystkie połączenia konstrukcji dachu należy wykonać zgodnie z zasadami ciesielskimi lub za pomocą 
systemowych łączników ciesielskich wg instrukcji i zaleceń producenta. 

 
 I.4.9 – PODŁOGA PRZYZIEMIA 
  
 Podłogę zaprojektowano jako betonową podłogę na gruncie z izolacją przeciwwilgociową z masy KMB, 
ocieploną płytami styropianowymi (XPS lub EPS-200), wykończoną wylewką betonową. Posadzki należy 
wykończyć  wg zestawienia powierzchni. Podłogę należy dylatować po obrysie i w progach drzwi. Dokładny opis 
przegród budowlanych znajduje się w części graficznej (rysunki przekrojów). 
 

 I.4.10 – PODŁOGA PIĘTRA, CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA I PROJEKTOWANA 



  
 Na istniejącym stropem na parterem należy wykonać nowe warstwy zgodnie z częścią graficzną. 
Adekwatne warstwy zastosować nad projektowanym stropem żelbetowym w części rozbudowywanej. 
 
 I.4.11 – IZOLACJE PRZECIWILGOCIOWE I TERMICZNE 
 Dokładny opis izolacji przeciwwilgociowych i termicznych przegród budowlanych znajduje się w części 
graficznej (rysunki przekrojów). 
 
 I.4.12 – WARSTWY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH: 
 

D1- Dach · dachówka ceramiczna analogiczna do istniejącej 
· łaty wg projektu konstrukcji 
· kontrłaty wg projektu konstrukcji 
· membrana dachowa  
· krokwie 

P1- Podłoga na gruncie · parkiet  
· 5 cm w-wa betonu wyrównawczego 
· folia oddzielająca  
· 15 cm termoizolacja pozioma xps lub eps-200 
· izolacja przeciwilgociowa 
· 12 cm beton zbrojony wg proj konstrukcji 
· folia pe 0,2mm na suchy zakład 30 cm 
· grunt zagęszczany warstwami co 30 cm 
· istniejąca posadzka 

P2- Podłoga na gruncie 
(rozbiórka istniejącego 
parkietu, wykop 
powierzchniowy) 

· parkiet taneczny podłoga drewniana  
[np. Tarkett hade oak praline tres szczotkowany , podłoga 3 – 
lamelowa o wym. 14* 194*2281 mm , warstwa użytkowa 3,5 mm, 
lakier proteco natura ( mat)] 
· 5 cm w-wa betonu wyrównawczego 
· folia oddzielająca  
· 15 cm termoizolacja pozioma xps lub eps-200 
· izolacja przeciwilgociowa 
· 12 cm beton zbrojony wg proj konstrukcji 
· folia pe 0,2mm na suchy zakład 30 cm 
· 20-25 cm warstwa kruszywa płukanego granulacji 8-16 mm 
· geowłóknina min. 68g/m2 
· grunt rodzimy 

P3- Podłoga na gruncie · płytki ceram.  
· 5 cm w-wa betonu wyrównawczego 
· folia oddzielająca  
· 15 cm termoizolacja pozioma xps lub eps-200 
· izolacja przeciwilgociowa 
· 12 cm beton zbrojony wg proj konstrukcji 
· folia pe 0,2mm na suchy zakład 30 cm 
· geowłóknina min. 68g/m2 
· grunt rodzimy 

S1- Ściana projektowana 
zewnętrzna 

· tynk wewnętrzny mineralny min. 0,5 cm 
· ytong energo pp2/0,35, gr. 40 cm 
· tynk zewnętrzny mineralny min. 1,5 cm 

S2- Ściana projektowana 
zewnętrzna 

· tynk wewnętrzny mineralny min. 0,5 cm 
· ytong energo pp2/0,35, gr. 24 cm 
· izolacja termiczna (wełna mineralna) o współczynniku lambda 
min. 0,042 
· tynk zewnętrzny mineralny min. 1,5 cm 



S3- Ściana projektowana 
zewnętrzna 

· ściana murowana z cegły pełnej 
· rozbiórka istniejącej obudowy z płyt g-k ok. 7 cm 
· skucie istn. tynków wewnętrznych, odgrzybienie i 
gruntowanie istniejącego podkładu 
· ocieplenie wewnętrzne np. multipor gr. 16 cm 
· zaprawa lekka z wtopioną siatką zbrojącą 
· wymalowanie farbą plamoodporną w kolorze RAL 9010 

S4- Lokalne zamurowania w 
ścianie istniejącej 
zewnętrznej 

· tynk zewnętrzny mineralny min. 1,5 cm 
· ytong energo pp2/0,35 gr. 32cm  istniejącej obudowy z płyt g-
k ok. 7 cm 
· ocieplenie wewnętrzne np. Multipor gr. 16 cm 
· zaprawa lekka z wtopioną siatką zbrojącą 
· wymalowanie farbą plamoodporną w kolorze RAL 9010 

SF1- Sufit podwieszany · projektowany sufit podwieszany rastrowy (panele 60x60 cm) 
· istniejący sufit podwieszany do więźby dachowej (wymiana 
izolacji termicznej na wełnę skalną gr. 24 cm) 

SW1- Ściana projektowana 
wewnętrzna 

· tynk wewnętrzny mineralny min. 0,5 cm 
· beton komórkowy np. Ytong 11,5 cm pp4/0,6,  
· płytki ceramiczne 

SW2- Ściana projektowana 
wewnętrzna 

· tynk wewnętrzny mineralny min. 0,5 cm 
· beton komórkowy np. Ytong 11,5 cm pp4/0,6,  
· tynk wewnętrzny mineralny min. 0,5 cm 

SW3- Ściana projektowana 
wewnętrzna 

· tynk wewnętrzny mineralny min. 0,5 cm 
· beton komórkowy np. Ytong 11,5 cm pp4/0,6,  
· tynk wewnętrzny mineralny min. 0,5 cm 

SW4- Ściana projektowana 
wewnętrzna 

· tynk wewnętrzny mineralny min. 0,5 cm 
· beton komórkowy np. Ytong 24 cm  
· tynk wewnętrzny mineralny min. 0,5 cm 

 

 I.4.13 – PROJEKTOWANE UTWARDZENIE ZGODNIE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 Przy nowo projektowanej części budynku przewidziano utwardzenie w formie kostki brukowe.  
 Na grunt rodzimy zastosować warstwę odsączającą o grubości do 10 cm, powyżej podbudowę o 
grubości 15-50 cm o frakcji 30-60 mm i podsypkę wyrównującą o grubości 3- 5 cm piasku o frakcji 2 mm lub 
żwiru o frakcji 1-4 mm. Na całość nałożyć kostkę brukową wypełnioną w szczelinach suchym piaskiem o trakcji 
1-4 mm. 
 

 

I.5 WYKOŃCZENIA I MATERIAŁY 

 

 I.5.1 – WYKOŃCZENIE PODŁÓG 

 

 W projektowanym budynku wykończenie posadzek poszczególnych pomieszczeń dostosowano do ich 
funkcji oraz związanych z nimi wymagań technicznych i formalnych.  

 Szczegółową lokalizację wykończenia posadzek oraz ich układ przedstawiono w części rysunkowej. 

 W projektowanym budynku przewidziano następujące wykończenia podłóg: 
 

Pomieszczenie 0.01- 
korytarz 

Płytka ceramiczna wysokospieczona; gres barwiony w masie; kolor- 
czarny; powierzchnia- mat , z reliefem; przeciwpoślizgowość- R10/A, 
wymiar: 60x60 cm. 
Listwa przypodłogowa lakier półmat- RAL 9016, wys. 100 mm, gr. 16 
mm 
Fuga 5-8 mm- elastyczna, wodoodporna, odporna na zabrudzenia, w 
kolorze szarym. 
Układ płyt wg części rysunkowej RYS SN_W/14.  



Pomieszczenie 0.02- 
komunikacja 

Płytka ceramiczna wysokospieczona; gres barwiony w masie; kolor- 
czarny; powierzchnia- mat , z reliefem; przeciwpoślizgowość- R10/A, 
wymiar: 60x60 cm. 
Listwa przypodłogowa lakier półmat- RAL 9016, wys. 100 mm, gr. 16 
mm 
Fuga 5-8 mm- elastyczna, wodoodporna, odporna na zabrudzenia, w 
kolorze szarym. 
Układ płyt wg części rysunkowej RYS SN_W/14.  

Pomieszczenie 0.03- wc 
męskie 

Płytka ceramiczna wysokospieczona; gres barwiony w masie; kolor- 
czarny; powierzchnia- mat , z reliefem; przeciwpoślizgowość- R10/A, 
wymiar: 60x60 cm. 
Brak listew w toaletach – zgodnie z rysunkami toalet . 
Fuga 5-8 mm- elastyczna, wodoodporna, odporna na zabrudzenia, w 
kolorze szarym. 
Układ płyt wg części rysunkowej RYS SN_W/14.  

Pomieszczenie 0.04- wc dla 
niepełnosprawnych/ 
damskie 

Płytka ceramiczna wysokospieczona; gres barwiony w masie; kolor- 
czarny; powierzchnia- mat , z reliefem; przeciwpoślizgowość- R10/A, 
wymiar: 60x60 cm. 
Brak listew w toaletach – zgodnie z rysunkami toalet . 
Fuga 5-8 mm- elastyczna, wodoodporna, odporna na zabrudzenia, w 
kolorze szarym. 
Układ płyt wg części rysunkowej RYS SN_W/14.  

Pomieszczenie 0.05- sala 
widowiskowa 

Parkiet taneczny: 
podłoga drewniana, tres szczotkowany, podłoga 3 – lamelowa o wym. 
14* 194*2281 mm, warstwa użytkowa 3,5 mm, lakier mat 
Listwa przypodłogowa fornirowana wys. 6 cm w kolorze analogicznym 
do parkietu. 
Układ płyt wg części rysunkowej RYS SN_W/3. 

Pomieszczenie 0.06- 
magazyn 

Płytka ceramiczna wysokospieczona, rozmiar: 30 x 30 cm; 
powierzchnia- gładki , mat; kolor- 65 antracit 
Cokół z płytek ceramicznych, wymiar: 30 x 8 cm 
Układ płyt wg części rysunkowej  RYS SN_W/10. 

Pomieszczenie 0.07- 
przedsionek 

Płytka ceramiczna wysokospieczona; gres barwiony w masie; kolor- 
czarny; powierzchnia- mat , z reliefem; przeciwpoślizgowość- R10/A, 
wymiar: 60x60 cm. 
Listwa przypodłogowa lakier półmat- RAL 9016, wys. 100 mm, gr. 16 
mm 
Fuga 5-8 mm- elastyczna, wodoodporna, odporna na zabrudzenia, w 
kolorze szarym. 
Układ płyt wg części rysunkowej RYS SN_W/7.  

Pomieszczenie 0.08- scena Parkiet taneczny: 
podłoga drewniana, tres szczotkowany, podłoga 3 – lamelowa o wym. 
14* 194*2281 mm, warstwa użytkowa 3,5 mm, lakier mat 
Listwa przypodłogowa fornirowana wys. 6 cm w kolorze analogicznym 
do parkietu. 
Układ płyt wg części rysunkowej RYS SN_W/3.  

Pomieszczenie 0.09- 
komunikacja 

Płytka ceramiczna wysokospieczona; gres barwiony w masie; kolor- 
czarny; powierzchnia- mat , z reliefem; przeciwpoślizgowość- R10/A, 
wymiar: 60x60 cm. 
Listwa przypodłogowa lakier półmat- RAL 9016, wys. 100 mm, gr. 16 
mm 
Fuga 5-8 mm- elastyczna, wodoodporna, odporna na zabrudzenia, w 
kolorze szarym. 
Układ płyt wg części rysunkowej RYS SN_W/7.  



Pomieszczenie 0.10- wc Płytka ceramiczna wysokospieczona; gres barwiony w masie; kolor- 
czarny; powierzchnia- mat , z reliefem; przeciwpoślizgowość- R10/A, 
wymiar: 60x60 cm. 
Brak listew w toaletach – zgodnie z rysunkami toalet . 
Fuga 5-8 mm- elastyczna, wodoodporna, odporna na zabrudzenia, w 
kolorze szarym. 
Układ płyt wg części rysunkowej RYS SN_W/7.  

Pomieszczenie 0.11- 
garderoba 

Płytka ceramiczna wysokospieczona; gres barwiony w masie; kolor- 
czarny; powierzchnia- mat , z reliefem; przeciwpoślizgowość- R10/A, 
wymiar: 60x60 cm. 
Listwa przypodłogowa lakier półmat- RAL 9016, wys. 100 mm, gr. 16 
mm 
Fuga 5-8 mm- elastyczna, wodoodporna, odporna na zabrudzenia, w 
kolorze szarym. 
Układ płyt wg części rysunkowej RYS SN_W/7.  

Pomieszczenie 0.12- 
garderoba 

Płytka ceramiczna wysokospieczona; gres barwiony w masie; kolor- 
czarny; powierzchnia- mat , z reliefem; przeciwpoślizgowość- R10/A, 
wymiar: 60x60 cm. 
Listwa przypodłogowa lakier półmat- RAL 9016, wys. 100 mm, gr. 16 
mm 
Fuga 5-8 mm- elastyczna, wodoodporna, odporna na zabrudzenia, w 
kolorze szarym. 
Układ płyt wg części rysunkowej RYS SN_W/7. 

Pomieszczenie 0.13- 
kotłownia 

Płytka ceramiczna wysokospieczona, rozmiar: 30 x 30 cm; 
powierzchnia- gładki , mat; kolor- 65 antracit 
Cokół z płytek ceramicznych, wymiar: 30 x 8 cm 
Układ płyt wg części rysunkowej RYS SN_W/10.  

 
 I.5.2 – WYKOŃCZENIE SUFITÓW 
 
 W zależności od wymagań i funkcji poszczególnych pomieszczeń projektuje się następujące 
wykończenie sufitów wewnętrznych:  
 

Pomieszczenia 0.05 i 0.08- 
sala widowiskowa i scena 

Sufit rastrowy złożony z paneli 600 x 600 o rozmiarze oczek w osi 
profili- 86 mm 
Układ paneli sufitu rastrowego wg części rysunkowej RYS SN_W/2. 

Pomieszczenia pozostałe 
(0.01-0.04, 0.06-0.07, 0.09-
0.13) 

Tynk cementowo - wapienny malowany farbą dypresyjną w kolorze 
RAL 9010. 

  

 

 

 Sufit rastrowy- charakterystyka: 

 Złożone panele 600 x 600 o rozmiarze oczka w osi profili - 86 mm  i rozmiarze oczka w świetle: - 81 
mm  

 Ze względu na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje ppoż. (sygnalizacyjne i zraszające) 
mogą być poprowadzone ponad sufitem.  

 wyrób zaliczony do klasy A w zakresie reakcji na ogień, jako materiał niepalny. 
 
 Elementy konstrukcji sufitu: 

 panele 600x600  

 profile nośne I 2400 

 profile poprzeczne I 600 

 złożone panele 600x600  



 łączniki profila nośnego  

 wieszaki systemowe 
 
 Sposób  montażu sufitu rastrowego: 
 Montaż sufitu rastrowego rozpoczynamy od wyznaczenia planowanego poziomu sufitu. Poziom sufitu 
wyznaczamy zgodnie z projektem.  
 Na wyznaczonym poziomie mocujemy na całym obwodzie pomieszczenia profile przyścienne w 
odstępach co 250–350mm. Mocowanie profili przyściennych należy przeprowadzać z umiarkowaną siła, tak aby 
nie dopuścić do ich zdeformowania.  
 Następną czynnością jest wyznaczenie na stropie linii mocowania profili nośnych. W tym celu zmierz 
pomieszczenie i ustal kierunek przebiegu profili nośnych. W wyznaczonej odległości od ściany (ok. 300-600mm) 
wyznaczamy pierwszą linię konstrukcji nośnej. Następne linie trasujemy równolegle względem siebie w 
odległościach 600mm.  
W liniach przebiegu profili nośnych należy wywiercić w stropie otwory dla wieszaków w odległości ok. 1000 – 
1200 mm od siebie, z tym że odstęp pierwszego wieszaka od ściany nie powinien być większy niż 200mm.  
 W wywierconych otworach należy osadzić metalowe kołki rozporowe odpowiednie do rodzaju stropu. 
 Kolejnym krokiem jest zamontowanie wieszaków na osadzonych w stropie kołkach. Kompletny 
wieszak składa się z pręta Ø 4mm i wieszaka złożonego ze sprężyny regulacyjnej połączonej z zaczepem z drutu 
sprężynowego. Następnie do wieszaków podwiesza się dźwigary nośne o standardowej długości 2400mm (lub 
innej, jeśli takie było zamówienie). Sprężynę należy ścisnąć tak, aby objęła profil nośny, a zaczepy trafiły w 
otwory.  
 Profile nośne łączy się ze sobą specjalnymi łącznikami, które zatrzaskują się w wycięciach wykonanych 
na końcach profili nośnych.  
 Podczas czynności montażowych należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby dźwigary były względem 
siebie równoległe oraz zgadzały się modułami. Wieszaki powinny być w miarę możliwości prostopadłe do 
dźwigarów. Przy pomocy sprężyny regulacyjnej poziomujemy zawieszone dźwigary nośne.  
 Sprawdzaj poziom sufitu i dokonuj na bieżąco odpowiednich regulacji.  
 Profile nośne należy połączyć poprzeczkami intermediami I600 które utworzą ruszt nośny sufitu 
rastrowego . Należy zwrócić uwagę na to, aby profile stanowiące ruszt nośny były zamontowane pod kątem 
prostym.  
 Po wypoziomowaniu konstrukcji nośnej można przystąpić do montażu złożonych pól wypełniających 
sufit rastrowy.  
 Układ paneli sufitu rastrowego wg części rysunkowej RYS SN_W/2. 
 

 I.5.3 – WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 
 
 W zależności od wymagań i funkcji poszczególnych pomieszczeń projektuje się następujące 
wykończenie ścian:  
  

Pomieszczenia 0.03, 0.04, 
0.10 

Powierzchnie ścian do wysokości 2,10 m- płytka naścienna ceramiczna 
wysokospieczona; gres barwiony w masie; kolor- szary; powierzchnia- 
mat , z reliefem; przeciwpoślizgowość- R10/A, wymiar: 60x60 cm. 
Układ płyt wg części rysunkowej  RYS SN_W/9 i  RYS SN_W/16. 
Powierzchnia ścian od wysokości 2,10 m- powierzchnie tynkowane 
ścian, malowane farbą dypresyjną w kolorze RAL 7035, odporną na 
szorowanie i wielokrotne zmywanie oraz plamoodporną. 
 

Pomieszczenia 0.01-0.02, 
0.05-0.09, 0.11-0.13 

Powierzchnie tynkowane ścian, malowane farbą dypresyjną w kolorze 
RAL 7035, odporną na szorowanie i wielokrotne zmywanie oraz 
plamoodporną. 

  
 I.5.4 – WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

 

 Ściany zewnętrzne tynkowane tynkami w kolorze białym na siatce zbrojeniowej. 
 Projektowane blendy okienne pomalować w kolorze analogicznym do blend części istniejącej. 



 
 I.5.5 – DRZWI WEWNĘTRZNE 
 
 W budynku projektuje się drzwi wewnętrzne dobrane odpowiednio do funkcji i wymagań 
poszczególnych pomieszczeń.  
 Wydziela się siedem rodzajów drzwi wewnętrznych: 
 

D01 Drzwi drewniane, bezprzylgowe, o wymiarach w świetle ościeżnicy 
90/202. Inne parametry: 

 zawiasy chowane, 
 zamek- wkładka (na kluczyk), 
 opaski- 45 stopni 
 kolor biały 
 klamka drzwiowa rozeta kwadratowa chrom/biały 

(Drzwi do pom. 0.12 (garderoba) opaska szer. 7 cm tylko od strony 
zawiasowej po jednej stronie) 

D02 Drzwi drewniane, bezprzylgowe do wc, o wymiarach w świetle 
ościeżnicy 80/202. Inne parametry: 

 zawiasy chowane, 

 zamek wc, 

 opaski- 45 stopni 

 podcięcie wentylacyjne 

 kolor biały 

 klamka drzwiowa rozeta kwadratowa chrom/biały 
D03 Drzwi drewniane, bezprzylgowe do wc, o wymiarach w świetle 

ościeżnicy 90/202. Inne parametry: 

 zawiasy chowane, 

 zamek wc, 

 opaski- 45 stopni 

 podcięcie wentylacyjne 

 kolor biały 

 klamka drzwiowa rozeta kwadratowa chrom/biały 
D04 Drzwi drewniane, bezprzylgowe, o wymiarach w świetle ościeżnicy 

91/202. Inne parametry: 
 zawiasy chowane, 
 zamek- wkładka (na kluczyk), 
 opaski- 45 stopni/ szer. 7 cm tylko od strony zawiasowej po 

jednej stronie 
 kolor biały 
 klamka drzwiowa rozeta kwadratowa chrom/biały 

Drzwi o klasie odporności ogniowej EI-30 
D06 Drzwi drewniane, bezprzylgowe, o wymiarach w świetle ościeżnicy 

81/202. Inne parametry: 
 zawiasy chowane, 
 zamek- wkładka (na kluczyk), 
 opaski- 45 stopni/ szer. 7 cm tylko od strony zawiasowej po 

jednej stronie 
 kolor biały 
 klamka drzwiowa rozeta kwadratowa chrom/biały 

Drzwi o klasie odporności ogniowej EI-30 
Drzwi lewe- opaska szer. 7 cm tylko od strony zawiasowej po jednej 
stronie 



D07 Drzwi drewniane, bezprzylgowe, o wymiarach w świetle ościeżnicy 
101/202. Inne parametry: 

 zawiasy chowane, 
 zamek- wkładka (na kluczyk), 
 opaski- 45 stopni/ szer. 7 cm tylko od strony zawiasowej po 

jednej stronie 
 kolor biały 
 kąt rozwarcia 177 ° 
 klamka drzwiowa rozeta kwadratowa chrom/biały 

D08 Drzwi drewniane, bezprzylgowe, o wymiarach w świetle ościeżnicy 
91/202. Inne parametry: 

 zawiasy chowane, 
 zamek- wkładka (na kluczyk), 
 opaski- 45 stopni/ szer. 7 cm tylko od strony zawiasowej po 

jednej stronie 
 kolor biały 
 kąt rozwarcia 177 ° 
 klamka drzwiowa rozeta kwadratowa chrom/biały 

 

  
 Projekt zakłada, aby drzwi o różnych funkcjach i parametrach (m.in. bez odporności pożarowej, o 
odporności pożarowej, lewe i prawe) były spójne w wyglądzie zewnętrznym.  
 Zestawienie stolarki wg części rysunkowej RYS SN_W/17. 
 
 I.5.6 – DRZWI ZEWNĘTRZNE 

 

D05 Drzwi aluminiowe, o wymiarach w świetle ościeżnicy 90/200. Inne 
parametry: 

 Skrzydło drzwiowe wypełnione panelem z blach stalowych 
ocynkowanych ocieplonym izolacją o grubości 30 [mm]; 

 zamek- wkładka (na kluczyk), 
 kolor biały; 
 klamka drzwiowa rozeta kwadratowa chrom/biały. 

  
 I.5.7 – OKNA I PARAPETY 

 

OKNA: 
 

0 01 Okna aluminiowe, o wymiarach 90/150. Inne parametry: 
 trzy szyby, profil pięciokomorowy 
 kolor: biały 
 osłonki - kolor: biały 
 uszczelka wew./zew. - kolor: szary 
 klamka okienna - kolor: biały 
 odwodnienie standardowe 

 

PARAPETY: 
 

Pomieszczenie 0.11 i 0.12 NOWE PARAPETY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE; PCV, KOLOR: BIAŁY, 
W CELU IZOLAZCJI NALEŻY ZASTOSOWAĆ  PODPARAPETOWY BLOK 
STYROPIANOWY 

Pomieszczenie 0.05 Wymiana wewnętrznych parapetów na nowe w kolorze analogicznym  
do istniejącej stolarki okiennej 

  
  



I.5.8 – ZABEZPIECZENIA P. POŻ. 
 
 W MIEJSCACH PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO 
PRZEPUSTY ZOSTANĄ ZABEZPIECZONE DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZENIKANEGO ELEMENTU (PRZY 
POMOCY ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH).  
 Ponadto analogicznemu zabezpieczeniu podlegać będą wszystkie przepusty instalacyjne o średnicy 
większej niż 4 cm przez inne elementy, nie pełniące roli granicy strefy pożarowej, ale dla których wymagana 
jest odporność ogniowa EI 60 lub wyższa. Izolacje przewodów zostaną wykonane w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie ognia.  
Należy zabezpieczyć przegrody do klasy odporności wskazanej na rysunkach projektu budowlanego. 
 

  
I.6 – SCHODY 

 

 I.6.1 – SCHODY ZEWNĘTRZNE 

 

 Nowo projektowane są dwie pary schodów. Jedne przy wejściu do kotłowni- trzy stopnie głębokości 30 
cm (ostatni stopień- spocznik o wymiarach 120 x 100 cm- poziom +0,00), drugie do części zaplecza sceny- pięć 
schodków głębokości 30 cm (ostatni stopień- spocznik o wymiarach 155x120 cm- poziom +0,58). Konstrukcja 
schodów stalowa. Barierki wys. 110 cm wypełnić prętami ze stali nierdzewnej. 
 Schody wg projektu konstrukcji. 
 Rozstaw prętów wg RYS_SN/W23. 
 

 I.6.2 – SCHODY WEWNĘTRZNE 

 

 Schody wewnętrzne żelbetowe przy zejściu z zaplecza na salę widowiskową – 4 stopnie, głębokość 30 
cm (ostatni stopień poziom +0,60- zaplecze sali), barierka wys. 110 cm wykonana ze stali. 
 SCHODY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI. 
 

  
I.7 – WYPOSAŻENIE 
 
 I.7.1 – POMIESZCZENIE 0.01- KORYTARZ 
 

GAŚNICA NOWO PROJEKTOWANA GAŚNICA GP-4 OBOK ISTNIEJĄCEGO WYJŚCIA WE 
WSCHODNIEJ CZĘŚCI KORYTARZA. 

1 szt. 
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 I.7.2 – POMIESZCZENIE 0.03- WC MĘSKIE 
 

Umywalka 
montowana do 
ściany 

Umywalka prostokątna szer.60 cm, gł. od ściany maksymalnie 46 cm, z 
otworem na baterię, z przelewem, waga do 15 kg, kolor: biel alpejska, 
zgodność z normą zharmonizowaną EN 14688:2006. 

2 szt. 

Syfon do 
umywalki 

Syfon podumywalkowy, butelkowy, chrom połysk, przepustowość 
wyjściowa 0,7 l/s, wysokość zaszpanowania 75 mm, śr. odpływu 40 mm, 
zgodność z EN 274-3. 

2 szt. 

Kran do 
umywalki 

Kran do umywalki-  wysokość całkowita (w cm) 14, głębokość wylewki 
umywalkowej (w cm) 14, rodzaj korka click-clack, kolor srebrny, 
wykończenie produktu: chromowany, typ efektu: połysk 

2 szt. 



Miska 
ustępowa, 
deska 
sedesowa + 
przycisk 

Miska ustępowa, wisząca, lejowa, prostokątna, Rimfree - bez 
wewnętrznego kołnierza, wym. dł. maksymalnie do 530, szer. 350mm, 
przystosowana do spłukiwania 2/4 l, waga maksymalna do 19 kg, kolor biel 
alpejska, zgodność z normą zharmonizowaną EN 997:2012/ ac:2012. 
Deska sedesowa antybakteryjna, z duroplastu, zawiasy metalowe  
instalowane od dołu. 
Prostokątny przycisk spłukujący do wc,naścienny, tworzywo sztuczne, 
kolor chrom, spłukiwanie mechaniczne, dwudzielne, wym. 240x150x6 mm. 

1 szt. 

Stelaż 
podtynkowy do 
wc 

Stelaż podtynkowy do wc, szer. 400 mm, wys 1130-1330 cm, gł. 150-
235mm, przystosowany do spłukiwania zmniejszoną ilością wody 2/4 l, 
uruchamianie spłukiwania mechaniczne, przystosowany do miski wc dla 
osób niepełnosprawnych, w komplecie śrubunek z zaworem kątowym 
1/2", wsporniki dystansowe do ściany w komplecie. 

1 szt. 

Pisuar 
ceramiczny 

Pisuar ceramiczny, dopływ z tyłu, wym. 375x645 mm, mocowania zakryte 
zaślepką w kolorze białym, waga nie więcej niż  12 kg, kolor biel alpejska, 
zgodność z EN 13407:2006 wraz z automatycznym, radarowym zaworem 
spustowym do pisuaru zasilany z sieci 230v, z zintegrowanym zasilaczem 
24v dc 

1 szt. 

Stelaż 
podtynkowy do 
pisuaru 

Stelaż podtynkowy do pisuaru, wys. 1130-1330 mm, szer. 500 mm, gł. 140-
240 mm, przystosowany do montazu ukrytej armatury natynkowej, w 
komplecie: uniwersalny śrubunek do podłączenia wody 1/2", kolano 
odpływowe dn50 z uszczelką, szpilki i nakrętki do montażu pisuaru, 
wsporniki. 

1 szt. 

Dozownik 
mydła 

Dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal polerowana, gł. 11 cm, 
szer. 12 cm, wys. 26 cm 

2 szt. 

Podajnik 
ręczników 
papierowych 

Podajnik ze stali nierdzewnej chromowanej dostosowany do ręczników 
papierowych w listkach typu zz na maksymalna pojemność to 500 szt 
listków o formacie 25x23 cm. Zamykany na kluczyk, z przodu obudowy 
znajduje się wizjer informujący o ilości papieru. Stal nierdzewna 
chromowana. Szer.: 28,4 cm, gł.: 10 cm, wys.: 26,6 cm 

2 szt. 

Kosz na ręczniki 
papierowe 

Kosz z uchylną pokrywą, 27 l, stal polerowana. Gł. 16,5 cm, szer. 33,4 cm, 
wys. 59,5 cm 

2 szt. 

Kosz na śmieci Kosz do toalet z unoszoną pokrywą, 4,5 l, stal polerowana. Gł. 10 cm, szer. 
22,5 cm, wys. 26 cm 

2 szt. 

Dozownik 
papieru 
toaletowego 

Dozownik do papieru toaletowego metalowy, wykończenie powierzchni: 
chrom - połysk, wymiary: wys.: 290 mm, szer.: 268 mm, gł.: 130 mm. 
Zamek i klucz: metal. Okienko kontrolne informujące o ilości papieru 

2 szt. 

Szczotka do wc Szczotka wc wisząca, kielich stalowy chrom. Wys.: 37,8 cm, szer.: 9 cm, gł.: 
11,3 cm 

2 szt. 

Odpływ do 
natrysków 

Odpływ do natrysków H90 H50, wysokość zasyfonowania 50 mm, syfon z 
pe-hd, maksymalna przepustowość 0,8 l/s i kratka ozdobna do odpływu 
podłogowego, stal nierdzewna, przykręcana 2 śrubami, wym. 80x80 

1 szt. 

Zawór wodny Zawór kulowy wodny czerpalny ze złączką. Uchwyt: stalowa rączka, 
materiał korpusu i kuli: mosiądz 

1 szt. 
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 I.7.3 – POMIESZCZENIE 0.04- WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH/ DAMSKIE 
 
 

Umywalka dla 
niep. 
montowana do 
ściany 

Umywalka dla osób niepełnosprawnych 650x550 mm, z otworem, z 
przelewem, do kompletowania z syfonem podtynkowym, do montażu na 
ścianie, rozstaw otworów  do mocowania 280 mm, waga do 18 kg, kolor 
biel alpejska, zgodność z PN-EN 14688:2009. 
 

1 szt. 

Kran do 
umywalki 

Kran do umywalki-  wysokość całkowita (w cm) 14, głębokość wylewki 
umywalkowej (w cm) 14, rodzaj korka click-clack, kolor srebrny, 
wykończenie produktu: chromowany, typ efektu: połysk 

1 szt. 

Miska 
ustępowa dla 
niep., deska 
sedesowa + 
przycisk 

Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych, wisząca, lejowa, dł. 700 
mm, szer. 390 mm, do montażu na wys. 460 mm od posadzki, 
przystosowana do spłukiwania 2/4 l, waga do 28 kg, kolor biel alpejska.  
Deska sedesowa z duroplastu dla osób niepełnosprawnych z uchwytem 
pokrywy,  specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe 
Prostokątny przycisk spłukujący do wc,naścienny, tworzywo sztuczne, 
kolor chrom, spłukiwanie mechaniczne, dwudzielne, wym. 240x150x6 mm. 

1 szt. 

Stelaż 
podtynkowy do 
wc 

Stelaż podtynkowy do wc, szer. 400 mm, wys 1130-1330 cm, gł. 150-
235mm, przystosowany do spłukiwania zmniejszoną ilością wody 2/4 l, 
uruchamianie spłukiwania mechaniczne, przystosowany do miski wc dla 
osób niepełnosprawnych, w komplecie śrubunek z zaworem kątowym 
1/2", wsporniki dystansowe do ściany w komplecie. 

1 szt. 

Dozownik 
mydła 

Dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal polerowana, gł. 11 cm, 
szer. 12 cm, wys. 26 cm 

1 szt. 

Podajnik 
ręczników 
papierowych 

Podajnik ze stali nierdzewnej chromowanej dostosowany do ręczników 
papierowych w listkach typu zz na maksymalna pojemność to 500 szt 
listków o formacie 25x23 cm. Zamykany na kluczyk, z przodu obudowy 
znajduje się wizjer informujący o ilości papieru. Stal nierdzewna 
chromowana. Szer.: 28,4 cm, gł.: 10 cm, wys.: 26,6 cm 

1 szt. 

Kosz na ręczniki 
papierowe 

Kosz z uchylną pokrywą, 27 l, stal polerowana. Gł. 16,5 cm, szer. 33,4 cm, 
wys. 59,5 cm 

1 szt. 

Kosz na śmieci Kosz do toalet z unoszoną pokrywą, 4,5 l, stal polerowana. Gł. 10 cm, szer. 
22,5 cm, wys. 26 cm 

1 szt. 

Dozownik 
papieru 
toaletowego 

Dozownik do papieru toaletowego metalowy, wykończenie powierzchni: 
chrom - połysk, wymiary: wys.: 290 mm, szer.: 268 mm, gł.: 130 mm. 
Zamek i klucz: metal. Okienko kontrolne informujące o ilości papieru 

1 szt. 

Szczotka do wc Szczotka wc wisząca, kielich stalowy chrom. Wys.: 37,8 cm, szer.: 9 cm, gł.: 
11,3 cm 

1 szt. 

Przewijak dla 
niemowląt 

Przewijak dla niemowląt pionowy. Materiał- poliuretan, wykończenie 
białe, wykonanie pionowe, wymiary otwarty 489 x 789 x 814 mm, wymiary 
zamknięty 489 x 789 x 100 mm, montaż naścienny 

1 szt. 

Poręcz ścienna 
łukowa 

Poręcz ścienna łukowa, uchylna, przy wc, dł 850 mm, średnica: 32 mm. Stal 
nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 
100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 
śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze 
chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg. 

3 szt. 

Poręcz ścienna 
prosta 

Poręcz ścienna, prosta dla osób niepełnosprawnych, dł 30 cmm, śr 32mm, 
stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, mocowanie przy 
pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących. Rozety 
zasłaniające śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. 

1 szt. 



Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg. 

Półka wisząca Półka- biała, montowana na wys. 28 cm i 60,5 cm 1 szt. 
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 I.7.4 – POMIESZCZENIE 0.05- SALA WIDOWISKOWA 

 

HYDRANT ISTNIEJĄCY HYDRANT H25, 30 M WĘŻA (PRZEWIDUJE SIĘ 
PRZEMALOWANIE DRZWICZEK SZAFKI HYDRANTOWEJ W KOLORZE RAL 
7035. SZAFKĘ OZNACZYĆ ZNAKIEM "HYDRANT") 

1 szt. 

GAŚNICA NOWO PROJEKTOWANA GAŚNICA GP-4 OBOK ISTNIEJĄCEGO WYJŚCIA W 
POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI SALI. 

1 szt. 

 
 WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA WG CZĘŚCI RYSUNKOWEJ RYS SN_W/3 
 
 I.7.5 – POMIESZCZENIE 0.10- WC 
  

Umywalka 
montowana do 
ściany 

Umywalka prostokątna szer.60 cm, gł. od ściany maksymalnie 46 cm, z 
otworem na baterię, z przelewem, waga do 15 kg, kolor: biel alpejska, 
zgodność z normą zharmonizowaną EN 14688:2006. 

2 szt. 

Syfon do 
umywalki 

Syfon podumywalkowy, butelkowy, chrom połysk, przepustowość 
wyjściowa 0,7 l/s, wysokość zaszpanowania 75 mm, śr. odpływu 40 mm, 
zgodność z EN 274-3. 

2 szt. 

Kran do 
umywalki 

Kran do umywalki-  wysokość całkowita (w cm) 14, głębokość wylewki 
umywalkowej (w cm) 14, rodzaj korka click-clack, kolor srebrny, 
wykończenie produktu: chromowany, typ efektu: połysk 

2 szt. 

Miska 
ustępowa, 
deska 
sedesowa + 
przycisk 

Miska ustępowa, wisząca, lejowa, prostokątna, Rimfree - bez 
wewnętrznego kołnierza, wym. dł. maksymalnie do 530, szer. 350mm, 
przystosowana do spłukiwania 2/4 l, waga maksymalna do 19 kg, kolor biel 
alpejska, zgodność z normą zharmonizowaną EN 997:2012/ ac:2012. 
Deska sedesowa antybakteryjna, z duroplastu, zawiasy metalowe  
instalowane od dołu. 
Prostokątny przycisk spłukujący do wc,naścienny, tworzywo sztuczne, 
kolor chrom, spłukiwanie mechaniczne, dwudzielne, wym. 240x150x6 mm. 

1 szt. 

Stelaż 
podtynkowy do 
wc 

Stelaż podtynkowy do wc, szer. 400 mm, wys 1130-1330 cm, gł. 150-
235mm, przystosowany do spłukiwania zmniejszoną ilością wody 2/4 l, 
uruchamianie spłukiwania mechaniczne, przystosowany do miski wc dla 
osób niepełnosprawnych, w komplecie śrubunek z zaworem kątowym 
1/2", wsporniki dystansowe do ściany w komplecie. 

1 szt. 

Dozownik 
mydła 

Dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal polerowana, gł. 11 cm, 
szer. 12 cm, wys. 26 cm 

1 szt. 

Podajnik 
ręczników 
papierowych 

Podajnik ze stali nierdzewnej chromowanej dostosowany do ręczników 
papierowych w listkach typu zz na maksymalna pojemność to 500 szt 
listków o formacie 25x23 cm. Zamykany na kluczyk, z przodu obudowy 
znajduje się wizjer informujący o ilości papieru. Stal nierdzewna 
chromowana. Szer.: 28,4 cm, gł.: 10 cm, wys.: 26,6 cm 

1 szt. 

Kosz na ręczniki 
papierowe 

Kosz z uchylną pokrywą, 27 l, stal polerowana. Gł. 16,5 cm, szer. 33,4 cm, 
wys. 59,5 cm 

1 szt. 

Kosz na śmieci Kosz do toalet z unoszoną pokrywą, 4,5 l, stal polerowana. Gł. 10 cm, szer. 
22,5 cm, wys. 26 cm 

1 szt. 



Dozownik 
papieru 
toaletowego 

Dozownik do papieru toaletowego metalowy, wykończenie powierzchni: 
chrom - połysk, wymiary: wys.: 290 mm, szer.: 268 mm, gł.: 130 mm. 
Zamek i klucz: metal. Okienko kontrolne informujące o ilości papieru 

1 szt. 

Szczotka do wc Szczotka wc wisząca, kielich stalowy chrom. Wys.: 37,8 cm, szer.: 9 cm, gł.: 
11,3 cm 

1 szt. 
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 I.7.6 - POMIESZCZENIE 0.11- GARDEROBA 
 
 

Lustro ścienne Lustro ścienne mocowane nad listwą przypodłogową. Wymiary: 112,5 x 
230 cm 

1 szt. 

 
 Przewiduje się montaż szafy wnękowej według odrębnego opracowania. 
 
 WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA WG CZĘŚCI RYSUNKOWEJ RYS SN_W/6 
  
 I.7.7 – POMIESZCZENIE 0.12- GARDEROBA 
 

Lustro ścienne Lustro ścienne mocowane nad listwą przypodłogową. Wymiary: 318 x 230 
cm 

1 szt. 

 
 Przewiduje się montaż szafy wnękowej według odrębnego opracowania. 
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