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Kontekst historyczny 

 

 

Nazwa i adres budynku 

 

Hala sportowa z zapleczem socjalno-biurowym, ul. Piastów Śląskich 20 w Mysłowicach, dz. 

nr 1244/32, obręb Wesoła, woj. śląskie, gm. Mysłowice. 

 

Historia obiektu 

 

 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Wesoła” (niem. Fürstengrube) w 1929 roku. Na pierwszym planie widoczna ściana 

szczytowa ówczesnego budynku mieszczącego pomieszczenia techniczne obsługujące kopalnię, 

zaadaptowanego obecnie na funkcje sportowe. 

 

Węgiel wydobywano w okolicach Wesołej już w 1785 roku. W 1911 na wschodnim krańcu 

gminy Murcki, przy granicy z Ławkami (Lędziny i Krasowy) rozpoczęto budowę kopalni 

głębinowej, która należała do księcia pszczyńskiego Jana Henryka XV Hochberga księcia von 

Pless. W tym okresie w roku 1912 powstał budynek hali sportowej mieszczący wówczas 

pomieszczenia techniczne obsługujące kopalnię. Według opisów na planach z roku 1969 

mieściły się tam sprężarki oraz rozdzielnia. W latach 70. zmieniła się funkcja obiektu na halę 

sportową. W toku 1972 powstała przybudówka mieszcząca pomieszczenia szatni oraz 

zaplecze socjalno-biurowe. 



 

Budynek podlegający ochronie (w rejestrze zabytków / gminnej ewidencji / objęty 

ochroną obszarową) 

 

Budynek hali sportowej oraz socjalno-biurowy obecnie nie posiadają żadnej formy ochrony. 

Budynek hali sportowej jest przewidziany do wpisania do Gminnej Ewidencji Zabytków. 

 

Wiek budynku 

 

Rok powstania budynku hali sportowej:  1912; wiek budynku: 110 lat. 

 

Rok powstania budynku socjalno-biurowego: 1972, wiek budynku: 50 lat. 

 

Rodzaj i funkcja budynku 

 

Kompleks obiektów MOSiR Mysłowice składa się z dwóch budynków: historycznego 

budynku obsługującego dawniej kopalnię, gdzie zlokalizowane są obecnie sala gimnastyczna, 

sale treningowe oraz pomieszczenia techniczne oraz dobudowanego w latach 70. budynku 

socjalno-biurowego mieszczącym pomieszczenia szatni, sanitariaty, pomieszczenia biurowe 

oraz zaplecze socjalne. Oba budynki są połączone funkcjonalnie poprzez łącznik. 

 

 
 

Powierzchnia użytkowa budynku 

 

Budynek hali sportowej: 1011,41 m2 

 

Budynek socjalno-biurowy: 261,66 m2 

 

Liczba kondygnacji 



 

Budynek hali sportowej: dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. 

 

Budynek socjalno-biurowy: dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. 

 

Typ konstrukcji 

 

Budynek hali sportowej: technologia tradycyjna, murowana, ścienna. 

 

Budynek socjalno-biurowy: technologia tradycyjna, murowana, ścienna wsparta 

podciągami i słupami żelbetowymi. 

 

Dach (forma, konstrukcja, pokrycie) 

 

Budynek hali sportowej: dwuspadowy, w konstrukcji stalowej, kryty onduliną i papą na 

pełnym deskowaniu. 

 

Budynek socjalno-biurowy: stropodach płaski, niewentylowany, kryty papą. 

 

Ściany zewnętrzne (konstrukcja/warstwy, wykończenie fasad) 

 

Budynek hali sportowej: murowane z cegły, wzmocnione słupami i podciągami 

żelbetowymi. 

 

Budynek socjalno-biurowy: murowane z cegły i pustaków. Stropy i stropodach 

najprawdopodobniej monolityczne, żelbetowe 

 

Stolarka 

 

Budynek hali sportowej: okna drewniane, PVC, stalowe z pojedynczym szkleniem. 

Typowe drzwi płytowe, drzwi stalowe. 

 

Budynek socjalno-biurowy: okna drewniane, PCV, pustaki szklane typu luksfer. Typowe 

drzwi płytowe, drzwi stalowe. 

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Istniejący stan zagospodarowania  

 

Przeznaczenie terenu 

 

Na podstawie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów: tereny przemysłowe.  

 

Warunki urbanistyczno-architektoniczne 

 

Zabudowę terenu stanowią dwa połączone ze sobą budynki (socjalny i historyczny z salą 

sportową), których łączna powierzchnia zabudowy przekracza 1/3 powierzchni działki 

(810m2). Powierzchnia terenu utwardzonego parkingu to 500 m2, oraz około 100 m2 stanowi 

komunikacja piesza. Uwzględniając skarpy, całkowita powierzchnia przeznaczona do retencji 

deszczowej stanowi ponad 2/3 powierzchni działki (ca.1500m2).  



W otoczeniu działki i budynków nie stwierdzono istnienia zbiorczej instalacji kanalizacji 

deszczowej.  

 

Dodatkowo, różnica wysokości terenu między wjazdem i parkingiem od ulicy Piastów Śląskich 

a poziomem podłogi parteru budynku socjalnego oszacowana została na ok.1,5m (brak 

inwentaryzacji, mapy geodezyjnej wysokościowo-sytuacyjnej) przez co woda deszczowa 

może dodatkowo napływać do obu budynków skarpami (brak wyprofilowania terenu „od 

budynku”). Stwierdzono również, że kondygnacja parteru budynku historycznego 

(dedykowana sportom walki) jest dodatkowo zagłębiona na ok.1m w stosunku do budynku 

socjalnego z łącznikiem co powoduje, że ściana budynku o od strony południowej znajduje się 

w gruncie do głębokości ok.1,5 m. Tam stwierdzono największe zawilgocenia. Efekt może być 

wzmacniany okresowo powstającym składowiskiem węgla w rejonie miejsca „ważenia 

pojazdów” KWK „Wesoła”. 

Ściana budynku zabytkowego od strony północnej jest niemal na wysokości terenu. W 

bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki zabudowane budynkami 

przemysłowymi i budynkami biurowymi KWK „Wesoła”. Teren tam jest płaski i utwardzony. 

Brak na nim odwodnienia.  

 
 

Teren jest uzbrojony. Media pochodzą z KWK “Wesoła”. Istnieje konieczność wykonania 

przepompowni ścieków do kanalizacji sanitarnej w ul. Piastów Śląskich i przyłącza 



energetycznego. Woda w instalacji pochodzi z kopalni. Wymaga podłączenia do instalacji w 

drodze. 

 

Obsługa transportowo-komunikacyjna 

 

Teren jest obsługiwany jest od strony ul. Piastów Śląskich. Od centrum Mysłowic teren 

położony jest w odległości 10,6 km. Przystanek komunikacji publicznej znajduje się w 

odległości 350 m. Od DK 86 nieruchomość położona jest w odległości 6,7 km. 

 

Zieleń i woda  

 

Obecnie roślinność wokół budynku prawie nie występuje. Nieznany jest poziom wód 

gruntowych. Brak wyraźnego profilowania terenu wskazującego na ukierunkowanie odpływu 

wód deszczowych. Od ulicy nie ma rowu odwadniającego. 

 

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

  

Główne założenia i rozwiązania projektowe zagospodarowania terenu : 

a) zachowanie istniejących budynków i powierzchni zabudowy; 

b) kompletna przebudowa (termomodernizacja) i zmiana układu budynku socjalno-

administracyjnego z łącznikiem (bez zmiany wysokości) z uwzględnieniem zmiany 

lokalizacji wejścia i dostosowaniem terenu do osób niepełnosprawnych; 

c) zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej; 

d) wykonanie parkingu dla kilkunastu pojazdów.  

 

BŁĘKITNO-ZIELONA INFRASTRUKTURA 

 

Planuje się wykonanie :  

a) nawierzchni przepuszczalnej parkingu - wg schematów i zaleceń z poz.1.9 w 

“Błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia klimatu w miastach 

b) montaż trejaży na elewacji budynku historycznego wschodniej, północnej i 

południowej wg schematów i zaleceń z poz.1.7. Zielone Fasady i Ściany z “Błękitno-

zielonej infrastruktury dla łagodzenia klimatu w miastach; 

c) zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej. 

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA 

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Wartość zabytkowa 

Wartość zabytkową budynku stanowi jego część z salą sportową wybudowana na początku 

XX wieku, o dekoracyjnej elewacji w standardzie estetycznym muru licowego (gzymsy, 

pilastry, fryzy i cokoły). Pomimo dokonaniu wiele zmian na elewacji polegających na likwidacji 

okien lub zmniejszeniu otworów okiennych widać pierwotny zamysł estetyczny, więc zgodnie 

z zasadami Karty Weneckiej sugeruje się jego zachowanie ograniczając się do wykonania 

minimum działań zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania.  



Elementami do zachowania są dwa „kominki wentylacyjne” znajdujące na szczycie dachu 

budynku historycznego jako elementy oryginalne, obecnie bez funkcji użytkowej. 

Oryginalna stolarka okienna zachowała się na szczycie elewacji południowo-wschodniej (od 

wewnątrz okna zamurowano) oraz na elewacji zachodniej. W pozostałej części budynku 

światło okien zmniejszono ograniczając się do górnych kwater. Stolarka w tych miejscach jest 

nieoryginalna. Wymieniona na PCV. 

Po konsultacji z konserwatorem - dopuścił on wstawienie okien wieloszybowych w obiekcie, 

które będą za kratami imitującymi dawne podziały. Wyraźnie wskazał konieczność 

dopracowania architektonicznego elewacji budynku socjalnego w związku z tym, że przysłania 

on sobą obiekt zabytkowy. Podkreślił również znaczenie oryginalnych okien w górnej części, 

nawet jeśli byłyby to zamurowane blendy. Zalecił zachowanie nawiewników na dachu. 

 

 
 

UKŁAD KONSTRUKCYJNY I ZASTOSOWANE MATERIAŁY ISTNIEJĄCEGO 

OBIEKTU  

 

Dla budynków nie ma powykonawczej dokumentacji technicznej. 

Na podstawie wizji, budynek hali sportowej : 

a) zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej ; 

b) elewacja w standardzie muru licowego; 

c) strop 1 piętra (sala sportowa) podparty dźwigarami żelbetowymi mogącym 

wskazywać na “modernizację” budynku historycznego w latach 70-tych; 



 
d) konstrukcja dachu stalowo-drewniana na dźwigarach kratowych z profili 

stalowych; 

 
 

e) fundamenty - prawdopodobnie mieszane, betonowe oraz z murowane. 

 

budynek socjalno-biurowy 

a) zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej ; 

b) stropy gęstożebrowe 

c) elewacja imitująca standard muru licowego; 

PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU I KONCEPCJA RENOWACJI 

PROGRAM i UKŁAD FUNKCJI 



 

W kartotece budynków figuruje jako : budynek oświaty, nauki i kultury oraz sportu. 

Nie planuje się zmiany podstawowej funkcji budynku, która pozostaje „halą sportową z 

zapleczem socjalno-biurowym”.  

 

Ustalono, że dla Użytkownika najistotniejsze jest : 

a) Uzyskanie komfortu użytkowania obiektu; 

b) Rewitalizację terenu pokopalnianego wraz z rewaloryzacją części historycznej i 

przebudową części socjalnej.  

W celu realizacji tych założeń w budynku historycznym  : 

a) na parterze powierzchnie zostaną zaadaptowane na pomieszczenia do treningu 

sportów walki oraz fitnessu (dawniej : miejsce treningów bokserskich oraz siedziby 

orkiestry KWK „Wesoła”) z podłogą sportową drewnianą na legarach. 

przy zachowaniu obecnej lokalizacji pomieszczenia węzła cieplnego, 

b) na 1. piętrze zachowana zostanie sala o wymiarach 32,5×17,5m, przystosowana do 

treningów tenisa ziemnego, piłki nożnej halowej i siatkówki na wykładzinie igłowanej, 

do zastosowania sportowej. 

W budynku socjalnym zlokalizowane zostaną pomieszczenia trenerów, szatnie, natryski i 

zespoły sanitarne wraz z pomieszczeniami dedykowanymi obsłudze budynku. Planuje się 

wprowadzenie nowego układu komunikacji do i w budynku, zapewniającej dostęp osobom 

niepełnosprawnym. 

 

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE I MATERIAŁOWE 

 

Zakładając wpis budynku do gminnej ewidencji zabytków i brakiem konieczności spełnienia 

warunków WT2021 dla przegród zewnętrznych, należy wykonać następujące prace 

przedprojektowe : 

 

a) Ekspertyzę techniczną : m.in. dot. konstrukcji dachu pod kątem spełnienia wymogów 

wiatrowych śniegowych, oraz dociążenia warstwami izolacji termicznej i nowego 

pokrycia oraz stan zabezpieczeń pożarowych elementów konstrukcyjnych oraz 

parametry U nieoryginalnej stolarki okiennej; 

a) Badania geotechniczne (pod kątem rozbudowy oraz określające warunki gruntowo-

wodne, gdyż poziom wód gruntowych jest kluczowy do określenia czy warstwy gruntu 

są chłonne); 

b) Audyt Energetyczny *) uzupełniony o : 

- Inwentaryzację budynku ; 

- Kwerendę konserwatorską, rozwarstwiającą oryginalne i wtórne materiały, 

wartościowanie elementów cennych konserwatorsko i świadczących o walorach 

zabytkowych lub elementach świadczących o unikatowym charakterze; 

- ekspertyzę mykologiczną zawilgoceń; 

- ocenę poziomu zawilgocenia przegród pionowych i poziomych; 

- Analizę możliwości rzeczywistej poprawy warunków oraz wyliczenie konkretnych 

przewidywalnych zysków wynikających z oszczędności energii w zestawieniu 



kosztów termomodernizacji (w sugerowanym wariancie – ocieplenia budynku 

socjalnego z łącznikiem, ociepleniem fundamentów budynku historycznego) 

 

f) Ekspertyzę pożarową w związku z niespełnieniem warunków pożarowych (chociażby 

w zakresie dojazdu pożarowego oraz odległości budynku od sąsiedniej działki) 

 

*) zgodnie z wytycznymi Generalnego Konserwatora Zabytków - załącznik 1 do pisma 

DOZ.070.2.2020 JW z dn.28.02.2020 roku) 

 

W ramach Etapu I należy : 

 

1) Usunąć przyczyny zawilgocenia budynku w części historycznej, tj. hali 

sportowej:  

 

 
 

a) osuszyć mury zagłębione w gruncie metodą termoiniekcji w celu wykonania izolacji 

poziomej (od środka); 

b) skuć tynki do wysokości do 1,5m od miejsc zainfekowanych przez grzyby, odgrzybić 

powierzchnie i nałożyć tynki renowacyjne absorbujące sole; 

c) odsłonić ściany fundamentowe, oczyścić z izolacji pionowej (jeśli występowała), 

naprawić spoiny fundamentów zaprawą najbardziej zbliżoną do oryginalnej, wykonać 

montaż folii kubełkowej i izolacji termicznej typu XPS, wyprofilowanie terenu od 

budynku przepuszczalny lub wykonanie bariery przed napływem wody o strony 

terenów utwardzonych kopalni na granicy działek. 

d) wykonać izolację poziomą kondygnacji parteru budynku historycznego (papa 

zgrzewana na „chudym” betonie wraz z izolacją termiczną od gruntu na styropianie). 

e) naprawić rynny i zachować ciągłość spustów; 

f) odprowadzić wodę deszczową z powierzchni dachów do zbiornika bezodpływowego o 

pojemności ca.20m3 z przeznaczeniem na wodę do podlewania roślinności na terenie 



oraz jej późniejszego wykorzystania w instalacji wody szarej wykorzystywanej do 

spłukiwania toalet. 

 

2 Wymienić instalację centralnego ogrzewania i wykonać wysokosprawną 

instalację wentylacji hali sportowej; 

a) wymienić węzeł na dwufunkcyjny, kompaktowy o mocy do ok. 150kW (c.o i c.t) z 

automatyką regulacyjną; 

b) wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła przy zachowaniu czynnika 

ciepła pochodzącego z węzła cieplnego; 

 

3 Remont dachu hali sportowej wraz z ociepleniem; 

a) Jeśli ekspertyza techniczna wykaże konieczność - zagęścić konstrukcję dachu by 

spełniała warunki nośności ze względu na obciążenia wiatrem, śniegiem i 

dodatkowymi obciążeniami konstrukcji od warstw wykończeniowych i 

termomodernizacyjnymi; 

b) wymienić instalację elektryczną i oświetleniową 

 

4    Zagospodarowanie terenu przyległego  

a) zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej 

b) zieleń pnąca oraz bariera przed wodą napływającą z terenu przyległego) 

 

WIDOCZNOŚĆ ELEWACJI 

 

Najlepiej prezentuje się elewacja północna i wschodnia widoczna od strony ulicy Piastów 

Śląskich. Pozostałe elewacje są słabo widoczne lub niewidoczne (znajdują się od strony KWK 

„Wesoła” gdzie dostęp jest ograniczony – wymaga przepustki). 

 

MATERIAŁY ELEWACYJNE 

 

STAN ELEWACJI  

 

Budynek rozbudowany w latach 70-tych o część socjalną i łącznik. Prawdopodobnie 

próbowano imitować elewację budynku historycznego. Elewacja typowa dla murów 

licowych. Wymaga oczyszczenia i uzupełnienia spoin materiałami najbardziej 

zbliżonymi do oryginalnych. 

Występujące rysy wymagają diagnostyki, czy są to szczeliny czy postępujące 

zarysowania. Istotne zmiany 

 



 
 

WNĘTRZA 

 

Nie stwierdzono zachowania się oryginalnych dekoracji wnętrz.  

 

Wykończenia ścian, podłóg, sufitów 

 

Hala sportowa - wykładzina igłowana sportowa 

sala sportów walki - podłoga na legarach drewniana (dynamiczna) 

komunikacja - płytki z kamienia sztucznego 

Toalety i natryski - płytki podłogowe 

Tynki cementowe na ścianach w części modernizowanego 



Ściany ocieplone wełną mineralną, tynk silikatowy, farby silikatowe (zgodnie z 

systemem producenta zapewniającym dyfuzyjność pary wodnej) 

 

W części socjalno-biurowej okna trzykomorowe zgodnie z warunkami technicznymi. 

 

W części historycznej, sali sportowej, zachować okna stalowe. zachować 

zamurowania w celu spełnienia warunków pożarowych.  

 

Klatka schodowa nie spełnia warunków ewakuacji (szerokość biegów). Przewiduje się 

nowej klatki schodowej i wykonanie windy zewnętrznej łączącej obie kondygnacje. 

 

W piwnicy budynku historycznego zerwano legary drewniane ze względu na znaczne 

zawilgocenie. Konieczna wymiana izolacji poziomej podłóg, osuszenie murów, skucie 

tynków od wysokości 1,5 od poziomu widocznych skutków zawilgocenia. 

 

INSTALACJE 

 

INSTALACJA GRZEWCZA 

 

W związku z tym, że do budynku doprowadzona jest sieć ciepłownicza, uznano, że 

jest to najlepsze źródło ciepła, nie wymagające dodatkowych nakładów 

inwestycyjnych.  

Konieczny jest montaż dwufunkcyjnego węzła cieplnego zapewniający czynnik dla 

instalacji c.o. dla pomieszczeń ogrzewanych grzejnikami wiszącymi oraz c.t. dla 

ogrzewania powietrzem pomieszczeń o przeznaczeniu sportowym (t≥16 st.C). 

 

WENTYLACJA  

 

Dwa układy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (np. wymienniku bębnowym) 

bez układu chłodzenia.  Jeden układ obsługujący część socjalną. Drugi z system 

wentylacji ogrzewający ciepłem powietrzem sale sportowe. Obie centrale nawiewno-

wywiewne zlokalizowane w pom. wentylatorni w wykonaniu wewnętrznym. 

 

OZE 

 

Przeanalizowano możliwość zastosowania następujących źródeł OZE. 

a) Duża instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania nie mają racjonalnego 

uzasadnienia w budynku o tej specyfice (sezonowość wykorzystania, brak 

wykorzystania w okresie ferii czy w wakacje); 

b) Energia wiatru - trudne są do określenia czy istnieją warunki do postawienia 

elektrowni wiatrowej, pojawia się jednak problem estetyki budynku zabytku i braku 

miejsca na postawienie tego typu instalacji; 

c) Instalacja fotowoltaiczna - w związku z podnoszeniem się pyłów przez pojazdy 

kopalni, istnieje duże zagrożenie dla trwałości paneli i ich wydajności. Czyszczenie 

paneli może być kłopotliwe i kosztowne. Ze względu na nadchodzące zmiany w 

przepisach (mikroinstalacji fotowoltaliczna) inwestycja w panele nie ma uzasadnienia 

ekonomicznego. 

 

Wstępnie oceniono, że nie ma racjonalnego zastosowania systemu OZE, jednak 

ze względu na możliwość pozyskania środków finansowych, można rozważyć 



zaprojektowanie małą instalacji kolektorów słonecznych na dachu płaskim lub 

instalacji fotowoltaicznej. 

 

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 

 

Inwestor posiada Projekt Budowlany budowy przyłączy wod-klan do hali sportowej 

wraz z warunkami przyłączenia do MPWiK Mysłowice Sp. z o.o. W oparciu o to 

opracowanie należy wykonać przyłącze weryfikując, czy proponowane zmiany 

funkcjonalne w budynku nie wpłyną w istotny sposób na ilość ścieków lub pobór wody. 

 

ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH 

 

W związku z brakiem instalacji kanalizacji deszczowej w pobliżu budynku, planuje się: 

a) na terenie parkingu wykonać nawierzchnię wodoprzepuszczalną na podłożu 

żwirowym; 

b) woda z dachów będzie zbierana do systemu bezodpływowego i wykorzystywana do 

spłukiwania w toaletach oraz do podlewania terenu zieleni. System bezodpływowy 

składać się będzie z systemu zbiornika szczelnego oraz retencji w rurach po obu 

stronach budynku. Wstępnie oszacowano wymaganą pojemność systemu na 52 m3 

dla Regionu Kielce/Mysłowice. Uzyskane może być to z rur o średnicy wewnętrznej 

D400 wzdłuż budynku historycznego (32m) wraz ze zbiornikiem szczelnym ca. 20m3. 

 

ROZWIĄZANIA OPARTE NA PRZYRODZIE (NBS) 

 

Zaproponowano wykonanie roślinności pnącej na trejażach wzdłuż elewacji budynku 

historycznego (w rytmie pilastrów) wraz z wymianą gruntu przy budynku by chłonęła 

wodę i miała dostateczną miąższość pozwalającą na wzrost. Zadaniem roślinności 

będzie częściowe zasłonięcie murów oraz “przechwytywanie” pyłu zawieszonego z 

otoczenia. 

Wzdłuż ogrodzenia od strony południowej planuje się wykonanie nasadzeń szpalerów 

drzew. 

 

 
 



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA  

- aktualne zużycie energii 

W roku 2020 zużyto :  

a) 888,60 GJ na ogrzewanie (49.150,77 zł brutto) - w szczycie 182GJ (styczeń) 

b) 15510 kWh energii elektrycznej (6.012,47 zł brutto) - w szczycie 952 kWh/mies 

c) 99m3 wody (593,41 zł brutto) - w szczycie 15m3 

d) 99m3 ścieki (669,61 zł brutto) - w szczycie 15m3 

 

- dotychczasowe działania termomodernizacyjne i ich efekty 

 

Inwestor nie podejmował działań termomodernizacyjnych, jedynie prowadził doraźną 

konserwację obiektu. 

 

- spodziewane efekty renowacji 

 

Przywrócenie estetyki budynku historycznego i jego termomodernizacja zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju, przy uwzględnieniu sposobu wykorzystania, dostępności źródeł 

energii w tereniei możliwości, które wynikają z lokalizacji budynku. 

Spełnienie warunków technicznych sanitarno-higienicznych w zakresie bezpieczeństwa 

użytkowania oraz standardów bezpieczeństwa pożarowego. 

 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA MITYGACYJNE - skrót 

- nie marnujemy wody deszczowej, która dodatkowo stanowi problem dla 

zawilgoconych ścian, wykorzystujemy ją; 

- zwiększamy tereny chłonące deszczówkę, a nie odprowadzamy do kanalizacji; 

- zwiększamy pow. biologicznie czynną i sadzimy drzewa, które będą nam osuszać 

teren; 

- robimy zielone ściany. 

 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA ADAPTACYJNE DLA ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 

DLA OSÓB Z OGRANICZENIAMI MOBILNOŚCI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  

 

Z uwagi na to , że wejście do budynku nie jest w tej chwili od strony wjazdu i parkingu 

proponujemy wykonanie nowego wejścia razem z pochylnią dla niepełnosprawnych 

zlokalizowanych od strony wjazdu. 

Pochylnia ukształtowana w terenie, otoczona zielenią 

W budynku socjalnym w ramach dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych 

wykonana zostanie również winda dostępna z holu wejściowego umożliwiająca dostęp na 

pierwsze piętro. 

Na parterze przewidujemy również wykonanie pochylni wzdłuż schodów prowadzących do sal 

sportowych na parterze 

W ramach dostosowania obiektu przewiduje się również zapewnienie możliwości korzystania 

z szatni i natrysków 

 

WYTYCZNE I ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

 

Istotną różnicą w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pożarowym jest klasyfikacja 

obiektu. Inwestor regulaminem wewnętrznym i rzeczywistym, codziennym użytkowaniem, 

twierdzi że w budynku nie będzie przebywać więcej niż 50 osób - to może zostać 

sklasyfikowany jako budynek średniowysoki,  ZLIII i spełniać wymogi klasy odpornosci 



pożarowej D ( obniżenie klas do D możlwie z uwagi na to, jest budynkiem 

dwukondygnacyjnym posiadającym strop nad pierwsza kondygnacją niżej niz 9 m na 

poziomem terenu) W związaku z powyższym będzie konieczność : 

 

a) klatka schodowa komunikacji ogólnej powinna mieć oddymianie i być wydzielona 

pożarowo. 

b) długość komunikacji do wyjścia jest zbyt długa (najdłuższa droga jest z sali fitnessu), 

stąd konieczność wykonania wyjścia ewakuacyjnego na poziom terenu (od strony 

budynku biurowego KWK “Wesoła” zapewniając 2 metrową drogę ewakuacyjną 

wzdłuż budynku. 

c) wykonanie ścian zewnętrznych elewacji jako ścian oddzielenia pożarowego REI 120 

ze względu na odległość ok 2 od granicy działki) co będzie skutkować wymianą stolarki 

okiennej do standardu pożarowego EI60 (okna nieotwieralne)  

d) uzyskanie odstępstwa od przepisów w zakresie dostępności budynku dla celów akcji 

gaśniczych - nie jest fizycznie możliwe zapewnienie dojazdu zgodnie z przepisami ze 

względu na istniejące zagospodarowanie działki. 

 

Jeżeli założymy, że Inwestor będzie zainteresowany organizacją imprez przewidzianych 

dla większej ponad 50 osób gdzie dodatkowo zajdzie konieczność : 

 

a) zmiany kategorie zagrożenia ludzi na ZLI i klasy odporności pożarowej D 

b) zabezpieczenia konstrukcji dachu sali budynku historycznego do klasy ogniowej R15 

c) wykonania zewnętrznej, zadaszonej klatki schodowej jako wyjścia ewakuacyjnego z 

poziomu sali sportowej pierwszego piętra. 

 

 

 

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA  

- konsultacje społeczne z lokalną społecznością w celu poznania potrzeb i pomysłów 

dotyczących  funkcjonowania obiektu 

- na etapie realizacji młodzież szkolna może zostać zaangażowana w sadzenie zieleni, 

a na etapie użytkowania obiektu w jej pielęgnację. 


