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 SPIS ZAWARTOŚCI 

I. DOKUMENTY FORMALNE 

 Uprawnienia projektowe i zaświadczenia o wpisie do właściwej izby projektanta 

 Uprawnienia projektowe i zaświadczenia o wpisie do właściwej izby sprawdzającego 

 Postanowienie MKW PSP w Krakowie z dn. 10.08.2012 – zgoda na spełnienie w inny sposób 

wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 

r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 

II. ARCHITEKTURA 

 Część opisowa 

 Część rysunkowa 

III. KONSTRUKCJA 

 Część opisowa  - obliczenia statyczne 

 Część rysunkowa – nadproże stalowe - szczegół 
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Część opisowa  

Część rysunkowa: 

A-1 Klatka 1 – piwnice  

A-2 Klatka 1 – parter  

A-3 Klatka 1 – piętro 1.  

A-4 Klatka 1 – piętro 2.  

A-5 Klatka 1 – poddasze  

A-6 Klatka 2 – piwnice  

A-7 Klatka 2 – parter  

A-8 Klatka 2 – piętro 1.  

A-9 Klatka 2 – piętro 2.  

A-10 Klatka 2 – poddasze  

A-11 Klatka 1, 2 – dach  

A-12 Klatka 3 – piwnice  

A-13A Klatka 1 – zestawienie cz. 1.  

A-13B Klatka 1 – zestawienie cz. 2.  

A-14 Klatka 2, 3 – zestawienie   
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Ustalenia z Inwestorem. 

1.2. Wizja lokalna. 

1.3. Archiwalne dokumentacje projektowe (z lat 80. XX w.). 

1.4. Ekspertyza techniczna dotycząca spełnienia w inny sposób wymagań rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w zakresie występujących 

warunków ewakuacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej (PWST), aut. Czesław Lalewicz, 

2012. 

1.5. Postanowienie KW PSP w Krakowie z dn. 10.08.2012 r. 

1.6. Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego oraz inne prawne przepisy powiązane. 

1.7. Inwentaryzacja architektoniczna wykonana na potrzeby niniejszego opracowania. 

1.8. Projekt budowlany zatwierdzony prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę. 

 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa w obrębie dwóch klatek schodowych w budynku Państwowej Wyższej 

Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie przy ul. Straszewskiego 21-22 (dz. nr 1 i 3, obr. 145, jedn. 

ewid. Śródmieście) mająca na celu dostosowanie budynku do wymagań postanowienia KW PSP w Krakowie z 

dn. 10.08.2012 r.  

Budynek objęty przebudową znajduje się w ciągu zabudowy mieszkalno-usługowej przy ul. Straszewskiego. 

Obiekt składa się z dwóch kamienic połączonych ze sobą funkcjonalnie w latach 90. XX w. (nr 21 - proj. 

Maksymilian Nitsch, 1872 r.; przebudowy: Romuald Loegler, 1989 r. i nr 22 - proj. Jacek Matusiński, 1878 r.; 

przebudowy: aut. nieznany, 1903 i Romuald Loegler, 1989 r.). Jest to budynek czterokondygnacyjny z jedną 

kondygnacją piwnic i czterema kondygnacjami nadziemnymi, przekryty dachem dwuspadowym, symetrycznym. 

Ściany fundamentowe budynku wykonane są z cegły pełnej. Strop nad piwnicą stanowi sklepienie ceglane, 

miejscami zastąpione płytą żelbetową. Ściany konstrukcyjne wykonane są z cegły pełnej. Stropy belkowe 

drewniane ze ślepym pułapem i podłogą na legarach i polepie. Dach pokryty jest blachą płaską na pełnym 

deskowaniu. Stolarka wewnętrzna i zewnętrzna drewniana. Nad całym budynkiem znajduje się poddasze. 

Budynek  jest stale użytkowany i znajduje się w dobrym stanie technicznym. 

W latach 80. i 90. XX w. w trakcie przebudowy budynku podniesiono dach budynku i powstałe poddasze o 

wysokości ścianki kolankowej 237cm i wysokości w świetle 281cm zaadaptowano na pracownie krawieckie, 

magazyny, kancelarię tajną oraz pokoje gościnne. Pomieszczenia te uzyskały doświetlenie poprzez niewysoki 

pas okien (o wys. 48cm) w nowej ściance kolankowej powyżej gzymsu koronującego elewację. 
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Kamienica jest wpisana do rejestru zabytków pod numerem A-914 decyzją indywidualną z dn. 22.06.1992 r. oraz 

znajduje się na obszarze Historycznego Zespołu Miasta Krakowa uznanego za pomnik historii Zarządzeniem 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r.  

 

3. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA  

Opracowanie zawiera opis oraz rysunki architektoniczne projektu wykonawczego dla przebudowy fragmentu 

budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie przy ul. Straszewskiego 21-

22 w Krakowie (dz. nr 3, obr. 145, Śródmieście), tj. jednej klatki schodowej ewakuacyjnej – od strony ul. 

Piłsudskiego (w zachodnim narożniku budynku) oraz drugiej klatki schodowej w narożniku budynku u zbiegu ulic 

Straszewskiego i Piłsudskiego, dla której prace projektowe obejmują jedynie poziom piwnic. Nie ulega zmianie 

funkcja pomieszczeń, ani też podstawowe parametry budynku (wymiary, powierzchnie, kubatura). 

 

4. PODSTAWOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE 

W związku z postanowieniem KW PSP w Krakowie z dn. 10.08.2012 r. planowane jest wykonanie robót 

dostosowawczych polegających na: wymurowaniu odcinków ścianek dla osadzenia zestawów szklanych EI30 

(EI60) wraz z montażem zestawów, montaż nowej stolarki drzwiowej EI30, wymianie istniejącej stolarki w obrębie 

klatki schodowej na stolarkę EI30, montaż samozamykaczy, elektrotrzymaczy itp. urządzeń związanych z nową 

stolarka i ślusarką drzwiową oraz montażu klap dymowych wraz z osprzętem sterującym, przesunięciu otworu 

drzwiowego. Prace dodatkowe obejmą uzupełnienia posadzek oraz ścian, uzupełnienia sufitów podwieszonych, 

roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 

Uwagi 

Szczegóły rozwiązań w dalszej części opisu oraz są na odpowiednich rysunkach. 

Nie ulegają zmianie podstawowe parametry budynku (wymiary, powierzchnie, kubatura). 

Warunki ochrony przeciwpożarowej – jak w projekcie budowlanym zatwierdzonym prawomocną decyzją 

o pozwoleniu na budowę. 

 

5. PROJEKTOWANE ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Szczegółowy spis prac rozbiórkowych znajduje się w opisie szczegółowym dotyczącym każdego istniejącego 

otworu drzwiowego w obrębie wydzielanych klatek schodowych. 

Zasadniczo są to prace: 

1. Demontaże istniejących drzwi (w tym również zabytkowych drewnianych) w zależności od 

przewidywanych robót wraz z: 

a. ościeżnicami (drewnianymi lub stalowymi), 

b. naświetlami, 

c. opaskami i progami. 

2. Wyburzenie fragmentu ściany dla poszerzenia ościeża. 
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3. Demontaże fragmentów sufitów podwieszanych (również wraz z oświetleniem). 

4. Demontaże opraw oświetleniowych, drobnego osprzętu elektrycznego oraz przewodów instalacyjnych. 

5. Demontaże części obudowy instalacji podsufitowych. 

6. Wyburzenie fragmentu ściany murowanej dla wykonania nowego otworu drzwiowego. 

7. Demontaże warstw posadzkowych w tym posadzki zewnętrznej (płyty kamienne). 

8. Rozbiórka warstw dachowych dla montażu klap oddymiających. 

 

6. ROBOTY KONSTRUKCYJNE 

Wstawienie projektowanych stalowych nadproży przy poszerzanych otworach drzwiowych oraz dla nowych 

otworów drzwiowych, wykonanie otworów w stropie oraz dachu dla montażu klap oddymiających, montaż 

wymianów na istniejących krokwiach – zgodnie z projektem konstrukcji opracowanym przez mgr inż. Bartłomieja 

Zdziecha w październiku 2014 r. 

 

7. ODDYMIANIE I PRZEWIETRZANIE KLATEK SCHODOWYCH 

Zgodnie z projektem wykonawczym Wykonanie instalacji oddymiania i przewietrzania,  opracowanym w 

październiku 2014 r. przez Andrzeja Kopecia – firma AP System s.c. montowana będzie instalacja oddymiania i 

przewietrzania ewakuacyjnych klatek schodowych od ul. Piłsudskiego. W skład instalacji wejdą centrale, czujki, 

przyciski, siłowniki, zasilacze, elektrotrzymacze oraz przewody, a także klapy oddymiające (po dwie klapy z 

siłownikami i owiewkami w każdej z klatek) – szczegóły znajdują się w projekcie branżowym. 

 

8. POZOSTAŁE  PRACE BUDOWLANE 

1. Osadzenie projektowanych drzwi (w tym drewnianych oraz stalowych, przenoszonych istniejących 

drewnianych); 

2. dostosowanie cokolików do wstawionych drzwi; 

3. montaż ścian działowych oraz ścian działowych jako uzupełnienie nad wstawianą stolarką lub ślusarką, 

w odporności ogniowej EI60 oraz bez odporności ogniowej; 

4. montaż sufitów podwieszanych (sufity gładkie z płyt gipsowo–kartonowych, w odporności ogniowej EI60 

dwustronnej, jednostronnej oraz bez odporności ogniowej, w wariantach z wełną mineralna oraz bez 

wełny mineralnej); 

5. odtwarzanie fragmentów sufitów podwieszanych z płyt gipsowo–kartonowych; 

6. uzupełnienie ubytków powstałych w istniejących ścianach i ewentualnie suficie w trakcie montażu drzwi 

– zgodnie z opisem szczegółowym; 

7. odtwarzanie istniejącego wykończenia ścian – malowanie farbą dyspersyjną do wnętrz - kolorystyka 

dostosowana do stanu istniejącego (kolor szarości i żółci na ścianach, sufity białe); 

8. uzupełnienie ubytków w posadzce materiałami identycznymi jak istniejące – zgodnie z opisem 

szczegółowym; 
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9. prace w zakresie instalacji elektrycznych - montażu osprzętu elektrycznego (w tym opraw, gniazd, 

wyłączników oraz elementów instalacji oddymiania i przewietrzania zgodnie z projektem branżowym), 

układanie przewodów. 

 

UWAGA - szczegóły znajdują się na odpowiednich rysunkach 
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uwaga 2 - cokoliki dostosowanie, 
 - uzupełnienie ścian 
 - wykończenie 

uwaga 1- cokoliki demontaż 

uwaga 3 – uzupełnienie posadzek 
 

uwaga 4 – uzgodnić 
montaż elektrotrzymacza 
 

 

9. SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRAC BUDOWLANYCH 

W szczegółowym spisie robót budowlanych podano w formie uwag następujące prace lub zestawy prac:  

w spisie prac podstawowych: 

• demontaż fragmentów cokolików lastrico w sposób umożliwiający  

ponowne ich osadzenie. 

w spisie prac dodatkowych: 

• dostosowanie cokolików do wstawionych drzwi; 

• uzupełnienie ubytków powstałych w istniejących ścianach i ewentualnie 

suficie w trakcie montażu drzwi. 

• odtwarzanie istniejącego wykończenia ścian – malowanie farbą 

dyspersyjna do wnętrz - kolorystyka dostosowana do stanu istniejącego. 

 

• uzupełnienie ubytków w posadzce materiałami identycznymi jak istniejące. 

 

• w przypadku braku technicznej możliwości montażu elektrotrzymacza 

 
do ściany inną lokalizację uzgodnić z Inwestorem i Projektantem. 

 

 

 

Uwaga: 

wszystkie drzwi projektowane i odtwarzane (z wyjątkiem D27 – drzwi zewnętrzne na parterze w klatce 2) 

wykonać w ODPORNOŚCI EI30, NAŚWIETLA W ODPORNOŚCI EI60. 
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uwaga 1- cokoliki demontaż 

uwaga 2 - cokoliki dostosowanie, 
 - uzupełnienie ścian 
 - wykończenie 

uwaga 3 – uzupełnienie posadzek 

uwaga 1- cokoliki demontaż 

 

KLATKA 2 – PIWNICE (rysunek A-6) 

Drzwi D24 

Prace podstawowe: 

Demontaż istniejących drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą. 

 

 

Osadzenie projektowanych drzwi stalowych w istniejącej ścianie działowej. 

Demontaż części obudowy instalacji podsufitowych. 

Prace dodatkowe: 

 

 

 

Materiały posadzkowe: płytki lastrico. 

Uzupełnienie ubytków w obudowie instalacji podsufitowych płytami gipsowo-kartonowymi np. Rigips gr. 12,5 mm 

typ A lub równoważnymi, montowanymi do konstrukcji istniejącej. Dostosowanie poziomu dolnej części obudowy 

instalacji podsufitowych z płyt gk do wymiarów koniecznych dla prawidłowego działania skrzydeł drzwiowych. 

Wysokość projektowanej ślusarki drzwiowej dostosować do przebiegu istniejących nadproży i do poziomu 

istniejących instalacji podsufitowych wraz z ich obudową. 

UWAGA: 

1. Wysokość projektowanej ślusarki drzwiowej dostosować do przebiegu istniejących nadproży i do poziomu 

istniejących instalacji podsufitowych wraz z ich obudową. Poziomy ustalić po wykonaniu koniecznych rozbiórek. 

2. W przypadku braku technicznej możliwości montażu elektrotrzymacza do ściany inną lokalizację uzgodnić z 

Inwestorem i Projektantem 

 

Drzwi D25 

Prace podstawowe: 

Demontaż istniejących drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą. 

 

 

Demontaż części obudowy instalacji podsufitowych. 

Wyburzenie w ścianie wg załączonego rysunku. Wykonanie nadproża wg projektu konstrukcji. 

Osadzenie projektowanych drzwi stalowych w istniejącej ścianie działowej jak na rysunku. 

Prace dodatkowe: 



NOVÁK – RYGIEL STUDIO ARCHITEKTONICZNE  
 
PRZEBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH BUDYNKU PWST W KRAKOWIE - PROJ. WYKONAWCZY 

 

 

A-7  

uwaga 2 - cokoliki dostosowanie, 
 - uzupełnienie ścian 
 - wykończenie 

uwaga 3 – uzupełnienie posadzek 
 

 

Materiały posadzkowe: płytki lastrico. 

Dostosowanie poziomu dolnej części obudowy instalacji podsufitowych z płyt gk do wymiarów koniecznych dla 

prawidłowego działania skrzydeł drzwiowych.  

UWAGA: 

1. Wysokość projektowanej ślusarki drzwiowej dostosować do przebiegu istniejących nadproży i do poziomu 

istniejących instalacji podsufitowych wraz z ich obudową. Poziomy ustalić po wykonaniu koniecznych rozbiórek. 

2. W przypadku braku technicznej możliwości montażu elektrotrzymacza do ściany inną lokalizację uzgodnić z 

Inwestorem i Projektantem 
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uwaga 1- cokoliki demontaż 

uwaga 2 - cokoliki dostosowanie, 
 - uzupełnienie ścian 
 - wykończenie 

uwaga 3 – uzupełnienie posadzek 

uwaga 2 - cokoliki dostosowanie, 
 - uzupełnienie ścian 
 - wykończenie 

uwaga 3 – uzupełnienie posadzek 

KLATKA 2 – PARTER (rysunek A-7) 

Drzwi D26 

Prace podstawowe: 

 

 

Demontaż fragmentu sufitu podwieszanego. Wykonanie ściany EI60 w systemie PROMATECT firmy Promat lub 

w systemie równoważnym, np. RIGIPS – ściana działowa nr katalogowy systemu Rigips 3.40.02 (płyta 

2x12,5mm) lub równoważny. Ścianę wykonać do poziomu stropu żelbetowego. 

Odtworzenie sufitu podwieszanego z płyt gk. Sufit podwieszany RIGIPS - płyty gipsowo-kartonowe  1x12,5 mm 

typ A, mocowane na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 lub system równoważny. 

Osadzenie projektowanych drzwi aluminiowych z naświetlem. 

Prace dodatkowe: 

 

 

 

UWAGA: 

W przypadku braku technicznej możliwości montażu elektrotrzymacza do ściany inną lokalizację uzgodnić z 

Inwestorem i Projektantem. 

Drzwi D27 

Prace podstawowe: 

Demontaż istniejących drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą i progiem. 

Demontaż górnych warstw posadzki zewnętrznej chodnika w podcieniach (warstwa wierzchnia - płyty kamienne) 

do poziomu posadzki wewnątrz budynku z zagłębieniem na grubość posadzki zewnętrznej (wraz z klejem i 

izolacją przeciwwilgociową). 

Rozbiórka stopnia schodów zewnętrznych wg załączonego rysunku.  

Obniżenie poziomu posadzki przy drzwiach wewnątrz budynku i w podcieniu wg rysunku. 

Rozbiórka stopnia schodów zewnętrznych w podcieniu. 

Poszerzenie ościeża, wykonanie nadproża wg rys. konstrukcji. 

Montaż nowych drzwi zewnętrznych drewnianych wykonanych na wzór istniejących wraz z naświetlem. 

Wykonanie warstwy wyrównującej – wylewka samopoziomująca, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ułożenie 

posadzki zewnętrznej wraz z cokolikami wraz z wykonaniem stopnia wysokości 15cm wg załączonego rysunku. 

 

Prace dodatkowe: 
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uwaga 1- cokoliki demontaż 

uwaga 2 - cokoliki dostosowanie, 
 - uzupełnienie ścian 
 - wykończenie 

uwaga 1- cokoliki demontaż 

uwaga 2 - cokoliki dostosowanie, 
 - uzupełnienie ścian 
 - wykończenie 

uwaga 3 – uzupełnienie posadzek 

KLATKA 2 – PIĘTRO 1  (rysunek A-8) 

Drzwi D28 

Prace podstawowe: 

 

 

Demontaż fragmentu sufitu podwieszanego. 

Wykonanie ściany EI60 w systemie PROMATECT firmy Promat lub w systemie równoważnym, np. RIGIPS – 

ściana działowa nr katalogowy systemu Rigips 3.40.02 (płyta 2x12,5mm) lub równoważny. Ścianę wykonać do 

poziomu stropu. 

Odtworzenie sufitu podwieszanego z płyt gk. Sufit podwieszany RIGIPS - płyty gipsowo-kartonowe  1x12,5 mm 

typ A, mocowane na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 lub system równoważny. 

Osadzenie projektowanych drzwi aluminiowych z naświetlem. 

Prace dodatkowe: 

 

 

 

UWAGA: 

W przypadku braku technicznej możliwości montażu elektrotrzymacza do ściany inną lokalizację uzgodnić z 

Inwestorem i Projektantem. 

 

Drzwi D29 

Prace podstawowe: 

Demontaż istniejących drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą. 

 

 

Osadzenie projektowanych drzwi technicznych, stalowych EI30 w istniejącej ścianie działowej bez wyburzeń wg 

załączonego rysunku. 

Prace dodatkowe: 
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uwaga 1- cokoliki demontaż 

uwaga 2 - cokoliki dostosowanie, 
 - uzupełnienie ścian 
 - wykończenie 

uwaga 1- cokoliki demontaż 

KLATKA 2 – PIĘTRO 2  (rysunek A-9) 

Drzwi D30 

Prace podstawowe: 

 

 

Demontaż fragmentu sufitu podwieszanego. Wykonanie ściany EI60 w systemie PROMATECT firmy Promat lub 

w systemie równoważnym np. RIGIPS – nr katalogowy systemu Rigips 3.40.02 (płyta 2x12,5mm) lub 

równoważny. Ścianę wykonać do poziomu stropu. 

Osadzenie projektowanych drzwi aluminiowych z naświetlem. 

Demontaż stolarki drzwiowej do zaplecza reżyserki dźwięku (pom. 303) (skrzydła, opaski i ościeżnice) 

i zamurowanie i zatynkowanie otworu. 

Odtworzenie sufitu podwieszanego z płyt gk. Sufit podwieszany RIGIPS - płyty gipsowo-kartonowe  1x12,5 mm 

typ A, mocowane na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 lub system równoważny. 

Prace dodatkowe: 

Dostosowanie oświetlenia stropowego do projektowanego układu nowej ścianki działowej wg załączonego 

rysunku – demontaż oprawy liniowej, przesunięcie oprawy naściennej ewakuacyjnej nad drzwi do pom. 301. 

Zamknięcie istniejącego otworu transportowego w stropie płytami PROMATECT firmy Promat lub równoważnym 

–zastosować należy rozwiązania systemowe dające obustronną odporność ogniową zamknięcia EI60 - płyty 

gipsowo-kartonowe RIGIPS 3x12,5 mm FIRE-LinePLUS typ DF lub Fire+ DFH2 Wełna gęst. >45 kg/m3 gr. 2x50 

mm, mocowane na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 lub system równoważny 

 

 

 

UWAGA: 

W przypadku braku technicznej możliwości montażu elektrotrzymacza do ściany inną lokalizację uzgodnić 

z Inwestorem i Projektantem 

 

Drzwi D31 

Prace podstawowe: 

Demontaż istniejących drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą. 

 

 

Poszerzenie ościeża wg rysunków, wykonanie nadproża wg projektu konstrukcji. 

Osadzenie projektowanych drzwi stalowych wg załączonego rysunku. 
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uwaga 2 - cokoliki dostosowanie, 
 - uzupełnienie ścian 
 - wykończenie 

uwaga 3 – uzupełnienie posadzek 

uwaga 1- cokoliki demontaż 

uwaga 2 - cokoliki dostosowanie, 
 - uzupełnienie ścian 
 - wykończenie 

uwaga 3 – uzupełnienie posadzek 

Prace dodatkowe: 

Zabudowa otworu po zdemontowanym naświetlu w formie przegrody EI60 według systemu PROMATECT firmy 

Promat lub w systemie równoważnym, np. RIGIPS – jak ściana działowa nr katalogowy systemu Rigips 3.40.02 

(płyta 2x12,5mm) lub równoważny. 

 

 

 

 

Drzwi D32 

Prace podstawowe: 

Demontaż istniejących drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą. 

 

 

Poszerzenie ościeża wg rysunków, wykonanie nadproża wg projektu konstrukcji. 

Osadzenie projektowanych drzwi drewnianych wg załączonego rysunku. 

 

Prace dodatkowe: 

Zabudowa otworu po zdemontowanym naświetlu w formie przegrody EI60 według systemu PROMATECT firmy 

Promat lub w systemie równoważnym, np. RIGIPS – jak ściana działowa nr katalogowy systemu Rigips 3.40.02 

(płyta 2x12,5mm) lub równoważny. 
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uwaga 1- cokoliki demontaż 

uwaga 2 - cokoliki dostosowanie, 
 - uzupełnienie ścian 
 - wykończenie 

uwaga 3 – uzupełnienie posadzek 

uwaga 1- cokoliki demontaż 

uwaga 2 - cokoliki dostosowanie, 
 - uzupełnienie ścian 
 - wykończenie 

uwaga 3 – uzupełnienie posadzek 

KLATKA 2 – PODDASZE  (rysunek A-10) 

Drzwi D33 

Prace podstawowe: 

Demontaż istniejących drzwi stalowych wraz z ościeżnicą i progiem. 

 

 

Osadzenie projektowanych drzwi stalowych w istniejącej ścianie nośnej z dostosowaniem do istniejących 

wymiarów 

wg załączonego rysunku. 

Prace dodatkowe: 

 

 

 

 

Drzwi D34 

Prace podstawowe: 

Demontaż istniejących drzwi stalowych wraz z ościeżnicą i progiem.  

 

 

Osadzenie projektowanych drzwi stalowych w istniejącej ścianie nośnej z dostosowaniem do istniejących 

wymiarów 

wg załączonego rysunku. 

Prace dodatkowe: 

 

 

 

Posadzka istniejąca - wylewka zatarta na gładko. 
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uwaga 2 - cokoliki dostosowanie, 
 - uzupełnienie ścian 
 - wykończenie 

uwaga 3 – uzupełnienie posadzek 

KLATKA 3 – PIWNICE  (rysunek A-12) 

Drzwi D35 

Prace podstawowe: 

Demontaż istniejących dwuskrzydłowych drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą i progiem. 

Osadzenie projektowanych drzwi stalowych EI30 w istniejącej ścianie nośnej bez wyburzeń. 

Prace dodatkowe: 

 

 

 

 

Opracował: 

dr inż. arch. Paweł Rygiel 
  

 










