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Sytuacja – aksonometria ośrodka
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CZĘŚĆ  OPISOWA
do projektu architektoniczno - budowlanego

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja polegać będzie na niewielkiej przebudowie i adaptacji istniejącej klatki schodowej 
pawilonu  „C”  pod  montaż  dźwigu  osobowego  przeznaczonego  również  dla  osób 
niepełnosprawnych w Górnośląskim  Centrum Rehabilitacji  w Tarnowskich Górach  przy  ul. 
Śniadeckiego 1.

2. STAN ISTNIEJĄCY

Pawilon  „C”  jest  jednym  z  kilku  pawilonów  całego  Ośrodka  Górnośląskiego  Centrum 
Rehabilitacji i jednym z trzech pięciokondygnacyjnych. Pawilon posiada dwie kondygnacje w 
pełni powiązane z ośrodkiem i trzy samodzielne „wystające” powyżej. Jego forma przypomina 
niewysoki  pięciokondygnacyjny  blok  punktowy.  Posiada  on  odrębną  -  wydzieloną  klatkę 
schodową  oraz  hol,  na  każdej  kondygnacji  zapewniający  swobodny  dostęp  do  pokoi 
pacjentów. Pawilon oprócz klatki schodowej w pionie obsługują dwie windy osobowe.

Zestawienie powierzchni i kubatury

Powierzchnia użytkowa pojedynczej kondygnacji klatki schodowej - 28,54 m2
Kubatura wewnętrzna klatki schodowej - 590,00 m3
Ilość kondygnacji - 5 + poddasze techniczne

Ogólny stan techniczny zarówno klatki schodowej jak i całego pawilonu jest bardzo dobry.

Konstrukcja pawilonu – konstrukcję pawilonu stanowi szkielet żelbetowy uzupełniony ścianami 
murowanymi.  Konstrukcyjnie  pawilon  stanowi  odrębną  całość  powiązaną  z  ośrodkiem. 
Stropodach pawilonu oparty jest na stropie żelbetowym, termoizolowany i pokryty papą. 
Dach płaski, tylko na fragmencie dojścia do kondygnacji technicznej jednospadowy.
  
Planowana przebudowa i adaptacja w żaden sposób nie narusza istniejącej konstrukcji 

Wykończenie i wyposażenie – pomieszczenia pawilonu i klatka schodowa są obecnie w pełni 
wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
– podłogi i posadzki – posadzkę klatki stanowi płyta żelbetowa pokryta lastriko
– tynki – cementowo – wapienne,
– wykończenie ścian – tynki malowane farbą emulsyjną,
– sufity – stropodach
– stolarka – okna PCV, drzwi na dojściu do klatki schodowej – ślusarka aluminiowa.

Instalacje wewnętrzne klatki schodowej
– instalacja hydrantowa
– instalacja oddymiania 
– instalacja C.O.
– instalacja elektryczna i oświetleniowa

3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY PO PRZEBUDOWIE I ADAPTACJI

Adaptacja i związana z nią przebudowa ma na celu montaż dodatkowego dźwigu osobowego 
w tym pawilonie. Projektowane wymiary kabiny windy (1,1x1,4m) dają możliwość korzystania 
z  niej  osobom  niepełnosprawnym.  Dźwig  będzie  umieszczony  w  centralnej  części  klatki 
schodowej tzw. duszy. Wyjścia z windy na poszczególnych kondygnacjach na główne podesty 
klatki schodowej.  

Zestawienie powierzchni i kubatury po przebudowie

Powierzchnia użytkowa pojedynczej kondygnacji klatki schodowej - bez zmian
Kubatura wewnętrzna - 600,00 m3
Ilość kondygnacji - 5 + poddasze techniczne - bez zmian



Wprowadzane zmiany w obrębie klatki schodowej

– wykonanie fundamentu szybu windowego,
– przesunięcie  ścianek  ze  ślusarki  aluminiowej  wydzielających  klatkę  schodową  na 

kondygnacji -3,30 i 0,00m do uzyskania minimalnej odległości  1,6m pomiędzy drzwiami 
przestankowymi windy a przeciwległą przegrodą zgodnie z warunkami technicznymi,

– wymiana nieotwieranych fragmentów ślusarki aluminiowej,
– montaż dźwigu wraz z szybem,
– wymiana balustrad.

4. ROZWIĄZANIE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

FUNKCJA
Po  adaptacji  i  przebudowie  funkcja  klatki  schodowej  uzupełniona  zostanie  dodatkowo  o 
urządzenie dźwigowe.
FORMA
Rozwiązanie – montaż dźwigu odzwierciedla możliwości wynikające z istniejącej przestrzeni 
w  klatce  schodowej.  Całość  projektu  architektonicznego,  na  etapie  koncepcji  została 
uzgodniona i zaakceptowana przez inwestora.

5. PRACE REMONTOWE I ADAPTACYJNE DO WYKONANIA 

5.1  Prace rozbiórkowe

Rozebrać fragment posadzki w miejscu fundamentu i podszybia dźwigu oraz ściany pod 
pierwszym biegiem klatki schodowej. Rozebrać betonowe murki balustrad wzdłuż dłuższych 
biegów klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach. Wszystkie prace rozbiórkowe a w 
szczególności te na dużych wysokościach wykonać ręcznie z zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa. Gruz wywieziony zostanie na wysypisko śmieci. 

5.2  Ślusarka aluminiowa

Zdemontować pełne ścianki ślusarki aluminiowej, które zostaną zastąpione drzwiami również 
wykonanymi jako ślusarka aluminiowa – lustrzane odbicie drzwi istniejących na kondygnacji I, 
II i III piętra.

5.3  Posadzki

W miejscach po usunięciu balustrad i na najniższej kondygnacji przyziemia posadzki do 
odtworzenia lub wykończenia płytkami ceramicznymi lub gres – antypoślizgowymi.

5.4  Winda

Projektowana winda oraz szyb posiadać będą ściany wykonane ze szkła bezpiecznego 
mocowane do samonośnej, oddylatowanej od budynku konstrukcji stalowej ustawionej na 
fundamencie żelbetowym. Projektowany dźwig posiadać będzie napęd elektryczny.
Winda stanowić będzie kompletne rozwiązanie systemowe konkretnego producenta 
wybranego przez inwestora, a następnie dostosowane do potrzeb projektu. Wszystkie dane 
dot. wybranego dźwigu oraz szczegółowego rozwiązania fundamentu wg odrębnego 
opracowania.

6.  ELEMENTY WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA 

6.1  Ślusarka

Istniejące fragmenty stałe ze ślusarki aluminiowej zastąpione zostaną niesymetrycznymi 
drzwiami wykonanymi również ze ślusarki aluminiowej – lustrzane odbicie drzwi istniejących.
Drzwi wraz ze szkleniem wykonać ze ślusarki aluminiowej o odporności ogniowej jak 
istniejące – EI60. Na kondygnacji -3,30 i 0,00m (niski i wysoki parter) ślusarkę należy 
zdemontować w całości i przesunąć do uzyskania minimalnej szerokości podestu przed 
drzwiami windy wynoszącej 1,6m.



6.2  Tynki

Wewnętrzne cementowo – wapienne. W miejscach uszkodzenia zbić i uzupełnić na nowo. 

6.3  Podłogi i posadzki 

We wszystkich miejscach uszkodzeń lub na całej najniższej kondygnacji oraz w miejscach po 
usunięciu balustrad betonowych posadzkę odtworzyć lub uzupełnić płytkami ceramicznymi 
lub gres - antypoślizgowymi. 

6.4  Malowanie

Po zakończeniu adaptacji oraz montażu dźwigu klatkę schodową malować farbami 
emulsyjnymi lub akrylowymi, po wcześniejszym przygotowaniu powierzchni.

6.5  Balustrady

Istniejące wszystkie wewnętrzne balustrady wokół duszy schodów a po zamontowaniu wokół 
szybu windy zostaną zastąpione nowymi wykonanymi ze stali malowanej proszkowo lub ze 
stali nierdzewnej. W miejscach bocznych ścian szybu windowego balustradę można zastąpić 
pochwytem mocowanym do konstrukcji szybu. Wysokość balustrad – 1,1m.

7. INSTALACJE

7.1  Ogrzewanie 

Istniejące – bez zmian.

7.2  Wentylacja

Istniejąca bez zmian.
Wentylację szybu windowego wykonać bezpośrednio ponad dach wg szczegółowych zaleceń 
producenta dźwigu.

7.3  Oświetlenie

Istniejące bez zmian. Oświetlenie kabiny windy indywidualne. 

7.4  Instalacja ppoż. klatki schodowej

Klatka schodowa jest w pełni wydzielona przeciwpożarowo na wszystkich kondygnacjach. 
Jej wszystkie przegrody – ściany murowane i ślusarka aluminiowa spełniają wymagane 
przepisami parametry odporności i izolacyjności przeciwpożarowej. Klatka schodowa jest 
wyposażona w sprawny system oddymiania i system hydrantowy. Projektowana winda nie 
zmieni powyższych warunków ponieważ w całości poruszać się będzie w wydzielonej strefie 
klatki schodowej. Winda w czasie pożaru i ewakuacji zjedzie na najniższą kondygnację i po 
otwarciu drzwi pozostanie zablokowana w tej pozycji. Winda nie może służyć do ewakuacji.

7.5  Instalacja elektryczna   

Istniejąca klatki schodowej – bez zmian.
Zasilanie elektryczne projektowanego dźwigu bezpośrednio z głównej rozdzielni elektrycznej 
ośrodka znajdującej się na poziomie terenu po przeciwnej stronie placu, na który prowadzi 
bezpośrednie wyjście z klatki schodowej. Kabel zasilający można położyć w istniejących 
kanałach instalacyjnych – jego wymagana długość to około 50mb. Rozdzielnia elektryczna 
dźwigu zlokalizowana może zostać na najniższej kondygnacji np. za szybem windy.
Instalacja elektryczna wg opracowania dostarczonego przez producenta dźwigu.

8.  CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Realizacja adaptacji klatki schodowej na potrzeby montażu dźwigu nie wpływa na 
charakterystykę ekologiczną obiektu.  



9.  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Realizacja adaptacji klatki schodowej na potrzeby montażu dźwigu nie wpływa na 
charakterystykę energetyczną obiektu.  

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Projektowana adaptacja i przebudowa nie ma wpływu na istniejące warunki ochrony 
przeciwpożarowej obiektu. Nie zmieniają się warunki ewakuacji przewidziane dla tego 
pawilonu. Projektowana winda w czasie pożaru zjedzie na parter i pozostanie otwarta.
Nie wprowadza się żadnych zmian do sprawnie działającego systemu oddymiania i systemu 
hydrantowego 6klatki schodowej.
Wszystkie użyte materiały budowlane powinny być niepalne lub trudnozapalne oraz muszą 
posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

11. UWAGI KOŃCOWE 

1. Materiały budowlane użyte do wykonania w/w przebudowy powinny mieć odpowiednie atesty i 
aprobaty techniczne dopuszczające do zastosowania w zakładach opieki zdrowotnej.

2. Wszelkie odstępstwa od projektu lub zmiany zastosowanych materiałów – należy uzgodnić z 
projektantem.

3. Wszystkie materiały wykończeniowe należy przed zastosowaniem uzgodnić z projektantem.
4. Przy stosowaniu materiałów, technologii i rozwiązań systemowych należy ściśle stosować się 

do zaleceń producentów.
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