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OGÓLNY OPIS BUDYNKU ORAZ STANU ISTNIEJĄCEGO 

Nazwa i adres budynku: Urząd Miasta Mysłowice, Ul. Powstańców Śląskich 1, Mysłowice 

Budynek podlegający ochronie, w rejestrze zabytków, włączony decyzją Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/1239/79 

 

Wiek budynku: Budynek powstał w latach 1866-1868 

 

Rodzaj i funkcja budynku: Budynek narożny, usytuowany w zwartej zabudowie, od strony 

Placu Wolności przylega do wyższego budynku szkolnego. Od strony ul. Powstańców do 

dobudowanej, nieco niższej, współczesnej części, mieszczącej obecnie USC. Część nowa 

zbudowana jest w technologii stosowanej w latach 70-tych XX w (konstrukcja żelbetowa, 

duże przeszklenia ujęte w stalowe ościeża, dach płaski itp.) Ta część obiektu nie podlega 

niniejszemu opracowaniu. Ratusz służy obecnie jako siedziba Urzędu Miasta Mysłowice.  

 

Powierzchnia użytkowa budynku: 1543 m2 

 

Kubatura budynku: 30397 m3 

 

Liczba kondygnacji: piwnica, 3 kondygnacje nadziemne i poddasze 

 

Typ konstrukcji: Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, na rzucie zbliżonym do 

litery „L”, dwuskrzydłowy, z ryzalitami w narożniku (wysunięta nieco przed lico kwadratowa 

wieża); bryła budynku jest zwarta. W centrum rzutu znajduje się klatka schodowa 

dwubiegowa. Wysokość obiektu to ok. 21,5m mierzona od poziomu terenu elewacji 

północnej budynku. 

 

Dach (forma, konstrukcja, pokrycie): Dach płaski, wykonany z niewielkim spadkiem, wyższy 

w części wieżowej. Pokrycie dachowe wykonane jest z papy bitumicznej. Od frontu dach 

otoczony jest ceglanymi otynkowanymi słupkami i betonowymi tralkami) Więźba dachowa 

jest drewniana, elementy płatwi i krokwi wsparte są na słupach. Konstrukcja stężona jest 

zastrzałami w strefie narożnej wieży. 

 

Ściany zewnętrzne (konstrukcja/warstwy, wykończenie fasad): Ściany zewnętrzne wraz z 

cokołem wykonano z cegły pełnej, cokół obłożony jest nieoszlifowanymi płytami z 

piaskowca. Wyższe partie elewacji są otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym; w tynku 

wykonano dekoracje architektoniczne. Ściany wewnętrzne również wykonane z cegły pełnej 

i tynkowane.  

 

Stropy, sklepienia: Nad piwnicą i parterem - stropy kolebkowe. Nad pierwszym i drugiem 

piętrem - stropy drewniane, częściowo wymienione ok. 2003r. na stalowo-żelbetowe typu 

WPS (w części wschodniego skrzydła budynku).  

 

Stolarka drzwiowa: Drzwi zewnętrzne - wejściowe do budynku - współczesne, drewniane, 

częściowo przeszklone podłużnym szkleniem, w dolnej partii płycinowe, z nadświetlem z 

witrażem (przedstawiającym wizerunek Chrystusa w centralnej części oraz napis: „Magistrat 



Mysłowice 1360” wkomponowany w motywy roślinne, nadświetle trójdzielne) zakończone 

łukiem, drzwi z „wiatrołapu” na korytarz oraz portiernia na parterze - aluminiowe, drzwi tylne, 

prowadzące na podwórze - drewniane, pełne, płycinowe. Wewnętrzne - na parterze 

częściowo wymienione (np. Na aluminiowe), pozostałe - zachowane. Na parterze i piętrze - 

zachowana stolarka drewniana, niektóre drzwi umieszczone w szerokich ościeżach, drzwi 

pełne, płycinowe (po dwie płyciny prostokątne i środkowe kwadratowe - w każdym skrzydle), 

dwuskrzydłowe, zakończone prosto. Na najwyższej kondygnacji drzwi nieco niższe, 

drewniane, pełne, płycinowe. 

 

Stolarka okienna: W obiekcie występują różne rodzaje okien: 

Okna piwniczne (w cokole) wielopodziałowe, dwupoziomowe, trzydzielne, zakończone 

łukiem, proporcjami okna zbliżone do kwadratu. W parterze - okna zbliżone proporcjami do 

wydłużonego prostokąta, wielopodziałowe, czteropoziomowe, dwudzielne, zakończone 

łukiem. Okna 1-go piętra - prostokątne, wielopodziałowe. W elewacjach - czteropoziomowe, 

dwudzielne, zakończone łukiem. Okna 2-go piętra - w elewacjach i wieży okna analogiczne, 

jak w elewacjach 1-go piętra (różnicę stanowi dekoracja architektoniczna obramień). Okna 

poddasza - niewielkie kwadratowe otwory. Okna elewacji tylnych - okna piwniczne, w 

parterze częściowo okna zakończone łukiem i częściowo okna prostokątne zakończone 

prosto, wielopodziałowe, czteropoziomowe dwudzielne oraz dwa okna w parterze 

trzypoziomowe, trzydzielne, okna 1 i 2 piętra prostokątne, zakończone prosto 

czteropoziomowe, dwudzielne. Okna użytkowego poddasza kwadratowe - trzypoziomowe 

dwudzielne. Okna klatki schodowej umieszczone w ściętym narożniku, zakończone łukiem, 

trzypoziomowe, trzydzielne. Wszystkie okna pierwotnie drewniane, w ostatnich latach okna 

wymieniono na wykonane z PVC poza oknami parterowymi. 

 

Schody: Zewnętrzne - przy wejściu do budynku, od strony ul. Powstańców (6 stopni), 

jednobiegowe. Tylne, od podwórza oraz zejście do kawiarni - beton, lastrico; poręcze - 

stalowe rurki. Wewnętrzne - w strefie wejściowej (jednobiegowe), na piętra (dwubiegowe 

powrotne); wykończenie - lastrico; konstrukcja stalowa - stopnice z wyoblonymi noskami, 

metalowe barierki z ozdobnymi tralkami, poręcze drewniane, spoczniki - lastrico. Schody na 

strych - drewniane. Schody w części dobudowanej - lastrico. Schody do piwnicy - częściowo 

gress. 

 

Posadzki: Strefa wejściowa i parter - kamień łamany, płyty granitowe. Przy zejściu do piwnic 

oraz części adaptowanych pomieszczeń piwnicznych - gres. Kawiarnia - płyty kamienne. 

Posadzki na I i II piętrze - lastrico. Poddasze - podłogi drewniane.  

 

Piwnice: Stwierdzono brak zawilgocenia piwnic oraz brak porażenia korozją biologiczną 

murów i tynków. Stan dobry. Piwnice skomunikowane z przyległym terenem poprzez drzwi 

zewnętrze prowadzącej do pomieszczeń byłej restauracji.  

 

 

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 

Przeznaczenie terenu  

 



Teren zlokalizowany w granicach obiektu jest ogólnodostępny. Znajduje się w 

obrębie ulic Powstańców, Strażackiej oraz Placu Wolności, tworząc wewnętrzny 

dziedziniec  nieruchomości. Znaczną część powierzchni dziedzińca zajmują miejsca 

parkingowe, służące pracownikom urzędu oraz petentom. 

 
 

 

 

 

Warunki urbanistyczno-architektoniczne 

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

teren oznaczony jest symbolem 9U, gdzie znajdują się dwa obiekty wpisane do 

rejestru zabytków.  

Dla tego terenu ustalono:  

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa.  



2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej architektury, drogi wewnętrzne, 

pożarowe, dojazdy, dojścia, miejsca postojowe, w tym podziemne i nadziemne, 

infrastruktura techniczna. 

 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

 

a) linie zabudowy pierzejowej zgodnie z rysunkiem planu,  
b) wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny: 1,8 i maksymalny: 2,4  
c) powierzchnia zabudowy – do 60% terenu działki budowlanej,  
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 5% terenu działki 
budowlanej,  
e) wysokość zabudowy od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
użytkowe, ale nie więcej niż 40,0 m,  
f) dachy wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych do 45°, dachy płaskie.  
 

 
 

 

 

Obsługa transportowo-komunikacyjna 

 

Obiekt jest dobrze skomunikowany z innymi częściami miasta. Możliwy dojazd 

samochodem, rowerem lub transportem miejskim. Przed nieruchomością znajduje 

się ogólnodostępny parking, zlokalizowany na Placu Wolności. 

 

Zieleń i woda 

 

W obrębie wewnętrznego dziedzińca ratusza prawie całą powierzchnię z kostki 

zajmują miejsca parkingowe. Niewielka ilość zieleni zlokalizowana jest w północno – 

zachodniej i południowo – wschodniej części działki. Stanowią ją niewielkie pasy 

trawników, uzupełnionych nasadzeniami w postaci krzewów. 

 



 

 

 
 

 

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Główne założenia i rozwiązania projektowe zagospodarowania terenu 

BZI 

 



Zaplanowano znaczne zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, poprzez 

wymianę nawierzchni na płyty ażurowe przerośnięte trawą, bez zmiany funkcji w 

zakresie miejsc parkingowych. Oczywiście zaplanowano zachowanie istniejących 

krzewów, a zieleń zostanie uzupełniona o nowe nasadzenia mało wymagających 

krzewów i bylin oraz o ogród fasadowy na elewacji od południowej strony (1) na 

istniejącym zieleńcu oraz na terenie nowego. Zaplanowano zastosowanie ekranów 

przeciwkorzennych, w celu ochrony istniejącej infrastruktury podziemnej. 

Przy wejściu do najnowszego budynku, zamiast jednego z miejsc parkingowych 

zaprojektowano stojak na rowery wraz ze stacją ładowania dla rowerów 

elektrycznych (2). Zadaszenie wiaty rowerowej zaplanowano w postaci zielonego 

dachu, który będzie uzupełnieniem projektu zieleni oraz przyczyni się do 

zwiększenia bioróżnorodności na tym terenie. 

 

 
 



 
 

 

 

Elewacja:  

Stan istniejący elewacji jest niezadowalający. Występują liczne uszkodzenia zagrażające 

bezpieczeństwu użytkowników budynku i obniżające walory estetyczne. Elewacja zostanie 

zachowana bez zmian. Zachowany zostanie oryginalny charakter elewacji z detalami 

architektonicznymi i zdobieniami w tynku. Uszkodzenia zostaną naprawione w oryginalnym 

stylu i doprowadzone do właściwego stanu technicznego zgodnie z zaleceniami 

konserwatora zabytków według stworzonego wcześniej opracowania - projektu remontu 

elewacji budynku, dostępnego w materiałach Zamawiającego. Wykonane zostanie 

doświetlenie fasady poprzez punktowe źródła światła zamontowane w poziomie chodnika, 

uruchamiane po zmroku. Reflektory pomogą wydobyć naturalny charakter zdobień i zwrócą 

uwagę przechodniów na bogactwo dziedzictwa historycznego. 

 

Wnętrza: 

Wnętrza w zdecydowanej większości nie prezentują zabytkowego charakteru. W miejscach 

licznych drobnych awarii i usterek miejscowo konieczne będzie przeszpachlowanie ubytków 

tynku i przemalowanie ścian i sufitów. Fragmenty ścian wyłożone boazerią drewnianą ze 

względów ppoż należy przemalować bezbarwnym lakierem utrudniającym zapłon 

uzgodniwszy uprzednio rozwiązanie na drodze odstępstwa dopuszczonego przez 

rzeczoznawcę ppoż. . 

 

Należy zgodnie z zaleceniem postulatów konserwatorskich usunąć dysharmonijne 

współczesne elementy wnętrza takie jak przemalowania farbą olejną ścian wewnętrznych 

oraz okładziny z lastrico a także pokrycie posadzek z linoleum. 

 



Korytarze i klatki schodowe: 

 

Ze względu na warunki techniczne modyfikacji będą podlegały balustrady wewnętrzne klatek 

schodowych. Zmodyfikowane zostaną elementy wypełniające balustradę oraz wysokość 

całkowita balustrady (do normowej wysokości 1,10m) Wszystkie zabiegi dotyczące 

zabytkowych balustrad zostaną uprzednio uzgodnione z konserwatorem zabytków.  

 

Piwnice: 

W piwnicach proponujemy modyfikację istniejącej funkcji na funkcję biurową do obsługi 

petentów Urzędu Miasta. Piwnica będzie przyjazna dla osób o ograniczonych zdolnościach 

poruszania się.  

 

Stolarka okienna i drzwiowa 

Ze względu na zabytkowy charakter stolarki zabiegi renowacyjne będą podlegały 

uzgodnieniu konserwatora zabytków. Zabytkowa stolarka okienna i drzwiowa zostanie 

wyremontowana lub wymieniona na nową w stylu zabytkowym. W poziomie przyziemia 

wykonane zostanie nowe wejście do budynku odwzorowujące historyczny charakter całości 

elewacji. Powyższe prace należy zaopiniować przez konserwatora zabytków. 

 

Dach: 

Przewiduje się wykonanie całkowitego remontu dachu. Zakres prac będzie uzgodniony z 

uprawnionym konstruktorem odnośnie możliwości instalacji na nim paneli fotowoltaicznych. 

Dodatkowo wykona się szczelną izolację przeciwwodną dachu. Należy wymienić obróbki 

blacharskie oraz system odwodnienia dachu z uwagi na znaczną korozję. 

 

Strych/poddasze: 

 

Przewidziano do wymiany istniejące stropy drewniane z uwagi na wymagania przepisów 

ppoż oraz na znaczne ugięcia przekraczające stan graniczny użytkowalności. Ze względu na 

;prawidłową pracę konstrukcji murowanej proponuję się wykonie stropów w technologii 

żelbetowej.  

 

Winda+urządzenia dostępu osób z ograniczoną sprawnością ruchową: 

 

Przewiduje się wykonanie windy wewnętrznej zapewniającej dostęp osób z ograniczoną 

sprawnością ruchową na każdą kondygnację starej części budynku. Dodatkowo na zewnątrz 

zaproponowano pochylnię dla NP a wewnątrz platformę przyschodową zlokalizowaną w 

części wejścia głównego.  

 

 

 

INSTALACJE 

INSTALACJA GRZEWCZA  

Budynek wyposażony centralne ogrzewanie wodne z wymiennikowni ciepła 

zlokalizowanej w sąsiednim budynku byłej szkoły. Z uwagi na wysoką 

sprawność takiego systemu grzewczego nie przewiduje się zmiany źródła 

ogrzewania.  

Przygotowanie cwu - elektryczne 



WENTYLACJA - typ wentylacji, czy wszystkie pomieszczenia są 

wentylowane, lokalizacja ewentualnych zawilgoceń/śladów pleśni względem 

wentylacji 

 

OZE 

Wentylacja grawitacyjna. Na podstawie wizji lokalnej oraz wywiadzie na 

miejscu nie stwierdzono zawilgocenia, śladów pleśni. Nie przewiduje się 

modernizacji wentylacji. Nie jest możliwe realna instalacja wentylacji 

mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

 

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 

Oszczędność wody w ramach modernizacji :  

 

1. Zamontowane zostaną automatyczne urządzenia sanitarne ( armatura 

umywalkowa, pisuary) włączane automatycznie na określony okres czasu  

2. Zamontowane zostaną perlatory w bateriach umywalkowych celem ograniczenia 

zużycia wody w tych urządzeniach. 

3. Opcjonalnie nowa instalacja ciepłej wody użytkowej grzanej poprzez instalację 

kolektorów słonecznych. 

 

ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH  

Wykonany zostanie komplet zbiorników wody deszczowej, które poprzez system 

odwadniający dach zbierać będą wody opadowe. Zebrana woda następnie może 

zostać wykorzystana między innymi przy podlewaniu roślinności. 

 

ROZWIĄZANIA OPARTE NA PRZYRODZIE (NBS) 

 

- zielone fasady 

- powierzchnia biologicznie czynna dziedzińca 

- nowe nasadzenia roślin mało wymagających gatunków rodzimych 

- zielony dach (wiata na rowery) 

- wykorzystanie wody opadowej (pojemnik na deszczówkę) 

- zastosowane rozwiązania oszczędzające wodę w kranach (perlatory, baterie 

czasowe, automatyczne spłukiwanie pisuarów) 

- zastosowane rozwiązania dotyczące oszczędności energii elektrycznej 

 

 

 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA  

- aktualne zużycie energii 

 

Koszty eksploatacji wg. dostarczonych informacji: 

Energia sprzedaż: 241902,20 kWh 

Energia dystrybucja: 170246,40 kWh 

Ciepło: 1194 GJ  

 



 

 

- dotychczasowe działania termomodernizacyjne i ich efekty 

 

Docieplenie elewacji podwórkowych w technologii lekkiej mokrej. Pozostałe elewacje 

bez ocieplenia.  

 

- spodziewane efekty renowacji 

 

Oszczędność energii cieplnej i elektrycznej a co za tym idzie zmniejszenie kosztów 

za energię oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, produkcja energii 

z OZE. 

W zakresie ochrony cieplnej budynku i poprawy efektywności energetycznej 

głównym założeniem jest zachowanie wartości kulturowej/historycznej budynku, 

zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynku, poprawa komfortu cieplnego 

użytkowników.  

 

STRATEGIA POSTĘPOWANIA: 

1. Wykonanie badania termowizyjnego budynku, który wskaże stan 

izolacyjności budynku, miejsca ucieczki ciepła. Raport termowizyjny może 

zostać wykorzystany jako uzasadnienie słuszności podjęcia działań w 

obszarze poprawy efektywności energetycznej budynku.  

 

2. Wykonanie audytu energetycznego budynku z uwzględnieniem 

zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną na cele oświetlenia 

poprzez wprowadzenie systemu zarządzania oświetleniem i wymianą na 

energooszczędne oświetlenie (LED) oraz doborem instalacji fotowoltaicznej z 

konstrukcja balastowa.  

  

Audyt energetyczny wskaże stan izolacyjności  przegród budowlanych i 

możliwości ich poprawy z uwzględnieniem nakładów finansowych.  

W trakcie opracowywania audytu należy dokonać ustaleń z inwestorem, 

konserwatorem zbytków w zakresie wytycznych celem opracowania wariantu 

optymalnego możliwego do wdrożenia.  

 

Proponowany zakres termomodernizacji: 

− Renowacja istniejącej stolarki okiennej (uszczelnienie, odmalowanie) 

− Docieplenie dachu do obowiązujących WT z uwzględnieniem 

ewentualnego wzmocnienia pod konstrukcję instalacji PV. Z uwagi na 

zagospodarowanie maksymalnej powierzchni pod instalacji pv został 

wyeliminowany zielony dach. 

− Poprawa sprawności systemu ogrzewania (płukanie hydrauliczne 

instalacji , poprawa regulacji miejscowej – montaż głowic 

termostatycznych, odsłonięcie grzejników,  



− Modernizacja instalacji cwu – sposób wytwarzania (MPEC, kolektory 

słoneczne, pompa ciepła powietrze/woda). 

− Po analizie zdjęć termowizyjnych i znaczącej wielkości strat ciepła z 

audytu energetycznego można rozważyć zastosowanie tynków i farb 

termoizolacyjnych  

 

 

Dodatkowe prace : 

− Renowacja elewacji wraz z odtworzeniem tynku, 

− Wymiana orynnowania, parapetów zewnętrznych 

 

3. Znalezienie źródła finansowania inwestycji.  

Obecnie dostępne są zarówno środki niskooprocentowanych pożyczek np. 

BOŚ, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(WFOŚiGW), NFOŚiGW jak również środki bezzwrotne – dotacyjne zarówno 

z WFOŚiGW jak i programy NFOŚiGW.  

 

4. Wykonanie termomodernizacji, wymiana oświetlenia oraz instalacji PV. 

 

5. Edukacja użytkowników budynku w zakresie oszczędzania energii w 

budynku. 

 

 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA MITYGACYJNE 

- oszczędzanie wody czystej 

- oszczędzanie energii elektrycznej i cieplnej (docieplenie dachu, wymiana 

oświetlenia na energooszczędne, instalacja OZE, uszczelnienie okien, poprawa 

sprawności systemu ogrzewania) 

- wykorzystanie dotychczas nieużytkowanej powierzchni ogrzewanej (piwnice) 

- zwiększenie świadomości ekologicznej użytkowników budynku (uświadamianie, że 

należy zakręcać grzejniki gdy okna są otwierane do wietrzenia, ograniczenie 

ogrzewania pomieszczeń poza godzinami pracy urzędu) 

 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA ADAPTACYJNE 

- zielone fasady 

- powierzchnia biologicznie czynna dziedzińca 

- nowe nasadzenia roślin mało wymagających gatunków rodzimych 

- zielony dach (wiata na rowery) 

- wykorzystanie wody opadowej (pojemnik na deszczówkę) 

 

 

WARUNKI DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z OGRANICZENIAMI MOBILNOŚCI I 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI -PROOPZYCJE POPRAWY DOSTĘPNOŚCI DLA 

WSZYSTKICH 



W celu dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

proponujemy: 

-montaż windy wewnętrznej w południowej części budynku, przy granicy z 

budynkiem C -winda obsługiwać będzie wszystkie kondygnacje; dostęp od strony 

korytarza 

-główne wejście do budynku musi być wyposażone w zewnętrzną pochylnię, 

dopasowaną formą do istniejącego wystroju elewacji 

-schody prowadzące od głównego wejścia na poziom parteru wyposażone w 

platformę 

 
Aby dodatkowo udostępnić dla osób z niepełnosprawnościami lokal, znajdujący się 

w przyziemiu, proponujemy: 

-montaż drzwi wejściowych poprzez usunięcie parapetu okna sąsiadującego z 

budynkiem A -ze względu na najmniejszą różnicę terenu między poziomem 

przyziemia a poziomem przyległego chodnika 

-w miejscu istniejących drzwi na tej samej elewacji północnej -przywrócenie 

pierwotnej formy otwory -zamiana na okno 



  
WYTYCZNE I ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Budynek, ze względu na: 

- SW średniowysoki -4 kondygnacje, wysokość ( ~16,5m)  
- kategoria zagrożenia ludzi ZLI i ZLIII.  
- klasa odporności pożarowej dla budynku -B 
Wymagania dla elementów budynku: 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) 

główna 
konstrukcja  
nośna 

konstrukcja  
dachu 

strop1) 
ściana  
zewnętrzna1), 

2) 

ściana  
wewnętrzna1) 

przekrycie 
dachu3) 

„B” R120 R30 REI60 EI60 EI30 RE30 

czy 
warunek 
spełniony 

tak (ściana 
murowana 
z cegły 
pełnej) 

tak (do 
weryfikacji) 

częściowo 
(poza 
stropem 
ostatniej 
kondygnacji) 

tak (ściana 
murowana z 
cegły pełnej) 

tak (ściana 
murowana z 
cegły pełnej 
lub GKF) 

tak (papa 
termozgrzewalna 
Broof(t1)) 

 

Budynek nie spełnia obowiązujących przepisów w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej dla budynku biurowo administracyjnego pod względem: 

1. Wydzielenia klatek schodowych REI60, zamknięcia drzwiami EI30S - §  245 

WT 



2. Wyposażenia wydzielonych klatek schodowych w samoczynne urządzenia 

oddymiające -§  245 WT 

3. Większa część stropów na ostatniej kondygnacji, mająca konstrukcję 

drewnianą, nie spełnia wymogu odporności ogniowej REI60 -§  216 

4. Zamknięcia pomieszczeń magazynowych, technicznych i gospodarczych 

(PM) drzwiami EI30 

5. Okładzina palna -boazeria drewniana na korytarzu ostatniej kondygnacji 

§  258 WT 

6. Hydranty wewnętrzne HP52 zamiast HP25 z wężami półsztywnymi 

7. Drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń o szerokości 

pojedynczego skrzydła poniżej 90cm  

8. Brak ewakuacyjnej klatki schodowej na ostatniej kondygnacji 

9. Instalacja elektryczna starego typu 

10. Brak oświetlenia ewakuacyjnego 

W zakresie rozwiązania powyższych problemów proponuje się: 

Ad.1. Wydzielenie istniejącej klatki schodowej w budynku C, zamknięcie drzwiami 

EI30S. 

Docelowo, każdy z sąsiadujących budynków, połączonych ze sobą funkcjonalnie, 

będzie stanowił odrębną strefę pożarową, wydzielone ścianami oddzielenia 

przeciwpożarowego REI120 z drzwiami EI60.  

Dojścia ewakuacyjne z każdego z pomieszczeń, nie przekraczające 40m (dla ZLI, 

ZLIII), prowadzą do sąsiedniej strefy pożarowej (budynek szkoły A) oraz do 

obudowanej klatki schodowej (budynek najnowszy C). 

po wyjściu z klatki schodowej droga ewakuacyjna prowadzi przez hol w budynku C -

hol należy dostosować do wymagań §  256.p.6. WT 

Ad.2. W klatce schodowej w budynku C montaż klapy oddymiającej w stropodachu 

Ad.3. wymiana stropów ostatniej kondygnacji na żelbetowe 

Ad.4. Wymiana drzwi do ww. pomieszczeń na drzwi o odporności ogniowej 

Ad.5. Impregnacja boazerii do stopnia trudnozapalności 

Ad.6. Wymiana hydrantów na zgodne z normą 

Ad.7. -brak możliwości zmiany ze względu na zabytkowy wystrój wnętrz -

konieczność uzyskania odstępstwa 

 

Ekspertyza objęła by: 

-drzwi do pomieszczeń w zakresie ich minimalnej szerokości 

-palne wyposażenie wnętrz (parkiety, boazeria) 

 

Ad.8. Ostatnia kondygnacja musiałaby nie zawierać pomieszczeń przeznaczonych 

na stały pobyt ludzi, dotychczasowe pomieszczenia pracy musiałyby być 

przeniesione na inne kondygnacje 

Ad.9. Zaleca się wymianę instalacji na zgodną z obowiązującymi przepisami 

Ad.10. Należy wykonać oświetlenie ewakuacyjne, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

 

DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO INNYCH WYMAGAŃ WT 



Budynek nie spełnia wymagań w zakresie wysokości balustrad na klatkach 

schodowych oraz wielkości prześwitów pomiędzy elementami -§  298. P.2 WT 

W tym zakresie proponuje się montaż transparentnych elementów na policzkach 

schodowych o wysokości 110cm od góry stopni. 

 

 


