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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ewidencyjne

obiekt: budynek KINA „ZBYSZEK”
DZIERŻONIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

adres: Dzierżoniów ul. Świdnicka 25,
dz. nr 324/43, 324/44, 324/28, 322, obręb 0004 Centrum, w 
Dzierżoniowie

inwestor: Gmina Miasto Dzierżoniów
Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów 

jednostka projektowa: Studio In
ul. Parkowa 42/1
51-616 Wrocław

faza: PROJEKT BUDOWLANY

pow. użytkowa: 1818.45 m2

pow. zabudowy: 970.26 m2

kubatura: 11430.15 m3

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa KINA „ZBYSZEK” w szczególności 
zaś w branży:

2.1. Architektonicznej i konstrukcyjno – budowlanej:
- docieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym dachu wraz z wymianą obróbek 
blacharskich, rynien i rur spustowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
i wewnętrznej,
- dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne (nie dotyczy balkonu 
i piwnicy),
- przebudowę wejścia głównego do obiektu od strony ul. Świdnickiej i wyjść 
ewakuacyjnych, 
- remont holi z wymianą posadzek, pochwytów przy schodach i balkonie widowni, 
przebudowę holu z kasami biletowymi oraz adaptację holi na parterze i piętrze 
na galerię fotografii i plakatu,
- przebudowę wejścia na salę widowiskową z zaaranżowaniem nowych bramek 
biletowych,
- przebudowę stanowiska reżyserii dźwięku i światła na widowni,
- zaprojektowanie ścianki akustycznej za ostatnim rzędem na widowni parteru,
- remont wszystkich pomieszczeń w tym garderób i sanitariatów wraz z przebudową 
szatni, 
- przebudowę istniejącej wbudowanej kotłowni gazowej,
- przebudowę widowni na balkonie wraz z wymianą foteli,
- remont posadzek oraz złagodzenie ich spadku w sali widowiskowej kina,
- polepszenie akustyki sali widowiskowej,
- remont pomieszczeń pod sceną oraz ich skomunikowanie z poziomem sceny,
- zmianę techniki scenicznej wraz z wymianą elementów ruchomych podciągi, sztankiety, 
okotarowanie, sterowanie elektryczne ekranu,
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- przebudowę wejścia na scenę z widowni,
adaptację istniejącego baru na balkonie na wc
- zaprojektowanie w istniejącym obiekcie małej sali kinowej (na <50 osób) 
wraz z wyposażeniem i instalacjami,
- skomunikowanie kabiny projekcyjnej kina z holem kasowym (kasami).

2.2. Instalacyjnej w zakresie:
- wymiany i przebudowy instalacji wewnętrznych: kanalizacji sanitarnej, wodnej, gazowej i 
elektrycznej (wraz z wymianą oświetlenia), tryskaczowej (kurtyna wodna), instalacji alarmu 
pożaru, hydrantowe instalacje wewnętrzne wraz z wymianą instalacji doprowadzającej 
wodę na potrzeby p.poż.,
- wymiany przyłącza kanalizacji deszczowej,
- wykonania klimatyzacji sali widowiskowej i małej sali kinowej wraz z wentylacją 
pomieszczeń obiektu,
- zaprojektowania monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego obiektu wraz z instalacją 
domofonową.

3. Podstawa opracowania

1. Umowa nr nr ZI.272.10.2013 na wykonanie prac projektowych.
2. Dokumentacja dostarczona przez Inwestora.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 nr 690 Dziennik Ustaw 
Rzeczpospolitej Polskiej nr 75 z dn. 15.06.2002 z późn. zmianami.
4. Wizja lokalna, pomiary uzupełniające, dokumentacja fotograficzna.
5. Mapa do celów projektowych opracowana przez UGK PRYZMAT Stanisław Ekiert.
6. Uzgodnienia z Użytkownikiem i Inwestorem.

4. Zagospodarowanie terenu

Zakres opracowania dotyczy remontu istniejącego obiektu w oparciu o istniejącą 
infrastrukturę z uporządkowaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wejścia do obiektu 
nie ulegają zmianie. Wjazd na działkę istniejący od ul. Świdnickiej.
W celu udostępnienia obiektu dla osób niepełnosprawnych projektuje się pochylnie przy 
wejściu głównym do budynku, przy wyjściu ewakuacyjnym sali kinowej od strony północno 
– zachodniej oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na schodach poczekalni 
w parterze, a także wc dostępne z hallu wejściowego.
Przebudowie ulegną schody zewnętrzne przy wejściu północno – wschodnim z uwagi 
nienormatywną wielkość spocznika i szerokość stopni istniejących oraz konieczność 
budowy pochylni dla niepełnosprawnych. Projektuje się wykonanie płynnych pochylni w 
nawierzchni z kostki betonowej z zaakcentowaniem wejścia „dywanem” z czerwonej 
kostki.
Planowana inwestycja w żadnym stopniu nie narusza szaty roślinnej otaczającego ją 
parku.
Działka i obiekt nie są wpisane do rejestru zabytków, ale są w strefie ochrony 
konserwatorskiej. 
Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.
Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
przyszłych użytkowników zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji.
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5. Rozwiązanie funkcjonalno przestrzenne

Nowe rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne dotyczą:
- strefy wejściowej do sali kinowej,
- przebudowy zaplecza sceny,
- przebudowy sanitariatów i szatni w piwnicy,
- przebudowy pomieszczenia magazynu garderoby na małą salę projekcyjną w 
piwnicy,

Przebudowa strefy wejściowej do sali widowiskowej polega na wyodrębnieniu sanitariatu 
dla osób niepełnosprawnych, dostosowaniu szerokości drzwi do obowiązujących norm 
oraz zmiany sposobu sprzedaży i kontroli biletów.
Skomunikowano kabinę projekcyjną z poczekalnia w parterze poprzez schody 
wyrównawcze, techniczne, stalowe.
Sala kinowa przeznaczona jest dla 259 widzów (w parterze), dostępna z poczekalni na 
parterze przez troje jednoskrzydłowych drzwi. Do celów ewakuacji służą drzwi prowadzące 
bezpośrednio na zewnątrz obiektu, oddalone od siebie o 17.27m i otwierane na zewnątrz, 
z zabezpieczeniem antypanicznym.
Balkon dostępny z foyer na antresoli przez dwuskrzydłowe drzwi o szerokości 180cm 
służące również ewakuacji. Drugie drzwi ewakuacyjne oddalone o 16.20m prowadzą przez 
klatkę schodową nr 1 do wyjścia z budynku.
Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na stały bądź czasowy pobyt ludzi są oświetlone 
światłem dziennym , wentylowane grawitacyjnie lub machanicznie.
Ponadto remont obejmuje wymianę drzwi i posadzek, malowanie ścian i sufitów.
W zakresie remontu elewacji planuje się:
- docieplenie i montaż ozdobnych okładzin elewacyjnych, z blachy panelowej,
- wymianę okien i drzwi oraz witryn,
- remont i ocieplenie stropodachów,
- wymianę opierzeń, rynien i rur spustowych.

6. Opis konstrukcji

6.1. Podstawy opracowania.

1.1. Projekt architektoniczny, 
1.2. Archiwalne fragmenty dokumentacji technicznej,
1.3. Pomiary sprawdzające,
1.4. Założenia i projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych,
1.5. Przepisy prawa Budowlanego,
1.6. Aktualnie obowiązujące normy i przepisy budowlane:
PE-EN 1990-1-1- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe

w budynkach
PN-EN 1992-1-1:2008- Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1993-1-1:2006- Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-B-03264- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

6.2. Zakres projektu konstrukcji,

wynika z założonych w projekcie architektonicznym zmian funkcjonalnych i 
modernizacyjnych.

Zmiany te nie powodują znaczącej ingerencji w elementy konstrukcji budynku i 
polegają głównie na sprawdzeniu obliczeniowym istniejących elementów konstrukcji, które 
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będą obciążane urządzeniami związanymi z instalacjami sanitarnymi.
Sprawdzeniu podlegać będą przede wszystkim główne belki kratowe stalowej 

konstrukcji dachu oraz płyty stropodachu w trakcie oznaczonym osiami 9 i 10.

Nowymi elementami konstrukcji będą :

- stalowa konstrukcja pomostu dla pomp ciepła usytuowana na istniejącej 
żelbetowej konstrukcji nośnej stropodachu w osiach 9 - 10,

- żelbetowa ściana oporowa przy schodach z poziomu terenu do piwnicy -  wzdłuż 
ściany w osi A

6.2. Opis elementów konstrukcji.

6.2.1. Stalowa konstrukcja pomostu pod pompy ciepła,
będzie wykonana z zamkniętych profili stalowych o przekroju kwadratowym i 

usytuowane na konstrukcji nośnej stropodachu, która jest wykonana z prefabrykowanych, 
żelbetowych płyt stropowych z kanałami o przekroju kołowym.
Ściany nośne w osiach 9 i 10, na których oparte są płyty mają rozstaw osiowy 
(pomierzony) 5.23 m.

Łączny ciężar pomp cieplnych ustawionych na pomoście, między osiami D i F 
wynosi 1040 kg. Dodając ciężar pomostu, obciążenie łączne będzie mieć wielkość około 
1200kg.
Ciężar pomostu będzie za pomocą stalowych belek podwalinowych, będących elementami 
konstrukcji pomostu, przeniesiony na 5 płyt stropu, po 240 kg na jedną płytę.
Obciążenie to, łącznie z istniejącym od pianobetonowych płyt dachowych (plus obc. od 
śniegu),nie przekroczy nośności płyt konstrukcji stropodachu. 

W projekcie przewidziano ponadto wymianę istniejącej na płycie stropu izolacji termicznej,
wykonanej z żużla z wapnem, na znacząco lżejszą zasypkę izolacyjną z granulatu z wełny
mineralnej.

6.2.2. Żelbetowa ściana oporowa,
będzie wykonana po rozebraniu istniejącej i pozwoli na uzyskanie wejścia do 

piwnicy o wymaganej szerokości.
Ściana będzie wykonana z betonu klasy C20/25 i uzbrojona prętami ze stali klasy AI i AIII
według rysunku wykonawczego.

6.2.3. Konstrukcja dachu nad salą projekcyjną.

W projekcie nie przewiduje się zmian w konstrukcji stalowej tego dachu. Istniejąca
konstrukcja, - to jest stalowe belki kratowe o rozpiętości l =17.24 m spięte w rozstawie 
4.0 m kratowymi tężnikami pionowymi i stężeniami połaciowymi, będzie przenosić
obciążenia o wielkości (wg wykonanego zestawienia) charakterystycznej - q = 6.0 kN.m
i obliczeniowej - qo = 7.4 kN/m.
Wielkość obciążenia projektowanego na dachu nad salą projekcyjną jest mniejsze od
istniejącego obecnie,dzięki zastąpieniu rodzaju materiału izolującego tą przegrodę.
W obliczeniu sprawdzającym potwierdzono wystarczającą z nadmiarem nośność
przekrojów stalowych elementów belek kratowych.

Należy wykonać konstrukcję wsporczą elewacji frontowej stosownie do wybranego 
systemu elewacyjnego.
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6.3. Uwagi ogólne.

6.3.1. projektowane elementy konstrukcyjne wykonać na podstawie rysunków projektu
wykonawczego,

6.3.2. Ze względu na rodzaj i charakter prac określonych w projekcie, bezwzględnie należy
przestrzegać przepisy mające na celu bezpieczeństwo i higienę pracy.

6.3.3. Prace budowlane muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i 
wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego, pod stałym, kwalifikowanym nadzorem 
technicznym.

7. Instalacje wewnętrzne

Budynek jest wyposażony w następujące instalacje:
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wodny zimnej i ciepłej
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja p. poż
- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna
- instalacja gazu, kotłownia
- oświetlenie ogólne, awaryjne i gniazda wtykowe
- instalacja sygnalizacji alarmowej pożaru (SSP)
- instalacje tryskaczową (kurtyna)

Wszystkie istniejące instalacje podlegają przebudowie lub wymianie.
Dodatkowo budynek będzie wyposażony w monitoring wewnętrzny i zewnętrzny wraz z 
instalacją domofonową.

8. Charakterystyka energetyczna obiektu

Dla budynku użyteczności publicznej przyjmuje się następujące współczynniki przenikania 
ciepła:

ściany wewnętrzne Umax=0,30 W/m2K
ściany zewnętrzne Umax=0,30 W/m2K
stropodachy Umax=0,25 W/m2K
podłogi na gruncie Umax=0,45 W/m2K
drzwi i okna zewnętrzne Umax=1,80 W/m2K

Dla budynków podlegających przebudowie wymagany współczynnik Umax można 
zwiększyć o 15%.
Strukturę przegród podano na rysunkach.
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9. Prace budowlane:

9.1. Prace rozbiórkowe:
- rozbiórka ścian działowych (zaznaczonych na rysunkach)
- demontaż przepierzenia kieszeni scenicznej
- demontaż okładzin ściennych (boazeria) w sali widowiskowej
- demontaż pustaków szklanych w klatce schodowej K2,
- demontaż starych posadzek (wykładzin obiektowych, kafli w łazienkach i holach)
- demontaż istniejącej glazury ściennej oraz wyposażenia sanitariatów
- demontaż ścianki szklonej w hallu wejściowym,
- demontaż okien i drzwi
- demontaż starych warstw wykończeniowych na stropodachach ( przed 
wykonaniem nowych warstw należy usunąć stare istniejące zasypki stropowe)
- wybicie otworów drzwiowych (w miejscach wskazanych na rysunkach po 
założeniu nadproży)
- demontaż (obcięcie) daszku żelbetowego nad wejściem głównym i bocznymi,
- demontaż urządzeń scenicznych,
- demontaż drewnianego poszycia pomostów scenicznych i stropu nad sceną,
- rozbiórka nadbudówki oddymiającej scenę,
- demontaż (skucie) okładziny kamiennej cokołu,
- demontaż witryn konstrukcji stalowej,
- demontaż telebimu w elewacji frontowej,
- demontaż instalacji odgromowej,

9.2. Prace murarskie i montażowe

- ściany działowe wykonane w technologii lekkiej (gazobeton) gr.12.0 cm
ścianki działowe w poziomie piwnic murowane z bloczków gazobetonowych,
- nad otworami wybijanymi w ścianach istniejących i istniejących ściankach 
działowych wykonać nadproża i podciągi stalowe zgodnie z rysunkami. Długość 
oparcia belek I 140 na murze 20 cm, większych – 25 cm. 
- pod belki stalowe stropu sceny zastosować okładzinę od dołu niepalną płytą z 
wełny mineralnej w systemie (np. CONLIT 150 firmy Mercor i Rockwool®).
- w stropodachu nad sceną zamontować samoczynną klapę oddymiającą, otwór o 
wymiarach 300x300cm wykonać między istniejącymi elementami konstrukcji stropu,
np. klapa MCR-PROLIGHT PLUS, typ DVP300/300 z owiewkami, napęd 
pneumatyczny powierzchnię czynną oddymiania podano na rysunkach
(3% rzutu sceny),
- w stropie nad klatką schodową K1 i K2 zamontować samoczynne klapy 
oddymiające , otwór o wymiarach 105x105cm wykonać między istniejącymi 
elementami konstrukcji stropu,
np. klapa MCR-PROLIGHT PLUS, typ C110/110 z owiewkami i dyszą kierującą, 
napęd pneumatyczny powierzchnię czynną oddymiania podano na rysunkach
( 5% rzutu klatki schodowej),
- uwzględniono uruchamianie ręcznie (przycisk) z poziomu parteru przed wejściem 
do klatki schodowej i ostatniej kondygnacji oraz automatycznie za pomocą instalacji 
sygnalizacji pożaru, reagującej na sygnał optycznej czujki dymu, zainstalowanej w 
przestrzeni podstropowej piętra 1.
- strop nad sceną obudować szczelnie podwójną płytą GKF (2x12,5mm)
na konstrukcji CD60
- podłoga sceny jest wyłączona z niniejszego opracowania i została zrealizowana 
wg. odrębnego projektu,
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wentylacja
w obiekcie zaprojektowano wentylację grawitacyjną w pomieszczeniach technicznych 
garderobach i sanitariatach garderób. Nowe przewody wentylacyjne z rur stalowych śr. 
15cm, obudowanych podwójna płytą GKF na stelażu stalowym.
Dopływ powietrza z zewnątrz przez szczeliny infiltracyjne w oknach i kratki w drzwiach (do 
pomieszczeń bez okien)
izolacje i okładziny wewnętrzne
Izolacje przeciwwilgociowe wykonać w miejscach podanych na rysunkach oraz zgodnie ze 
sztuką budowlaną.
Izolację ściany zewnętrznej na poziomie piwnic wykonać wg technologii f.Schomburg 
:uszczelnienie od wewnątrz przeciw wodzie ciśnieniowej, warstwy podano na rysunkach.
Izolację termiczną ścian zewnętrznych wykonać metodą lekką-mokrą, grubość warstwy 
podano na rysunkach.

Mała salka projekcyjna w piwnicy
- ściany boczne i tylna :np Ecophon Ecophon Wall Panel C/Texona 40 mm 
- ściana przednia : tynkowana i malowana
- podłoga: wykładzina wg rysunku
- sufit : w części na widownią : dyfuzor np Vicoustic Multi Fusor DC2
- części na lewo od słupów (bez widowni) tynkowane i malowane

Sala duża :
- sufit z ekranami akustycznymi: pozostaje
- ściany tylne i boczne w zależności : albo Ecophon Ecophon Wall Panel C/Texona 
40 mm  lub panele Gustafsa (układ perforacji wg projektu wykonawczego)
- ściana przednia z oknem scenicznym wytynkować i wymalować.

Balustrady balkonu od strony sceny będą wyprofilowane (szczegóły w projekcie 
wykonawczym)

prace posadzkowe
we wszystkich pomieszczeniach wykonać nowe posadzki uzyskując jeden poziom na 
jednej kondygnacji:

- w korytarzach, holach i sanitariatach ułożyć płytki typu gres (np. gres posadzkowy 
f. Nova Gala, kolekcja Stone Life, wykończenie naturalne, kolor SL12, SL13.
- schody na widowni należy wyrównać, tak aby wszystkie stopnie miały identyczne 
wymiary obłożyć wykładziną flokowaną np. Silica kolor grey f. FLOTEX na 
krawędzi schodów zastosować listwy wykończeniowe np. f. Schluter
- na podłodze w sali widowiskowej ułożyć wykładzinę flokowaną np. Silica kolor 
grey f. FLOTEX na krawędzi schodów zastosować listwy wykończeniowe np. f. 
Schluter
- w wiatrołapie wykonać wpuszczoną wycieraczkę (np. ryps żebrowany gr.17mm f. 
Bema)

Uwaga:
Po zdjęciu starych warstw wykończeniowych posadzki należy ocenić stan techniczny 
podłoża i dostosować go do stanu wymaganego technologią kładzenia warstwy 
wykończeniowej, w razie potrzeby wykonać samopoziomujące wylewki. 
W pomieszczeniach mokrych zastosować izolację przeciwwodną (płynną folię). 
Listwy przyścienne we wszystkich pomieszczeniach wykonać z materiału 
odpowiadającego warstwie wykończeniowej (np. posadzka gres, listwa gres itp.). 
Na granicy posadzek oraz w drzwiach do pomieszczeń wykonać dylatacje i wykończyć je 
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listwami wykończeniowymi f. Schluter w kolorze szarym lub stalowym
prace tynkarskie
Na nowych ścianach wewnętrznych wykonać tynk cementowo-wapienny jako uzupełnienie 
ubytków i gładzie gipsowe jako warstwę wykńczeniową
Tynki na ścianach istniejących poddać renowacji
Na ścianach zewnętrznych (po wykonaniu ocieplenia) wykonać szlachetny tynk 
elewacyjny, strukturalny silikatowy (baranek) zgodnie z instrukcją producenta,
Na cokołach zewnętrznych wykonać okładzinę z płyt granitowych.

sufity

W holu wejściowym i foyer wykonać gładzie wyrównawcze.
W pozostałych pomieszczeniach (sanitarne i korytarz w małej sali projekcyjnej) wykonać 
sufit podwieszany GK systemowy gładki (pomieszczenia wskazane na rysunkach).

prace okładzinowe-wewnętrzne
W sali widowiskowej wykonać okładziny ścienne: ściany tylne i boczne np Ecophon 
Ecophon Wall Panel C/Texona 40 mm lub panele Gustafsa (układ perforacji wg projektu 
wykonawczego)
W pomieszczeniach mokrych (sanitariaty) wykonać okładzinę ceramiczną do wysokości 
2,00m

prace malarskie
- sufity i ściany malować farbami akrylowymi (kolory w projekcie wykonawczym)
- ściany zewnętrzne tynkowane malować farbą krzemieniową -terra sil (lub inną z 
kolekcji np. f.Terranowa) lub zastosować tynk barwiony w masie,
- elementy stalowe np. barierki, zabezpieczyć antykorozyjnie i malować proszkowo 
na RAL 9007

okładziny ścienne -zewnętrzne
Na elewacji sali widowiskowej w miejscach wskazanych na rysunkach wykonać 
aluminiową okładzinę systemową np. f.Rautaruukki Polska: system Maxi Liberta 200, z 
niewidocznym mocowaniem oraz fugą pionową mocowaną na styk, aluminium powlekane, 
kolor RAL9007, podziały wg. projektu wykonawczego.
W elewacji frontowej zastosować system Maxi Liberta 200 ze stali COR-TEN (kolor 
rdzawo-czerwony),

stolarka drzwiowa
Drzwi do pomieszczeń użytkowych wymienić na nowe drewniane płytowe, ościeżnice 
drewniane, drzwi do sanitariatów oraz do pomieszczeń bez okien z kratką nawiewną, 
drzwi do magazynów i kotłowni -.stalowe z oferty rynkowej (o wskazanej na rysunkach 
odporności ogniowej. Drzwi otwierane na ciągi komunikacyjne z samozamykaczem. 
Drzwi wydzielające klatkę schodową wykonać w klasie EI 30,  ścianki oszklone stałe 
wydzielające klatkę schodową wykonać w klasie EI60.

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne
Witryny fasadowe oraz okna i drzwi zewnętrzne wymienić na nowe wykonane w technologi 
aluminiowej z zastosowaniem szkła bezpiecznego termoizolacyjnego. Okna w witrynach 
elewacyjnych -  wyposażyć w siłowniki umożliwiające otwieranie z poziomu posadzki 
Parapety zewnętrzne z blachy, wewnętrzne z konglomeratu kamiennego.
Okna uchylno-otwierane ze szczeliną infiltracyjną kolor RAL 9007. W oknach zamontować 
szyby w kolorze białym, w witrynach i drzwiach wejściowych szkło bezpieczne w kolorze 
grafitowym.

11



Zaprojektowano witryny fasadowe z drzwiami wejściowymi do obiektu wykonane w 
technologii aluminiowej z wypełnieniem szkłem bezpiecznym -termoizolacyjnym (np. f. 
Reynaers). Konstrukcja w kolorze RAL 9007, szkło w kolorze grafitowym., z elementami 
nieprzezroczystymi o podwyższonej izolacyjności termicznej.
Drzwi ewakuacyjne z sali widowiskowej pełne w kolorze RAL 9007. 

prace dekarskie
Na stropodachach projektowanych i remontowanych po wykonaniu spadków i dociepleń 
należy ułożyć warstwę papy termozgrzewalnej na papie podkładowej, izolację wywinąć na 
attyki, ściany i kominy.
Na murowanych attykach i wokół kominów wykonać opierzenia z blachy powlekanej.
Rynny i rury spustowe wymienić na nowe j.w. w kolorze grafit.

prace elewacyjne
Na fragmentach elewacji zamontować w płaszczyźnie poziomej daszki nad wejściami do 
budynku szklone konstrukcji ze stali nierdzewnej,

podesty i schody zewnętrzne
Istniejące schody i podesty poddać renowacji (uzupełnić ubytki), ujednolicić wysokości. Na 
schodach i podestach ułożyć płytki typu gres w kolorze szarym np. QZ14 z kolekcji 
QUARZITE f.NOVA GALA.
Płytki stopnicowe z perforacją antypoślizgową.

prace ślusarskie
W klatce schodowej i przy schodach zewnętrznych oraz pochylniach zamontować stalowe 
barierki wys.110cm (wykonane wg.rysunku wykonawczego)
Przy witrynach szklanych od strony wewnętrznej zamontować zabezpieczające pochwyty 
stalowe śr.5cm (wg. rys. wykonawczego)

INNE:

- w obiekcie zamontować dźwig towarowy BKG 300.30/17 dla potrzeb transportu z 
podscenia udźwig 300kg, 2 przystanki, podszybie 50mm, ściany pełne, drzwi pełne
dwuskrzydłowe,
- przy schodach wewnętrznych zamontować dźwig platformowy Compass 
(ze sterowaniem wewnętrznym i zewnętrznym) f.Techlift - dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych na wózkach,

- na drzwiach i ściankach o dużych przeszkleniach zamontować 
na wysokości 80-100cm rysunek ( poziome paski ) wyklejony folią samoprzylepną, 
w kolorze mleczno-białym
- w sali widowiskowej (balkon) wymienić fotele na nowe -trudnozapalne 
odpowiadające wymaganiom Polskiej Normy, 
np. fotel audytoryjny Maximus firmy Martela,
 z zachowaniem przejścia szerokości 45cm między elementami stałymi foteli po ich 
złożeniu szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejsza niż 1,20m,
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

Piwnica:
0/01 hall szatniowy 93.09 m2

0/01a szatnia 32.32 m2

0/01b sala projekcyjna 53.09 m2

0/02 wc damski 18.30 m2

0/03 wc męski 22.39 m2

0/04 pom. techniczne 2.45 m2

0/04a korytarz 1.96 m2

0/05 pom. techniczne 4.50 m2

0/06 pom. techniczne 2.95 m2

0/06a przedsionek 1.40 m2

0/07 d. fosa orkiestry (podscenie) 33.21 m2

0/08 podscenie 84.57 m2

0/09 korytarz 9.63 m2

0/10 napędy mechaniki 23.64 m2

0/11 pom. techniczne 15.37 m2

0/12 wc 3.64 m2

0/13 kotłownia 20.14 m2

0/14 przedsionek 1.38 m2

0/15 pom. techniczne 7.73 m2

0/16 warsztat konserwatora 40.43 m2

0/18 wentylatornia 48.16 m2

0/19 klatka schodowa 2 6.37 m2

0/20 komórka instalacyjna 9.49 m2

0/21       pom. gospodarcze                                                      4.15 m  2  
RAZEM PIWNICA 540.36 m2

Parter:
1/01 hall wejściowy 41.59 m2

1/02 wc niepełnosprawni 4.32 m2

1/03 kasy 5.96 m2

1/03a pokój bileterek 3.57 m2

1/04 rozdzielnia elektryczna 5.51 m2

1/05 korytarz 5.38 m2

1/06 wc 2.96 m2

1/07 pom. techniczne 15.00 m2

1/09 poczekalnia 127.00 m2

1/10 kabina projekcyjna 31.12 m2

1/11 sala projekcyjna duża 231.20 m2

1/12 korytarz 18.82 m2

1/13 korytarz 24.84 m2

1/14 klatka schodowa 1 21.04 m2

1/15 scena 165.54 m2

1/16 kulisy 41.67 m2

1/17 centrala SAP 2.72 m2

1/18 łazienka damska 7.89 m2

1/19 korytarz 22.66 m2

1/20 garderoba damska 24.18 m2

1/21 pokój solistów 7.93 m2

1/22 garderoba męska 14.54 m2
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1/23 łazienka męska 9.87 m2

            1/24       klatka schodowa 2                                                      12.34 m  2                
RAZEM PARTER: 847.65 m2

Piętro 1:
2/01 foyer 133.76 m2

2/02 wc damski 4.43 m2

2/03 wc męski 5.20 m2

2/04 balkon 147.09 m2

2/05 wc damski 5.53 m2

2/05a schowek 1.70 m2

2/06 wc męski 6.59 m2

2/07 klatka schodowa 1 23.20 m2

2/08 magazyn strojów 46.97 m2

2/08a garderoba zbiorowa 34.02 m2

2/09 klatka schodowa 2 12.34 m2

2/10 umywalnia 5.07 m2

2/11 natrysk 2.43 m2

            2/12       wc                                                                                  2.11 m  2                    
RAZEM PIĘTRO: 430.44 m2

OGÓŁEM P.U.: 1818.45 m2
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10. Ochrona przeciwpożarowa

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i modernizacja, istniejącego budynku kina 
znajdującego się przy ul. Świdnickiej 25 w Dzierżoniowie.
Obiekt użyteczności publicznej – Kino „Zbyszek” jest obiektem istniejącym, wolnostojącym 
na terenie parku miejskiego o maksymalnie dwóch kondygnacjach nadziemnych. W części 
objętej opracowaniem znajdują się: sala widowiskowa ze sceną i kuluarami, mała sala 
projekcyjna (w piwnicy). W sali widowiskowej przebywać będzie maksymalnie 259 osób na 
parterze i 152 osoby na balkonie, w małej sali projekcyjnej 48 osób, personel stały to 4 
osoby.
Budynek zaliczono do ZL I. Maksymalna wysokość wynosi 15.16 m (scena ), zatem obiekt 
zakwalifikowano jako średniowysoki SW.

10.1 Gabaryty budynku.

powierzchnia zabudowy 970.26 m²

powierzchnia użytkowa 1818.45 m²
powierzchnia wewnętrzna 2431.87 m²
wysokość 15.16 m

Liczba kondygnacji:
- nadziemnych
- podziemnych

2
1

10.2     Konstrukcja.  

Budynek posiada konstrukcję mieszaną, szkieletową, żelbetową i murowaną, masywne 
stropy z wyjątkiem sceny (nad podsceniem).
Konstrukcja dachu nad widownią stalowa z płytami pianobetonowymi i prefabrykowanymi, 
żelbetowymi. Dach nad sceną na belkach żelbetowych z płyt pianobetonowych, a nad 
garderobami stropodach z płyt pianobetonowych w spadku na stropie z płyt kanałowych. 
Zarówno ściany zewnętrzne jak i wewnętrzne są murowane z gazobetonu. Ściany sceny i 
portal sceny żelbetowe. Projektowane ściany działowe, gazobeton. Stropy nad 
pomieszczeniami piwnicznymi, nad parterem i piętrem są masywne (wyjątek – scena). 
Płyta antresoli foyer podwieszona na cięgnach stalowych Ø36.
Klatki schodowe, masywne, żelbetowe. 
Budynek posiada płaski dach.

10.3 Przeznaczenie.

Budynek kina należy do Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, pełni funkcję użyteczności 
publicznej.

10.4 Usytuowanie.

Obiekt wolnostojący w otoczeniu parkowym, złożony z trzech segmentów o różnej 
wysokości ale powiązanych ze sobą funkcjonalnie. Zlokalizowany w odległości
10.60 m – od strony wschodniej – od najbliższego obiektu tj. budynku biurowego 
Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Świdnickiej 23.
W budynku założono jedną strefę pożarową z powiązanych ze sobą funkcjonalnie 
pomieszczeń ( opisaną w pkt 11.5.7 )
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10.5 Charakterystyka pożarowa.

10.5.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji budynku 
podano w punkcie 7.1.

10.5.2 Odległość od obiektów sąsiadujących
podano w punkcie 7.4.
Budynek jest wolnostojący – spełnia §12 i §271 warunków technicznych

10.5.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych.

W budynku nie przewiduje się przechowywania substancji palnych, dla których 
przekroczone są parametry pożarowe i zasady przechowywania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych budynku znajdują się także stałe 
materiały palne powodujące występowanie gęstości obciążenia ogniowego w przedziale 
poniżej 500 MJ/m2.

10.5.4 Gęstość obciążenia ogniowego

Dla pomieszczeń zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi, gęstości obciążenia 
ogniowego nie oblicza się.
Gęstość obciążenia ogniowego pomieszczenia kotłowni wynosi w przedziale do
500 MJ/m2.

10.5.5 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 
pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi

W budynku występują pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania 
większej grupy osób, tj. powyżej 50. Są to: 
- sala kinowa duża 259 osób na parterze i 152 osoby na balkonie (miejsca siedzące),
- w małej sali projekcyjnej 48 osób, 
- personel stały to 4 osoby.

Przewidywana maksymalna liczba osób jednocześnie przebywających w budynku wynosi 
463.

Budynek, z uwagi na funkcję, zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi: ZL I.

10.5.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

Przeznaczenie i funkcja budynku nie zakładają możliwości występowania pomieszczeń i 
przestrzeni kwalifikowanych do zagrożonych wybuchem.

10.5.7. Podział obiektu na strefy pożarowe

W budynku wydzielono dwie strefy pożarowe.
W poziomie piwnicy pomieszczenie pompowni przeciwpożarowej (hydroforowni) 
wydzielono ścianami i stropem REI120 i drzwiami EI60 jako osobną strefę pożarową.
Wydzielono pożarowo również kotłownię i wentylatorownię ścianami i stropami REI60 oraz 
drzwiami EI30.
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10.5.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymaganą klasą odporności pożarowej dla przedmiotowego budynku ze względu na 
kategorie zagrożenia ludzi i wysokość budynku oraz liczbę kondygnacji jest
klasa „B” odporności pożarowej budynku.

Klasę odporności ogniowej elementów budowlanych podano w tabeli:

ELEMENT BUDOWLANY CAŁEGO BUDYNKU
(DLA KLASY B)

Główne elementy konstrukcji R 120

Ściany zewnętrzne (dot. pasa 
międzykondygnacyjnego o szerokości 0,8 
m wraz z połączeniem ze stropem)

EI 60 ( o↔i)

Stropy REI 60

Ściany wewnętrzne:
–  od siebie pomieszczenia, dla których 
określa się łącznie długość przejścia 
ewakuacyjnego (max do 3 pomieszczeń)
–  obudowujące poziome drogi 
ewakuacyjne

–  inne

bezklasowe

EI 30

bezklasowe

Dach:
–   konstrukcja dachu
 –  przekrycie dachu

R 30
RE 30

Biegi i spoczniki klatki schodowej 
wewnętrznej R 60

Wszystkie elementy budowlane wymagają wykonania w stopniu nierozprzestrzeniającym 
ognia.
Drewniane elementy podłogi scenicznej zostaną zabezpieczone impregnatami 
ogniochronnymi do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) i obudowane od spodu 
przegrodą z płyt ognioodpornych o klasie EI60.
Stalowe i drewniane słupy podscenia zostaną obudowane okładziną z płyt ognioodpornych 
o klasie EI60.
Ściany wydzielające kotłownię gazową od pozostałej części budynku są murowane 
grubości co najmniej 25 cm i spełniają klasę odporności ogniowej co najmniej REI 120. 
Drzwi z pomieszczenia kotłowni i wentylatorowni na komunikację wewnętrzną będą 
wykonane w klasie odporności ogniowej EI 30.
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10.5.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe
Obiekt zostanie wyposażony w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakua-
cyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.
W sali widowiskowej jest projektowane oświetlenie przeszkodowe.
We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi warunek długości 
przejścia ewakuacyjnego jest spełniony i wynosi mniej niż 40 m.
Szerokość drzwi stanowiących wyjścia z pomieszczeń wynosi min. 90 cm szerokości i 200 
cm wysokości.
Pomieszczenia, w których może przebywać ponad 50 osób maja po dwa wyjścia oddalone 
od siebie o min. 5.0 m.
Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierają się na zewnątrz i posiadają odpowiednio 
szerokości:

- 4szt. 1,60m (1,00m+0,60m) – wyjścia z sali kinowej
- 1szt. 1,90m (0,80m+0,80m) oraz 1 szt. 1,50m (0,90+0,60) – wyjścia z balkonu

Poziome drogi ewakuacyjne.
Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych posiada wymaganą odporność EI30.
Szerokość korytarzy stanowiących poziome drogi ewakuacyjne wynosi:
- w parterze 2.05m w świetle,
- na piętrze 1,90m i 2.05m w świetle.

Korytarze stanowiące poziome drogi ewakuacyjne podzielone są na odcinki długości nie 
przekraczające 50.0m, a ich wysokość jest większa niż 2.20m.

Pionowe drogi ewakuacyjne
a) Klatka schodowa w budynku KL1 stanowiąca pionowa drogę ewakuacyjną została 
wydzielona drzwiami EI30 i ścianami REI60.
Biegi i spoczniki odpowiadają odporności ogniowej R60 i posiadają wymagane wymiary:

- spoczniki szer. 1.27m, 2.91m, 2.45m, 
- biegi szer. 2.41 2.05 i 196.0m w świetle poręczy,
- stopnie wysokości 15cm o szer. 30cm i 18cm o szer. 25cm (KL. SCH. 2)
- stopnie (zejście do piwnicy) 17,5cm 16,6 cm o szer.25cm.

Zejście do piwnicy w klatce schodowej nr 2 zabezpieczono ruchomą barierką.
b) Istniejące schody do pomieszczenia operatora w budynku nie spełniają, w zakresie 
wymiarów, warunków technicznych(18x25, służą do ewakuacji 1 osoby przebywającej w 
pomieszczeniu w czasie nie dłuższym niż 4 godziny) ,
Biegi i spoczniki żelbetowe w klasie odporności ogniowej R60, obudowane ścianami i 
zamykane drzwiami (w KL. SCH. 2).

Warunki ewakuacji, które nie odpowiadają obowiązującym przepisom są 
przedmiotem odstępstwa-zgody Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży 
Pożarnej we Wrocławiu na zamienne zastosowanie rozwiązań technicznych.

10.5.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 
szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, 
kontroli dostępu

W budynku zostanie wymieniona instalacja elektryczna i odgromowa. Instalacje użytkowe 
w budynku należy zrealizować w oparciu o stosowną dokumentację. 
Kotłownia gazowa usytuowana jest w piwnicy (w miejscu byłej kotłowni na opał stały).
Wymagane oprawy oświetleniowe w kotłowni - o stopniu ochrony IP-65. 
Pomieszczenie kotłowni posiada: powierzchnię 20.14 m2, wysokość 2,95 m i kubaturę 
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59.41 m3.
Kondygnacja na której znajduje się kotłownia zagłębiona jest 1.50 m poniżej poziomu 
przylegającego do niej terenu, (wysokość w świetle kondygnacji wynosi 2,95m).

Główny kurek gazu znajduje się na zewnętrznej ścianie budynku od strony północno-
zachodniej, z zachowaniem wymaganej odległości co najmniej 0,5 m od otworów 
okiennych i innych.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowany jest przy wejściu głównym w 
pomieszczeniu 1/1 na parterze.
Wszystkie drogi ewakuacyjne oświetlone wyłącznie światłem sztucznym będą 
wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.
Natężenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej nie powinno 
być mniejsze niż 1 lx. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natężenia oświetlenia 
powinno być wytworzone w ciągu 5s, a pełny poziom natężenia oświetlenia  w ciągu 60s. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne musi działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku 
oświetlenia podstawowego. Oświetlenie awaryjne należy wykonywać zgodnie z Polskimi 
Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie.
a w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego, zmiany kierunku lub przeszkody 
(przewężenia, zmiany wysokości), do co najmniej 10 lx. 

Wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek natężenia oświetlenia Emaks/Emin. ≤ 
40. Oprawy będą umieszczone:
przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do użycia w razie zagrożenia,
w pobliżu1 schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio,
w pobliżu każdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,
przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,
przy każdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
na zewnątrz i w pobliżu wyjścia końcowego (na zewnątrz obiektu),
w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego (gaśnice, przycisk wyłącznika ppoż., 
przycisk oddymiania).

Obwody elektryczne zabudowane w strefie pożarowej objętej pożarem, które nie powinny 
być wyłączone w czasie pożaru należy projektować i wykonywać wg zasad 
obowiązujących dla instalacji bezpieczeństwa spełniające wymagania PN-IEC 60364-5-
56:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”.
Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami zwane 
„zespołami kablowymi”), stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami 
służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii 
elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania 
urządzenia. Przewody i kable elektryczne w obwodach tych urządzeń  powinny mieć klasę 
PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń, zgodnie z 
wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej badań palności cienkich przewodów i kabli bez 
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających. Zespoły kablowe 
powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastąpiła 
przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana 
oddziaływaniami elementów budynku lub wyposażenia.
Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy, dla których wymagana klasa odporności 
ogniowej wynosi co najmniej: REI 60 lub EI 60, należy zabezpieczyć ogniochronnie o 
klasie odporności ogniowej /EI/ równej klasie odporności ogniowej tych elementów np. 

1  W pobliżu oznacza < 2 m.
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systemem HILTI lub PROMAT.

W budynku przewiduje się zamykanie pomieszczeń w systemie kontroli dostępu 
(domofon). 

10.5.11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, 
systemu sygnalizacji pożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do 
potrzeb ekip ratowniczych (o ile to możliwe z podaniem informacji o sprawności 
technicznej)

Przedmiotowy budynek nie wymaga przepisami wyposażenia w:
system sygnalizacji pożarowej,
stałe urządzenia gaśnicze,
dźwiękowy system ostrzegawczy,
dźwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych,

Budynek posiada kurtynę wodną, przeciwpożarową sceny (liczba miejsc na widowni < 
600, pow. wewn.>150m2)
Budynek zostanie wyposażony w hydranty wewnętrzne ø25 z wężami półsztywnymi. 
Zasilanie instalacji wodociągowej ppoż. z odrębnego przyłącza. Instalacja 
wykonana przewodami stalowymi. Przewody zasilające instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej muszą być wykonane jako piony w klatkach schodowych lub przy 
klatkach schodowych, natomiast hydranty należy usytuować na wszystkich kondygnacjach 
w pobliżu klatek schodowych, obejmując zasięgiem ich działania w poziomie (z 
zastosowaniem odcinków węży o długości 30 m) całej powierzchni chronionego budynku.
Średnice nominalne przewodów zasilających, na których instaluje się hydranty 
wewnętrzne 25 muszą wynosić co najmniej DN 25.
Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione przez co najmniej 1 godzinę. 
Zawory hydrantowe należy umieszczać na wysokości 1,35  ± 0,1 m od poziomu podłogi. 
Nasady tłoczne powinny być skierowane do dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu 
względem ścian lub obudowy w sposób umożliwiający łatwe przyłączanie węża tłocznego 
oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na 
wylocie prądownicy dla hydrantu 25 powinna wynosić: 1,0 dm3/s. Ciśnienie na zaworze 
hydrantowym hydrantu wewnętrznego powinno zapewnić wyżej określoną wydajność (z 
uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy). Maksymalne ciśnienie 
robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 25 nie powinno przekraczać 1,2 
MPa. 
Założona jednoczesności poboru wody z dwóch hydrantów 2x1 dm3/s=2 
dm3/s. 
Scena będzie wyposażona w klapę dymową o czynnej powierzchni oddymiania 6.42m2 

która będzie powiązana z systemem sygnalizacji alarmowej pożaru.
Budynek jest wyposażony w instalację sygnalizacji alarmowej pożaru (SSP), która 
zostanie zmodernizowana.

10.5.12 Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy
Budynek będzie wyposażony w przenośne gaśnice proszkowe typu ABC i F
 z uwzględnieniem następujących zasad:

- co najmniej 2 kg (3 dm³) środka gaśniczego na 100 m² powierzchni, przy czym: 
w kotłowni należy umieścić gaśnicę o masie środka gaśniczego co najmniej 6 kg 
(przy wyjściu z pomieszczenia),
- minimalna szerokość dojścia do gaśnicy – 1,0 m,
- maksymalna odległość od gaśnicy do najbardziej oddalonego miejsca w budynku - 

20



30 m, przy czym gaśnice muszą być na wszystkich kondygnacjach.
- na antresoli (pomieszczenie operatora) 
gaśnica proszkowa ABC 4kg,

10.5.13 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zapotrzebowanie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla przedmiotowego  
budynku wynosi 20 dm3/s, z co najmniej dwóch hydrantów zewnętrznych 
o średnicy DN 80.
Zapotrzebowanie wodne spełniają dwa hydranty podziemne zlokalizowane w wymaganej 
przepisami odległości od budynku ( tj. jeden w odległości do 75 m i kolejny w odległości do 
150 m od chronionego budynku).
Bliższy z hydrantów zlokalizowany jest w odległości ok. 12,0 m od budynku, natomiast 
drugi hydrant jest w odległości ok. 15,0 m od budynku.

10.5.14 Droga pożarowa
Zagospodarowanie terenu nie jest objęte zakresem niniejszego opracowania. 
Zmiany wynikają wyłącznie z dostosowania obiektu do użytku przez osoby 
niepełnosprawne (pochylnie).
Wjazd na działkę istniejący od ul. Świdnickiej, jako dojazd pożarowy o szer. 5.23m o 
nawierzchni z kostki betonowej ( nacisk na jedną oś min.100kN ).

Do budynku wymaga się doprowadzenia drogi pożarowej.

Droga pożarowa będzie przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, a bliższa krawędź 
drogi będzie oddalona od ściany budynku o 5-15 m. Pomiędzy tą drogą i ścianą budynku 
nie będą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o 
wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą 
podnośników i drabin mechanicznych.
Zaniżona odległość drogi pożarowej od budynku na odcinku 9.5 m jest przedmiotem 
odstępstwa.

10.5.15 Oznakowanie
Należy wykonać oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z PN-N-01256-5: 1998 „Znaki 
bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach pożarowych”, a przycisk głównego wyłącznika prądu, kurka 
gazu, klapy dymowej, hydranty oraz gaśnice oznakować zgodnie z PN-N-01256-4 „Znaki 
bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe”.
Ponadto przed oddaniem obiektu lub jego części do eksploatacji należy opracować 
Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.

Elementy budynku, związane z bezpieczeństwem pożarowym, nie spełniające kryteriów 
zdefiniowanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie są przedmiotem 
ekspertyzy pożarowej, rozwiązań zamiennych oraz odstępstwa udzielonego przez 
Wojewódzkiego Komendanta PSP.
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11. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD PROJEKTU 
BUDOWLANEGO.

Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 
pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i 
jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
- zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
- charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, 
wysokości, długości, szerokości, liczby kondygnacji i elewacji,
- geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),
- niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających 
użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
- zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 
niepełnosprawne,
- zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
- ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, 
pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

Możliwe do wykonania zmiany w projekcie :
Można wykonać inną konstrukcję budynku. Muszą być jednak zachowane istotne 
parametry obiektu. Konstrukcja musi przenieść wszystkie planowane obciążenia.
Dopuszcza się zastąpienie podanych w projekcie materiałów i wyrobów innymi o 
parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż określonych w projekcie, oraz 
posiadającymi wymagane świadectwa i certyfikaty.
Wszystkie zmiany muszą być zgodne z przepisami prawa budowlanego i normami. Zmian 
tych dokonać można po akceptacji przez projektantów i Inwestora.
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12. Instalacje sanitarne.

12.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu budynku kinoteatru 

Zbyszek w Dzierżoniowie. Poniższa cześć obejmuje swoim zakresem remont i 
przebudowę instalacji sanitarnych w budynku wraz z dostosowaniem do obowiązujących 
przepisów BHP i P.POŻ.  

Adres inwestycji :
Kinoteatr „Zbyszek”
Dzierżoniów, ul. Świdnicka 25
działka 324/3, obręb 0004 Centrum

Inwestor :
GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW
ul. Rynek 1
58-200 Dzierżoniów

12.2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie Inwestora  
2.2. Część architektoniczno - budowlana opracowania
2.3. Inwentaryzacja na potrzeby projektu
2.4. Uzgodnienia z Inwestorem
2.5. Aktualne przepisy i normy PN

12.3. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu i modernizacji instalacji  
wewnętrznych:
-  instalacji wody zimnej, ciepłej,  cyrkulacji, 
-  instalacji p.poż. hydrantowej i ochrony zraszaczowej kurtyny wodnej,
-  instalacji kanalizacji sanitarnej ,
-  instalacji gazu,
-  kotłowni gazowej, 
-  instalacji centralnego ogrzewania,
-  wentylacji i klimatyzacji sali widowiskowej,
-  wentylacji i klimatyzacji  malej sali kinowej,
-  wentylacji hollu
-  wentylacji toalet   

oraz przebudowę  przyłącza wodociągowego PE De90 i przebudowę wewnętrznej sieci 
kanalizacji deszczowej na terenie posesji  wraz z  budową nowego przyłącza kanalizacji 
deszczowej do kolektora w ulicy.

12.4. Stan istniejący

Obiekt objęty opracowaniem znajduje się przy ul. Świdnickiej 25 w Dzierżoniowie. Działka 
jest nieogrodzona. Na działce znajduje się również drugi budynek należący do kinoteatru 
oraz parking.  
Budynek został wzniesiony w latach 60-tych. Posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz 
częściowe podpiwniczenie. 

23



Budynek jest cały czas użytkowany. 
Pomieszczenia parteru zawierają foyer, widownię, scenę, kieszeń sceniczną, rozdzielnię 
elektryczną oraz kabinę projekcyjną.
Na piętrze z balkonem znajduje się widownia, toalety oraz pomieszczenia techniczno-
magazynowe. 
W piwnicy zlokalizowane są pomieszczenia techniczne związane z obsługą sceny, 
wentylatorownia, warsztat, kotłownia oraz szatnie, toalety i mała sala kinowa.
Budynek wyposażony jest w czynną instalację wody zimnej, ciepłej, p.poż., kanalizacji 
sanitarnej, instalację grzewczą, instalację gazu oraz nieczynną instalację wentylacji 
mechanicznej i instalacji tryskaczowej.

Czynnik grzewczy na cele centralnego ogrzewania przygotowywany jest w kotłowni 
opalanej gazem, która zlokalizowana jest w piwnicach budynku. Kotłownia pracuje na 
potrzeby ogrzewania budynku oraz na potrzeby wentylacji. Zapotrzebowanie ciepła dla 
istniejącego obiektu wynosi 462kW. W kotłowni zamontowane są dwa kotły żeliwne 
członowe WEcaIV prod. Fakot, jeden o mocy 199kW, drugi 404kW. 
Instalacja c.o. wykonana z rur stalowych czarnych, grzejniki żeliwne członowe oraz 
grzejniki z rur ożebrowanych. Czynnik grzewczy – woda o parametrach 90/700C.

Gaz doprowadzany jest do budynku istniejącym przyłączem dn100 zasilanym  z gazociągu 
dn150 przebiegającego w ul. Świdnickiej. Kurek główny znajduje się na zewnętrznej 
ścianie budynku, gazomierz G25 zlokalizowany jest w pomieszczeniu technicznym w 
piwnicy.

Doprowadzenie wody zimnej do budynku dwoma istniejącymi przyłączami: 
- przyłączem  De63 z sieci wodociągowej dn200 w ul. Świdnickiej 
- przyłączem De90 z sieci De160 zasilającej hydranty zewnętrzne na terenie posesji. 
Ponadto do budynku doprowadzone jest  przyłącze dn80 z wodociągu dn200 w ul. 
Świdnickiej, które zasilało instalację tryskaczową. Przyłącze jest w złym stanie 
technicznym - aktualnie nieczynne. Instalacja wody zimnej wykonana z rur stalowych 
ocynkowanych. Instalacja wody zimnej jest wspólna dla celów bytowych i 
przeciwpożarowych (hydranty wewnętrzne). 
Ciepła woda przygotowywana miejscowo.

Budynek wyposażony jest w hydranty p.poż. HP52 – hydranty nie spełniają 
obowiązujących przepisów. 
Na scenie pod stropem technicznym oraz przy kurtynie zamontowana jest instalacja 
tryskaczowa - nieczynna, nie podłączona do instalacji wodnej.
 
Piony kanalizacyjne żeliwne.

Wentylacja sali widowiskowej - aktualnie nieczynna - realizowana była dwoma 
wentylatorami typu FK o wydajności 23000m3/h każdy, zlokalizowanymi w wentylatorowni 
w piwnicy. Wentylator nawiewny czerpał powietrze świeże z czerpni terenowej i 
rozprowadzał kanałami prowadzonymi pod stropem. Wywiew kratkami usytuowanymi pod 
fotelami i kanałami betonowymi prowadzonymi pod posadzką sali widowiskowej. 
Wentylacja pełniła również funkcję grzewczą, cześć powietrza była recyrkulowana.  

12.5. Opis projektowanych instalacji wewnętrznych 

Poniższe opracowanie obejmuje projekt instalacji wody zimnej, ciepłej,  
instalacji hydrantowej, ochrony zraszaczowej kurtyny wodnej, kanalizacji sanitarnej,  
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centralnego ogrzewania, wentylacji, instalacji gazowej, kotłowni. Budynek zasilany będzie 
z projektowanej kotłowni gazowej, która znajdować się będzie w wydzielonym 
pomieszczeniu w piwnicy, w obrębie dawnej kotłowni. 
Budynek średnio wysoki SW, zaliczony w do kategorii zagrożenia ludzi ZLI,
stanowi jedną strefę pożarową
Pomieszczenia parteru po remoncie i modernizacji zasadniczo nie zmieniają układu 
funkcjonalnego. Na parterze znajdować się będą foyer, widownia, scena, kieszeń 
sceniczna, garderoby, rozdzielnia elektryczna, toaleta dla niepełnosprawnych  oraz kabina 
projekcyjna z węzłem sanitarnym. 
Na piętrze z balkonem znajdować się będzie widownia, holl, toalety dla widzów, magazyn 
strojów i garderoba zbiorowa. W piwnicy znajdować się będą szatnie, toalety dla widzów, 
oraz mała sala kinowa, a także pomieszczenia techniczne związane z obsługą sceny, 
wentylatorownia, warsztat, kotłownia oraz szatnie.

Istniejące instalacje w obiekcie przewidziane są w całości do demontażu.

12.5.1 Opis projektowanej instalacji wody zimnej, ciepłej i instalacji p.poż. 

Zakłada się wykorzystanie wody na potrzeby p.poż. (instalacja hydrantowa i kurtyna 
wodna) i socjalno- sanitarne
Do budynku przewidziano dwa odrębne podłączenia do instalacji wodociągowej- 
oddzielnie do instalacji bytowej i oddzielnie dla  instalacji przeciwpożarowej. 
Woda na cele socjalno-bytowe doprowadzana będzie do budynku z sieci wodociągowej w 
200 przebiegającej w ul. Świdnickiej istniejącym przyłączem PEHD De 63. Woda na cele 
przeciwpożarowe ( instalacja hydrantowa i zasilenie kurtyny wodnej) doprowadzana 
będzie z nowo wybudowanego przyłącza PE De160 zasilającego hydranty zewnętrzne na 
posesji. 
 Wejście podłączeń wody bytowej do budynku przewidziano w dotychczasowych 
miejscach. Z uwagi na brak podpiwniczenia pod całością obiektu woda doprowadzona 
zostanie do   dwóch pomieszczeń: nr 0/06 i 0/16. Są to pomieszczenia techniczne 
usytuowane w piwnicy, z oddzielnymi wejściami z zewnątrz.   W każdym z pomieszczeń 
przewidziano montaż oddzielnych wodomierzy dla celów bytowych. Przyjęto wodomierze 
JS-6 dn 32.
Podłączenie wody do   celów przeciwpożarowych zaprojektowano w pomieszczeniu 016, 
w którym zlokalizowane będą zbiorniki zapasu wody i zestawy hydroforowe – oddzielnie 
dla zasilenia instalacji hydrantowej i oddzielnie dla  instalacji zraszaczowej kurtyny wodnej. 
W celu opomiarowania przyłącza wykorzystuje się istniejący wodomierz w studni 
wodomierzowej.
Za każdym wodomierzem na instalacji wody bytowej zamontowany zostanie zawór 
antyskażeniowy typu EA oraz zawór nadprędkości (lub zawór pierwszeństwa) 
zabezpieczający instalację hydrantową przed nadmiernym spadkiem ciśnienia w 
przypadku uszkodzenia instalacji bytowej. Na instalacji hydrantowej w miejscu wejścia do 
budynku zamontowany zostanie zawór antyskażeniowy typu EA.  

INSTALACJA BYTOWA
Przewiduje się doprowadzenie wody zimnej do wszystkich nowych i modernizowanych 
węzłów sanitarnych.
Rozprowadzenie poziomów wody zimnej pod stropem pomieszczeń piwnicy. W obrębie 
toalet i małej sali kinowej prowadzić w przestrzeni stropu podwieszanego. 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie miejscowo w podgrzewaczach 
elektrycznych. Proponuje się podgrzewacze pojemnościowe o pojemnościach 10l, 80l i 
100l np. firmy Clage, Ariston lub inne o równoważnych parametrach technicznych.
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Przewody instalacji zimnej i ciepłej wody wykonać z rur z polietylenu sieciowanego np. 
Uponor lub równoważne
Usytuowanie pionów, poziomów oraz rozmieszczenie armatury pokazano na rysunkach. 
Armatura typowa, produkcji polskiej. Przewody wody zimnej w pomieszczeniach 
ogrzewanych izolować pianką polietylenową grubości 6mm, w pomieszczeniach 
nieogrzewanych 25mm.
W pom. sprzątającej, w toaletach z pisuarem oraz tam gdzie zamontowano min 4 miski 
ustępowe zamontować zawór ze złączką do węża.

INSTALACJA HYDRANTOWA 
Na cele p.poż. projektuje się hydranty HP 25 zlokalizowane w hallu, korytarzach, na 
widowni oraz w piwnicy – zlokalizowane zasadniczo w pobliżu drzwi i wyjść na drogi 
ewakuacyjne, tak by zabezpieczyć wszystkie miejsca w budynku. 
Hydranty umieścić w atestowanych szafkach wyposażonych w zamek patentowy. Hydrant 
powinien posiadać wąż półsztywny, długość 30mb, zasięg 30+3m - strumień rozproszony. 
Średnica prądownicy dla hydrantów HP 25 Φ10mm; dla przepływu 1,0l/s, wymagane 
ciśnienie przed prądownicą 0,2MPa. Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu będzie 
zapewniać wymaganą wydajność i nie będzie mniejsze niż 0,2 MPa oraz nie będzie 
większe niż 1,2Mpa. 
Poziomy wody zimnej w piwnicy oraz piony hydrantowe i piony wody bytowej projektuje się 
z rur stalowych ocynkowanych.  
Zasilenie instalacji hydrantowej, zgodnie z wytycznymi ZGiK w Dzierżoniowie, poprzez 
zbiornik zapasu wody o pojemności 7m3/h i zestaw hydroforowy o wydajności 2l/s. 
Wysokość podnoszenia określona zostanie na etapie projektu wykonawczego po 
wyliczeniu strat ciśnienia instalacji. Zbiornik zapewnia pobór wody z dwóch hydrantów w 
czasie jednej godziny. Urządzenia zamontowane będą w wydzielonym pomieszczeniu w 
piwnicy – pompowni pożarowej. Pomieszczenie pompowni przeciwpożarowej 
zaprojektowano jako wydzielone pożarowo w klasie REI 120

INSTALACJA ZRASZACZOWA KURTYNY SCENY

Dla przedmiotowego obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
12.04.2002 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 
DZ.U. 75 poz.690 z późniejszymi zmianami nie jest wymagana ochrona stałymi 
urządzeniami gaśniczymi. Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewidziano pomocnicze 
urządzenie gaśnicze w postaci kurtyny wodnej w otworze łączącym scenę z widownią. 
Kutyna wodna zasilana będzie z  przyłącza PE De 160 przewidzianego na cele p.poż. 
przebiegającego na terenie posesji. Doprowadzenie do budynku przewodem  
wodociągowym PE De 90 – wspólnym dla instalacji hydrantowej i zraszaczowej. Istniejące 
przyłącze w80, które przewidziane było do zasilenia instalacji tryskaczowej sceny 
( aktualnie nieczynnej) pozostające w złym stanie technicznym zostanie zdemontowane. 
W celu zapewnienia odpowiedniego wydatku i ciśnienia instalacji zraszaczowej 
przewidziano zbiornik wody o pojemności 7m3 oraz zestaw hydroforowy o wydajności 
500l/min. Wysokość podnoszenia określona zostanie na etapie projektu wykonawczego po 
wyliczeniu strat ciśnienia instalacji. Na przewodzie tłocznym przewidziano króćce testowe 
z kryzą pomiarową. Zbiornik wykonany z prefabrykatów stalowych ocynkowanych z 
membraną PCV, wyposażony we właz, przewód ssawny z płytą wirową, przelew, spust, 
odpowietrzenie i kontrolę poziomu wody. Urządzenia zamontowane będą w wydzielonym 
pomieszczeniu w piwnicy – pompowni pożarowej. Pomieszczenie pompowni 
przeciwpożarowej zaprojektowano jako wydzielone pożarowo w klasie REI 120. Przewód 
instalacji zraszaczowej doprowadzony będzie do stacji kontrolno –alarmowej. Wyzwolenie 
stacji alarmowej – ręcznie. Punkt wyzwolenia usytuowany w kieszeni scenicznej – w 
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miejscu z którego widać kurtynę i scenę.  
Rurociągi instalacji zraszaczowej wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem o 
połączeniach gwintowanych lub łączonych przez szybkozłącza posiadające atesty 
CNBOP.
Przyjęto zraszacze MX-RD Minimax (lub równoważne) o stałej wydajności wypływu K57.
Intensywność zraszania 7,5l/min.xm2. Powierzchnia chroniona przez jeden zraszacz 9m2. 
Ciśnienie przed zraszaczem 0,5 bara. Czas działania instalacji 10 minut. 
Q=k x p1/2 

Q=57x0,51/2

Q=40,3l/min

Przyjęto 12 zraszaczy. Wypływ z instalacji
12x40,3=483l/min
Czas działania 10 min,
Pojemność zbiornika 10x483x1,4 =6700l =6,7m3

PRÓBY CIŚNIENIA
Instalację wodną poddać próbie szczelności na ciśnienie 0.9 MPa. Instalację uważa się za 
szczelną jeżeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku ciśnienia. Z 
przeprowadzonej próby należy sporządzić protokół.
Instalację p.poż. poddać badaniom zgodnie  z DZ.U nr121 z 11.07.2003 poz.1138 z 
przeprowadzonych badań sporządzić protokół..

WYTYCZNE P.POŻ.
Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielające strefy pożarowe wykonać zgodnie z 
klasą odporności przegrody z zastosowaniem systemu przegród ogniowych, np. firmy 
HILTI. 
Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm, w przegrodach nie stanowiących 
oddzielenia pożarowego, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co 
najmniej EI60 powinny mieć klasę odporności ogniowej tych przegród.

BILANS WODY

POBÓR  MAKSYMALNY SEKUNDOWY:

a) Wyznaczenie zapotrzebowania wody dla budynku 

- przepływ sekundowy 

- umywalka                    0,07  l/s                  22 szt.,
- pisuar                          0,30 l/s                    6 szt.
- płuczki                         0,13  l/s                  19 szt.,
- natrysk                         0,15 l/s                    3 szt.
-------------------------------------- ----------------------------
 ∑qn wz = 6,26    ∑qn wc = 1,99
 ∑ qn wz+wc = 8,25 ⇒ qs = 1,62l/s = 5,83 m3/h

Przepływ pożarowy wewnętrzny- 
(2xHP25) =2x 1,0 dm3/s =2 l/s=7,2 m3/h 
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b) Wyznaczenie zapotrzebowania wody dla części budynku z wodomierzem w 
pom. 0/06

- przepływ sekundowy 

- umywalka                    0,07  l/s                  15 szt.,
- pisuar                          0,30 l/s                   6 szt.
- płuczki                         0,13  l/s                  15 szt.,
-------------------------------------- ----------------------------
 ∑qn wz = 4,8    ∑qn wc = 1,05
 ∑ qn wz+wc = 5,85 ⇒ qs = 1,37l/s = 4,93 m3/h

Przepływ pożarowy wewnętrzny- 
(2xHP25) =2x 1,0 dm3/s =2 l/s=7,2 m3/h 

c) Wyznaczenie zapotrzebowania wody dla części budynku z wodomierzem w 
pom. 0/16

- przepływ sekundowy 

- umywalka                    0,07  l/s                   7 szt.,
- natrysk                         0,15 l/s                   3 szt.
- płuczki                         0,13  l/s                  4 szt.,
-------------------------------------- ----------------------------
 ∑qn wz = 1,8    ∑qn wc = 0,88
 ∑ qn wz+wc = 2,68 ⇒ qs = 0,98l/s = 3,53 m3/h

Przepływ pożarowy wewnętrzny- 
(2xHP25) =2x 1,0 dm3/s =2 l/s=7,2 m3/h 

POBÓR ŚREDNI GODZINOWY I MAKSYMALNY GODZINOWY : 

Woda zimna
Przyjęto 10 l/miejsce x d (użytkownik)
430 widzów

Gśrd1 = 10x430 =4300 =4300 l/d =4,3m3/d
Gśrh1 =4300x1,1/2 = 2365 l/h 
Gmaxh1=2365 x1,2 =2838 l/h

12.5.2 Opis projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej

Ścieki  sanitarne  z  budynku  odprowadzone  będą  do  sieci  kanalizacji  sanitarnej  Φ200 
przebiegającej w ulicy Mickiewicza istniejącym przyłączem ks200. Aktualnie przyłączem 
odprowadzane  są  zarówno  ścieki  deszczowe  jak  i  sanitarne.  W  ramach  remontu  i 
przebudowy  zostanie  wykonany  rozdział  pomiędzy  instalacją  kanalizacji  deszczowej  i 
sanitarnej.  Dla ścieków deszczowych wykonane zostanie odrębne przyłącze kanalizacji 
deszczowej do kolektora deszczowego kd 315 w ul. Mickiewicza. 
Z obiektu wyprowadzone są  cztery istniejące przykanaliki  Ks 150 wpięte  do kanalizacji 
wokół  budynku.  Przykanaliki  pozostawia  się  bez  zmian.  Po  wypięciu  przewodów 
deszczowych  kanalizacja  odprowadzać  będzie  tylko  ścieki  sanitarne  do  istniejącej 
studzienki na przyłączu kanalizacji sanitarnej. Przewody deszczowe przepięte zostaną do 
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nowej kanalizacji deszczowej wokół budynku i projektowanym przyłączem odprowadzone 
zostaną do kolektora deszczowego. 

Poziomy kanalizacji sanitarnej w budynku prowadzone będą pod posadzką zasadniczo po 
trasie  starej  instalacji.  Na  kanalizacji  odprowadzającej  ścieki  z  węzłów  sanitarnych 
usytuowanych w piwnicy przewidziano automatyczne zawory zwrotne typu Staufix FKA 
Kessel  lub  równoważne.  Piony  kanalizacji  dostosowane  zostaną  do  nowej  aranżacji 
węzłów  sanitarnych.  Piony  prowadzić  w  bruzdach  ściennych  lub  obudować  GK. 
Kanalizację wykonać z rur PVC-U. Piony wyprowadzić nad dach i zakończyć wywiewkami 
kanalizacyjnymi. Na każdym pionie zamontować rewizję.
Miski ustępowe na stelażach, umywalki z półnogą. 
W pomieszczeniach wodomierzy, w pompowni pożarowej, w toaletach z pisuarem oraz w 
toaletach o liczbie oczek większej niż 4 zamontować kratki ściekowe. 

WYTYCZNE P.POŻ.

Przejścia  rurociągów  przez  przegrody  oddzielające  strefy  pożarowe  wykonać  zgodnie  z  klasą 

odporności przegrody z zastosowaniem systemu przegród ogniowych, np. firmy HILTI. 

Przepusty  instalacyjne  o  średnicy  powyżej  4cm,  w  przegrodach  nie  stanowiących 
oddzielenia  pożarowego,  dla  których  jest  wymagana  klasa  odporności  ogniowej  co 
najmniej EI60 powinny mieć klasę odporności ogniowej tych przegród
 
12.5.4 Opis projektowanej instalacji grzewczej.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z projektowanej kotłowni gazowej, która 
zlokalizowana  będzie  w  wydzielonym  pomieszczeniu  w  piwnicy  (  w  miejscu  dawnej 
kotłowni). Zapotrzebowanie ciepła dla przedmiotowego budynku wynosi 133,1 kW. 
Zaprojektowano  instalację  systemu  zamkniętego  z  dolnym  rozprowadzeniem  o 
parametrach 80/60 °C. Przewody c.o. w kotłowni doprowadzane są do rozdzielaczy, skąd 
czynnik grzewczy doprowadzany jest do poszczególnych grzejników. Przewidziano cztery 
obiegi grzewcze :
- scena + garderoby 
- dwa obiegi dla widowni, westybulu , toalet
- obieg pomieszczeń technicznych
Prowadzenie poziomów w budynku - pod stropem piwnic, przy posadzce oraz na odcinku 
niepodpiwniczonym – w ziemi – siecią preizolowaną. Poziomy oraz piony projektuje się z 
rur stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie (  tzw. instalacyjnych PN-
80/H74244  ).  Piony  c.o.  prowadzone  przy  ścianach,  przy  słupach  konstrukcyjnych. 
Prowadzenie natynkowe oraz w bruzdach ściennych lub obudowie G - K.  
Na  instalacji  w  celu  hydraulicznego  wyregulowania  zładu,  zamontowane  zostaną  na 
powrotach  zawory  równoważące  typ  STA  firmy  IMI.  Na  zasilaniu  zawory  odcinające 
kulowe.
Bilans  ciepła  określono  na  podstawie  obliczeń  strat  ciepła  z  uwzględnieniem  rodzaju 
projektowanych przegród zewnętrznych zgodnie z normą PN-EN PN-EN 12831. 
Z uwagi na docieplenie budynku zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze dla budynku 
uległo zmniejszeniu. 
Jako  urządzenia  grzejne  dobrano  grzejniki  płytowe  typu  V  z  wbudowanymi  zaworami 
termostatycznymi oraz z podłączeniem bocznym (np. firmy Radson lub równoważne). Przy 
każdym grzejniku  zamontowany jest  odpowietrznik  fabryczny.  Usytuowanie  grzejników, 
rozprowadzenie i średnice przewodów – wg rysunków. Po zamontowaniu instalacji całość 
poddać próbie szczelności na zimno (0,6 MPa) i gorąco z dokonaniem regulacji.
Przewody izolować  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z 12.04.2002 w 
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sprawie  warunków jakim  powinny  odpowiada  budynki  i  ich  usytuowanie   –  DZ.U.  75 
poz.690 z późniejszymi zmianami.

WYTYCZNE P.POŻ.

Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielające strefy pożarowe wykonać  zgodnie z 
klasą  odporności  przegrody  z  zastosowaniem systemu  przegród  ogniowych,  np.  firmy 
HILTI. 
Przepusty  instalacyjne  o  średnicy  powyżej  4cm,  w  przegrodach  nie  stanowiących 
oddzielenia  pożarowego,  dla  których  jest  wymagana  klasa  odporności  ogniowej  co 
najmniej EI60 powinny mieć klasę odporności ogniowej tych przegród

12.5.5. Opis instalacji gazu. 

12.5.5.1.  Przyłącze gazowe
Poniższe  opracowanie  dotyczy  instalacji  gazowej  za  kurkiem głównym  i  nie  obejmuje 
przyłącza  gazowego.  Doprowadzenie  gazu  do  budynku  nastąpi  z  gazociągu  dn150 
przebiegającego w ulicy świdnickiej poprzez istniejące przyłącze dn100.
Kurek główny zlokalizowany jest  w szafce na ścianie  budynku i  pozostaje  bez zmian. 
Istniejący gazomierz zlokalizowany jest w piwnicy.

12.5.5.2.Projektowana instalacja gazowa w budynku
Istniejący kurek główny zamontowany w szafce na ścianie budynku pozostaje bez zmian. 
Istniejący gazomierz G25 zlokalizowany w piwnicy, w pomieszczeniu z oknem i wentylacją 
grawitacyjną  pozostaje bez zmian. Z uwagi na konieczność  montażu zaworu z głowicą 
samozamykającą  wchodzącą  w  skład  Automatycznego  Systemu  Bezpieczeństwa 
Instalacji Gazowej kotłowni obok szafki z kurkiem głównym zamontowana zostanie szafka, 
w  której  usytuowany  zostanie  przedmiotowy  zawór.  Przewidziano  metalową  szafkę 
usytuowaną  na  zewnętrznej  ścianie  budynku,  na  wysokości  min.  0.5m  nad  terenem. 
Szafkę wyposażyć w otwory wentylacyjne. Odległość krawędzi skrzynki obudowy nie mniej 
niż 1,0 m od krawędzi okien i drzwi. W skład systemu „ASBIG” wchodzi także czujnik gazu 
oraz opcjonalnie  sygnalizator optyczny i akustyczny .
Ścieżka gazowa palnika dostarczana jest  w komplecie z kotłem. Nawiew powietrza do 
kotłowni kanałem „zetowym” o przekroju 0.14 x 0.14 m. Wylot sprowadzony 0.3 m nad 
posadzkę. Wywiew grawitacyjny Φ160. Wlot pod stropem. Przewód wywiewny z blachy 
kwasoodpornej  wyprowadzony ponad dach. Wewnętrzną  instalację  gazową  w budynku 
wykonać należy z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie wg PN 80-H/74219. 
Przejścia przewodów gazowych przez ściany konstrukcyjne i stropy wykonać w tulejach 
osłonowych  wypełnionych  sznurem  smołowanym  i  masą  bitumiczną  lub  pianką 
poliuretanową.
Minimalne odległości przewodów gazowych od innych instalacji wewnętrznych wynoszą 
0,1m.

Zalecane odległości :
 - od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 15cm
 - od poziomych przewodów c.o. 15cm
 - równoległe pionowe przewody  wod. - kan. 10cm
 - równoległe pionowe i poziome przewody telekomunikacyjne 20cm
 - nie uszczelnione puszki inst. elektrycznych 10cm 
 - urządzenia elektryczne iskrzące 60cm
Przewody elektryczne należy prowadzić powyżej instalacji wod.-kan i  c.o. 
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12.5.5.3. Materiał, armatura i przewody
Zawór z głowicą  samozamykającą dn 50 z czujnikiem oraz sygnalizatorem optycznym i 
akustycznym zawory gazowe kulowe rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219 łączone 
przez spawanie.

12.5.6. Opis projektowanej kotłowni. 
Projektowana  kotłownia  o  mocy  133,1  kW  zlokalizowana  będzie  w  wydzielonym 
pomieszczeniu  na  poziomie  piwnicy.  Kotłownia  przygotowuje  czynnik  grzewczy  na 
potrzeby centralnego ogrzewania. 
Wielkość  projektowanej  kotłowni  zwymiarowano  opierając  się  na  wartości 
zapotrzebowania mocy cieplnej na potrzeby c.o.. Bilans ciepła pomieszczeń sporządzono 
w oparciu o normy PN-EN 12831.
Zaprojektowano  kondensacyjną  kotłownię  wodną  opalaną  gazem.  Do  przygotowania 
czynnika  grzejnego  –  wody  o  parametrach  80/60°C,  zastosowano  wiszący  kocioł 
kondensacyjny firmy Viessmann - Vitodens 200-W typ B2HA, o mocy Q= 29 - 136kW przy 
parametrach 80/60°C

Kocioł  zabezpieczony  będzie  zgodnie  z  PN-91/B-02414  zaworem  bezpieczeństwa 
pełnoskokowym, membranowym, zawór wchodzi w skład zestawu przyłączeniowego kotła; 
natomiast  instalacja  naczyniem  wzbiorczym  przeponowym  REFLEKS  NG80,  ciśnienie 
robocze  max 6  bar.  Podłączenie  naczynia  -  wg  schematu  cieplnego  –  rurą  wznośną 
bezpieczeństwa Dn25.
W pomieszczeniu kotłowni umieszczono rozdzielacze oraz pompy obiegowe centralnego 
ogrzewania. W budynku przewiduje się cztery obiegi grzewcze. Zastosowano pompy firmy 
WILO. 
W  celu  zmiany  parametrów  czynnika  grzewczego  w  układach  C.O.  zastosowano  na 
każdym obiegu zawór trójdrogowy sterowany automatycznie temperaturą zewnętrzną oraz 
temperaturą  czynnika grzejnego.  Dobrano  zawory  mieszające trójdrogowe z przelotem 
prostym firmy Honeywell. 
Odprowadzenie  spalin  przewidziano  przewodem  powietrzno  -  spalinowym  ze  stali 
szlachetnej w podwójnym płaszczu Φ 100/150 mm. Czopuch należy wyposażyć w element 
do pomiarów składu spalin. Komin należy wyposażyć w otwór wyczystny oraz miskę na 
skropliny z zaworem. W kotłowni umieścić neutralizator kondensatu.

Doprowadzenie powietrza do spalania bezpośrednio do kotła. Kanał wentylacji nawiewnej 
„zetowy”  0,14x0,14m,  wylot  0,3m  nad  posadzką,  wlot  2,0m  nad  poziomem  terenu. 
Wentylacja  grawitacyjna  wywiewna  kanałem  Φ0,16  m  wyprowadzonym  nad  dach, 
zakończony wywietrzakiem cylindrycznym, wlot pod stropem. 

Do  napełnienia  i  uzupełnienia  zładu  grzewczego  należy  używać  wody  uzdatnionej, 
zmiękczonej o twardości całkowitej: 5 ÷ 15°. Przewidziano stację uzdatniania wody firmy 
Viessmann typ Aquaset 500-N, przepływ 1,2 m3/h .
Przewody  należy  izolować  termicznie  z  zabezpieczeniem  przed  wykraplaniem  pary 
wodnej. 
W pomieszczeniu znajduje się istniejąca studzienka schładzająca. 

Przewody w kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-
74244 łączonych przez spawanie oraz rur  stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-
74219 (dla średnic powyżej dn100). Dla rurociągów dn< = 50mm – łączenie armatury na 
przewodzie  przez  gwintowanie,  dla  rurociągów  dn>50mm  –  połączenia  kołnierzowe. 
Prowadzenie instalacji w obrębie kotłowni ze spadkiem 0,3%. W najwyższych punktach 
zamontować odpowietrzniki automatyczne. Wszystkie elementy stalowe należy dokładnie 
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oczyścić  (do  3  stopnia  czystości),  a  następnie  zabezpieczyć  antykorozyjnie  zgodnie  z 
instrukcją  KOR3  za  pomocą  farby  antykorozyjnej  syntetycznej  odpornej  na  działanie 
temperatury 300°C, a następnie farby nawierzchniowej olejnej.
Urządzenia podpiąć do instalacji uziemiającej.

Przewody w kotłowni  należy  izolować  termicznie  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie – DZ.U. 75 poz.690 z późniejszymi zmianami.
Grubość izolacji cieplnej dla  materiału o współczynniku λ=0,035W/mK 
Dla rur o średnicy wewnętrznej   do 22mm     -  gr.  20 mm.
                                          od 22 do 35mm     -  gr.  35 mm
                                          od35 do100mm     -  gr = średnicy rurociągu
Przy przejściach przez ściany ½ wymagań.
Przy  zastosowaniu  izolacji  o  innym  współczynniku  należy  odpowiednio  skorygować 
grubość izolacji.

Środki bezbieczeństwa
Przy zapachu spalin:  wyłączyć  kotły,  pootwierać  okna i  drzwi  oraz poinformować  firmę 
instalacyjną związaną umową eksploatacyjno – konserwacyjną; nigdy nie należy zamykać 
wentylacyjnych otworów nawiewnych.
Wszystkie  prace  i  zmiany  w  urządzeniach  i  instalacji  może  wykonywać  jedynie 
autoryzowane przedsiębiorstwo instalacyjne. 
Konserwację kotłów przeprowadzać przynajmniej jeden raz w roku po sezonie. Przeglądy 
techniczno – obsługowe – jeden raz w miesiącu. Palnik musi być eksploatowany zgodnie z 
instrukcją producenta.

Woda uzupełniająca
Do  uzupełniania  wody  w  zładzie  grzewczym  wymagana  jest  woda  zmiękczona.  Do 
pierwszego napełniania (po wypłukaniu instalacji wodą wodociągową) należy użyć wody 
zmiękczonej dostarczonej z zewnątrz (np. z elektrociepłowni) lub przygotować na miejscu 
przy pomocy przyjętej stacji uzdatniania.

KONTROLA I KONSERWACJA:

� przy  każdej  bytności  w  kotłowni  sprawdzić  ciśnienie  wody,  działanie  urządzeń 
regulacyjnych i zabezpieczających oraz działanie palnika,

� kontrolować szczelność połączeń gwintowanych i kołnierzowych.
� kontrolować działanie wentylacji nawiewno – wywiewnej
� raz  do  roku  uprawniony  pracownik  ma  obowiązek  przeprowadzić  kontrolę  i 

konserwację kotła, palnika, automatu zapłonowego i przyrządów zabezpieczających – 
sporządzając stosowny protokół.
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LISTA ELEMENTÓW KOTŁOWNI

L.p. Nazwa Ilość
Producent,  katalog, 
dystrybutor

1
Wiszący kondensacyjny kocioł gazowy Vitodens 
200-W typ B2HA, o mocy Q= 29 – 136kW przy 
parametrach 80/60oC

1 Viessmann

2 Regulator  Vitotronic 200 typ HO1B, 1 jw.
3 Czujnik temperatury zewnętrznej 1 j.w.
4 Czujnik temperatury zasilania 3 j.w.
7 Czujnik poziomu wody w kotle 1 SYR

8
Pompa  obiegu  kotłowego,  VI  Para  30/1-12 
wchodząca w skład zestawu przyłączeniowego 
kotła

1 Viessmann

9a Pompa obiegu 1 (c.o.) - scena Q=26 kW,  1 WILO

9b Pompa obiegu 2 (c.o.) – prawa część budynku 
Q=78,2 kW 

1 WILO

9c
Pompa obiegu 3  (c.o.)  –  lewa  część  budynku 
(pom.  tech.,  kl.  schodowa,  widownia)  Q=13,8 
kW

1 WILO

9d Pompa obiegu 4 (c.o.) –garderoby, Q=15,1 kW 1 WILO
11a Zawór mieszający dla obiegu 1 (c.o.), Q=26 kW 1 Honeywell

11b
Zawór  mieszający  dla  obiegu  2  (c.o.),  Q=78,2 
kW 1 j.w.

11c
Zawór  mieszający  dla  obiegu  3  (c.o.),  Q=13,8 
kW 1 j.w.

11d Zawór  mieszający  dla  obiegu  4  (c.o.),  Q=15,1 
kW

1 j.w.

13
Naczynie  wzbiorcze  przeponowe  dla  instalacji 
c.o. 
REFLEX, typ NG80, o pojemności 80l

1 Reflex

14
Zawór  bezpieczeństwa  kotła  1”,  ciśnienie 
otwarcia  6bar,  wchodząca  w  skład  zestawu 
przyłączeniowego kotła

1 Viessmann

15 Sprzęgło hydrauliczne, typ SP 65/150 1 Termen
16 Filtroodmulnik typ TerFOM dn65 1 Termen
17 Rozdzielacz dn100, l=0,9 m 2
18 Stacja uzdatniania wody Aquaset 500-N 1 Viessmann
19 Filtr siatkowy dn25 1

20
Zawór  z   głowicą   samozamykającą   Dn50 
wchodzący  w  skład  „aktywnego  systemu 
bezpieczeństwa instalacji gazowej” 

1 Gazex

21
Centralka  oraz  sygnalizator  optyczny  i 
akustyczny  1 Gazex

22 Bufor gazu Dn80, l = 0,8m 1
23 Kurek gazowy Dn50 1
24 Filtr gazu Dn50 1
25 Termomanometr prosty 0 ÷ 130°C, 0 ÷ 0,4 Mpa 1 KFM Włocławek
26 Manometr  zwykły  centryczny  M-100/0- 7 j.w.
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0,6Mpa+kurek
27 Termometr prosty 0-130°C, 0-0,6Mpa 4 j.w.

28a
Zawór  równoważący,  obieg  c.o.  nr1,  STAD 
DN25, 
z króćcami pomiarowymi

1 TA

28b
Zawór  równoważący,  obieg  c.o.  nr2,  STAD 
DN40, 
z króćcami pomiarowymi

1 TA

28c
Zawór  równoważący,  obieg  c.o.  nr3,  STAD 
DN20, 
z króćcami pomiarowymi

1 TA

28d
Zawór  równoważący,  obieg  c.o.  nr4,  STAD 
DN25, 
z króćcami pomiarowymi

1 TA

30 Neutralizator kondensatu 1 Viessmann
31 Gaśnica proszkowa 2kg 1 dystr. SUPON
32 Koce gaśnicze 1 dystr. SUPON

12.5.7 Opis projektowanej wentylacji i klimatyzacji.

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA SALI WIDOWISKOWEJ I SCENY
Dla  sali  widowiskowej   zaprojektowano  system  wentylacji   mechanicznej  nawiewno-
wywiewnej.  Założono, że wentylacja  sali  widowiskowej  włączana jest  tylko  w okresach 
przedstawień. Przyjęto zapewnienie niezbędnej wymiany powietrza świeżego w ilości 30 
m3/h  x  osobę,  łączny  strumień  powietrza  świeżego  12900  m3/h  powietrza  świeżego. 
Ponieważ  instalacja będzie pełniła również funkcję  chłodzenia w okresie lata, całkowita 
ilość  powietrza  nawiewanego  wynosić  będzie   23 100m3/h  (w  tym  10 200  m3/h 
recyrkulacja ). 

Zaprojektowano  centralę  wentylacyjną  nawiewno-wywiewną  z  odzyskiem  ciepła  w 
wymienniku obrotowym, z komorą mieszania, z nagrzewnico-chłodnicą freonową .
Zasilenie  nagrzewnico-chłodnicy  agregatami  zewnętrznymi  usytuowanymi  na  dachu  – 
powietrzna  pompa  ciepła  –  typ  ARUN340  LTE4  np.  firmy  LG   -2szt.  lub  inne  o 
równoważnych  parametrach  technicznych.  Centrala  usytuowana  będzie  w  piwnicy,  w 
wydzielonym pomieszczeniu – w miejscu dawnej wentylatorowni. 
Czerpnia terenowa – istniejąca. Wyrzutnia dachowa w istniejącym miejscu na dachu, typ 
A. 
Proponuje  się  centralę  firmy Euroclima z  silnikiem z  płynnie  regulowaną  wydajnością. 
Konieczne  jest  sterowanie  komorą  mieszania,  które  umożliwia  dostosowanie  wielkości 
strumienia zawracanego do liczby osób na widowni (sterowanie zawartością  dwutlenku 
węgla).  Centrala  ponadto  musi  być  wyposażona  w  układ  automatycznej  regulacji 
regulującą  doprowadzanie  czynnika  grzewczo-chłodzącego  w  funkcji  temperatury 
zewnętrznej i wewnętrznej.
Temperatura powietrza nawiewanego w zimie +220C, w lecie +220C.
W sali widowiskowej założono nawiew wyporowy  realizowany przy pomocy nawiewników 
wyporowych  podłogowych   np.  PIL-B-R  firmy Schako,  zlokalizowanych  pod fotelami. 
Wywiew  znad  widowni  z  wykorzystaniem  istniejących  otworów  wywiewnych,  ze 
zmienionymi  otworami  maskującymi.  Nawiew  na  scenę   dwoma  nawiewnikami 
wyporowymi  źródłowymi  usytuowanymi  po  bokach  sceny  przy  ścianie  (strumień 
przypadający  na  jeden  nawiewnik:  3850  m3/h).  Wysokość  nawiewnika  h=2000mm, 
szerokość 1000mm, głębokość 850 mm. Wywiew otworami wywiewnymi umieszczonymi w 
ścianie przy kurtynie. 
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Rozprowadzenie  przewodów nawiewnych   od centrali  – kanałami  z  blachy stalowej  w 
pomieszczeniu  pod sceną  a  następnie  istniejącym kanałem murowanym prowadzonym 
pod posadzką. Istniejący kanał należy oczyścić i wyłożyć membraną PCV antybakteryjną. 
Istniejące  wentylacyjne  kanały  podposadzkowe  odchodzące  od  kanału  głównego  na 
parterze należy zdemontować. W to miejsce poprowadzone zostaną przewody wykonane 
z PCV z powłoką  antybakteryjną  przeznaczone do wentylacji  np. rury Awadukt-Thermo 
firmy  Rehau  lub  równoważne.   Na  przewodach  zamontowane  zostaną  nawiewniki 
podłogowe. Na balkon powietrze doprowadzone zostanie dwoma kanałami prowadzonymi 
w rogach Sali na piętro –odchodzącymi od głównego kanału podposadzkowego. Kanały 
doprowadzone  zostaną  do  przestrzeni  rozprężnej,  która   zostanie  zabudowana  pod 
widownią  na  balkonie,  z  której  powietrze  doprowadzane  będzie  do  nawiewników  pod 
fotelami za pomocą przewiertów Φ100.
Kanały wywiewne wyprowadzone będą pod stropem oraz w rogach Sali w pobliżu sceny i 
stąd do centrali.  Kanał wyrzutowy z centrali  prowadzony przy ścianie w korytarzu przy 
garderobach – na dach. 
 
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA SALI KINOWEJ
Sala  kinowa  zlokalizowana  będzie  na  poziomie  piwnic.  Doprowadzenie  powietrza 
centralką  nawiewną   o  wydajności  V=1440  m3/h  np.  Topvex  firmy  Systemair  lub 
równoważną.  Centralka  usytuowana  będzie  w  pomieszczeniu  gospodarczym  przy  sali 
kinowej. Rozprowadzenie powietrza kanałami prowadzonymi pod posadzką ( z uwagi na 
wysokość pomieszczenia i istniejące podciągi) a następnie pod stropem wzdłuż podciągu. 
Kanały  w  posadzce  wykonane  z  PCV  z  powłoką  antybakteryjną  przeznaczone  do 
wentylacji  np.  rury  Awadukt-Thermo firmy Rehau lub  równoważne Nawiew  i  wywiew 
kratkami wentylacyjnymi.
Wentylacja zapewnia 30m3/h osobę powietrza świeżego.
Kanał czerpny i wyrzutowy wyprowadzony wzdłuż ściany klatki schodowej do czerpnio - 
wyrzutni ściennej.
Klimatyzacja  przewidziana  jest  dwoma  klimatyzatorami   typu  Split  montowanymi  pod 
stropem  np.MS09AQ  z  jednostką  zewnętrzna  MUZM17  firmy  LG  lub  podobne  o 
równoważnych parametrach technicznych  .

WENTYLACJA HALLU
Wentylację  hallu  przewidziano  centralką  nawiewno-wywiewną  z  odzyskiem  ciepła 
montowaną  na dachu np.  FR04EL Systemair z nagrzewnicą elektryczną o mocy 4kW + 
nagrzewnica  kanałowa  o  mocy  9kW  lub  o  równoważnych  parametrach  technicznych. 
Powietrze  doprowadzane  będzie  w  obrębie  stropu  podwieszanego  piętra  również  do 
przestrzeni pustki nad parterem. Centralka zapewnia wentylację holu na poziomie piętra , 
parteru i piwnic. Wywiew   poprzez toalety (oddzielne układy wywiewne) oraz przez  kratki 
na piętrze.  Strumień  powietrza nawiewnego 1500 m3/h  (strumień  zapewnia wymianę  1 
kubatury korytarza na piętrze, parterze i w piwnicy), strumień powietrza usuwanego 610 
m3/h, pozostałą część usuwana jest przez toalety.  

TOALETY
Toalety zlokalizowane w budynku przeznaczone są głównie dla widzów 
 i  użytkowane  jedynie  w  okresie  spektakli.  Przyjęto  wentylację  mechaniczną  ciągłą 
wywiewną  50m3/h na  miskę  ustępową  i  25m3/h /  pisuar  –  realizowaną  wentylatorami 
dachowym i kanałowymi.  
Proponuje się wentylatory: TD Silent firmy Venture Industries, KD 200 L1 firmy Systemair 
oraz DVC 190-S (1Ph/230V) firmy Systemair, lub równoważne. 
 Wentylatory poza godzinami użytkowania uruchamiane  będą czasowo do przewietrzania 
toalet.
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POMIESZCZENIA TECHNICZNE I POMOCNICZE
Wentylacja grawitacyjna – wg architektury.
Kanały wentylacyjne
Kanały wentylacyjne  typu AI  oraz okrągłe  typu Spiro, z blachy stalowej ocynkowanej 
oraz PE z powłoką antybakteryjną.
           Klasa ciśnienia  A <500 Pa nadciśnienie 
                                           <500Pa podciśnienie
              Klasa szczelności <0,001xp0,65l/s (p -ciśnienie w Pa), 
Na kanałach wentylacyjnych wykonać szczelne otwory rewizyjne, otwierane bez pomocy 
narzędzi. 
Miejsce usytuowania otworów oznakować i  zapewnić łatwy dostęp.  
Izolacja kanałów
 
Wszystkie  kanały  wentylacyjne  nawiewne  i  wywiewne   wykonane  z  blachy  stalowej 
prowadzone w obrębie  budynku  izolować  wełną  mineralną  5cm pod  płaszczem z  folii 
aluminiowej . 
Przewody  wywiewne  prowadzone  na  zewnątrz   izolować  wełną  mineralną  10cm  pod 
płaszczem z blachy stalowej .
Automatyczna regulacja       

Każda  centrala  wentylacyjna  wyposażona  jest    w  kompletną  automatykę  firmową 
sterującą :
        - temperaturą nawiewu  przez regulację mocy grzewczej nagrzewnicy
           i chłodnicy, 
         - sygnalizacją zabrudzenia filtrów,
        - sygnalizacją awarii wentylatora, 
         - sygnalizacją pracy instalacji,
         - sygnalizacją odzysku ciepła 
Wentylatory central wentylacyjnych  wyposażone w falowniki.    
  Praca układu  wentylacyjnego w godzinach użytkowania pomieszczeń. 

Wytyczne dotyczące parametrów powietrza dla poszczególnych pomieszczeń:
Sala widowiskowa+ widownia:

Temperatura nawiewu:
- w okresie zimowym – stała +22 st.C, 
-w okresie  letnim zmienna -  +22  st.C  przy  temperaturze  zewnętrznej  +30 st.C i  dalej 
rosnąca przy zachowaniu stałego ∆t.,
Sterowanie  temperaturą  nawiewu   przez  regulację  mocy  grzewczej  nagrzewnicy  i 
chłodnicy   w   centrali  wentylacyjnej,  sterowanie  recyrkulacją  w  okresie  zimowym  i 
przejściowym w funkcji emisji CO2. 

Sala kinowa:
Temperatura nawiewu:
- w okresie zimowym – stała +20 st.C, 
-w okresie letnim zmienna – nienormowana, za normowanie temperatury w okresie letnim 
odpowiada instalacja klimatyzacji

Korytarze:
Temperatura nawiewu:
- w okresie zimowym – stała +20 st.C, 
-w okresie letnim zmienna – nienormowana
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12.6. Uwagi końcowe

1 . Całość robót wykonywać zgodnie z  Warunkami Technicznymi Wykonania
i  Odbioru   Robót       Budowlano –Montażowych.
2.   Warunki BHP zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra  Gospodarki, Pracy
i Polityki    Społecznej  w sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa
i higieny pracy    (DZ.U.169 z dn.29.09.2003 poz.1650) 
3. Zabezpieczenie p.poż. zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 07 .VI. 2010 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,  innych obiektów   budowlanych  i 

terenów ( Dz.U. nr 109/ 2010 poz. 719 )  

Wykonawcy na budowie muszą posiadać  wymagane  przeszkolenia, muszą znać i 
przestrzegać przepisy BHP obowiązujące  podczas prac  budowlano – montażowych.

Opracował : mgr inż. M. Pandelidis
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13. Instalacje elektryczne.

13.1. Przyłącze energetyczne.
Ze względu na przewidziane zwiększenie mocy przyłączeniowej do wartości 160 kW, do 
obiektu  zostanie  wykonane  nowe  przyłącze  energetyczne.  Złącze  kablowe  z  układem 
pomiarowym  półpośrednim zabudowane  zostanie  przy  ścianie  budynku  sąsiadującej  z 
rozdzielnią  główną.  Przyłącze  wraz  z  układem  pomiarowym  zrealizuje  TAURON-
Dystrybucja SA na podstawie umowy przyłączeniowej.
Uzyskano  od  TAURON-Dystrybucja  SA  zapewnienie  dostawy  energii  elektrycznej  w 
wysokości 160 kW (pismo RDE4-3/ZS/2808/2013 z dnia 13.06.2013r.).

13.2. Rozdzielnia Główna
Rozdzielnia główna przewidziana jest do zabudowania w pomieszczeniu 1/4. 
Rozdzielnia  wyposażona  zostanie  w  wyłącznik  główny  z  wyzwalaczem  wzrostowym, 
ochronę przepięciową, ochronę przeciwporażeniową, pola odpływowe. Wyłącznik główny 
sterowany  będzie  przyciskiem  przeciwpożarowym  zlokalizowanymi   przy  wyjściu  z 
budynku.
Z rozdzielni  wyprowadzone będą  wewnętrzne linie zasilające do poszczególnych  tablic 
bezpiecznikowych i urządzeń zlokalizowanych w obiekcie. 

13.3. Rozdzielnia ROT
Dla zasilania sceny i widowni przewidziana będzie osobna rozdzielnia elektryczna ROT.
Z rozdzielni zasilone będą obwody technologii sceny oraz obwody oświetlenia głównego, 
awaryjnego i ewakuacyjnego na widowni. Wszystkie obwody oświetleniowe widowni będą 
wprowadzone  do  ROT,  skąd  będą  zasilone  i  załączane.  poprzez  konsolę  operatora 
oświetlenia.

13.4. Instalacja oświetleniowa
Projektuje się oświetlenie podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne i przeszkodowe. 

Oświetlenie  podstawowe  wykonane będzie  oprawami  sufitowymi  oraz  kinkietami 
dostosowanymi do charakteru pomieszczeń. 

Oświetlenie awaryjne obiektu projektuje się zgodnie z PN-EN 1838:2005. Wybrane oprawy 
oświetlenia  podstawowego  wyposażone  będą  moduł  awaryjny  z  czasem  świecenia  2 
godz.  Oprawy  te  w  normalnych  warunkach  dostawy  prądu,  pełnią  funkcję  opraw 
oświetlenia podstawowego. W przypadku zaniku napięcia oprawy te zaczynają pracować 
jako awaryjne . 

Na  drogach  ewakuacji  przewidziano  montaż  specjalizowanych  opraw  oświetlenia 
ewakuacyjnego  z  podtrzymaniem  akumulatorowym  i  czasem  świecenia  2  godz., 
wyposażonych w odpowiednie piktogramy. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego zasilona 
będzie z instalacji oświetlenia podstawowego. 

Schody na widowni wyposażone zostaną w oświetlenie przeszkodowe w postaci 
przewodów światłowodowych instalowanych na krawędziach schodów w specjalnych 
profilach aluminiowych.

13.5. Instalacja gniazd wtykowych.
Gniazda wtykowe montowane będą w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia na wys. 
0,3m. W pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych i przy umywalkach gniazda 
montowane będą na wys. 1,2 m wykonaniu szczelnym.
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13.6. Instalacja przyzywowa
Instalacja przyzywowa w WC dla niepełnosprawnych będzie wykonana w oparciu o 
system „ENSTO SIGNAL”. Przewidziano montaż wyłącznika pociągowego w WC. 
Kasownik montowany przed drzwiami, a lampka sygnalizacji nad drzwiami w/w 
pomieszczenia. Centralkę sygnalizacji zaprojektowano w pomieszczeniu bileterek 1/2.

13.7. Prowadzenie przewodów. 
Instalację zasilającą i odbiorczą projektuje się jako podtynkową.
Wszystkie przebicia i przepusty przewodów pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami 
oraz piętrami celem zachowania stref pożarowych uszczelnione zostaną tynkiem oraz 
masą uszczelniającą o odporności ogniowej min. EI 120.

13.8. Instalacja odgromowa:
Ze względu na remont pokrycia dachu instalację odgromową należy wymienić. Zwody 
poziome i pionowe wykonać z drutu FeZn fi 8 mm na uchwytach i konstrukcjach 
dostosowanych do rodzaju podłoża. Przewody odprowadzające z drutu FeZn fi 8 mm 
układać pod tynkiem elewacji w rurkach osłonowych grubościennych PCV. Przewody 
uziemiające wykonać z bednarki FeZn 30x4mm p/t i wyposażyć w zaciski probiercze 
zabudowane w skrzynkach kontrolnych w elewacji. Skrzynki kontrolne instalować na wys. 
ok. 0,5m nad podłożem.
Projektuje się wykorzystanie istniejącej instalacji uziemiającej budynku.
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14. Akustyka pomieszczeń

14.1. Podstawowe dane pomieszczenia:

Objętość : ok. 2700 m3

Powierzchnia całkowita widowni: ok. 250 m2

Remontowana sala teatralna, będzie pomieszczeniem o szerokim zakresie zastosowań, 
od projekcji kinowych, poprzez spektakle teatralne na koncertach muzyki rozrywkowej 
kończąc. Z tego powodu warunki akustyczne w niej panujące muszę być kompromisem 
pomiędzy trzema różnymi pokazami artystycznymi. Czas pogłosu, opisujący szybkość 
zaniku dźwięku, jest głównym parametrem charakteryzującym pomieszczenia i dla sal o 
porównywalnej kubaturze i przeznaczeniu zalecaną obecnie wartością jest ok. 1,0 s. 
Drugim równie istotnym parametrem jest wskaźnik STI, określający jakość transmisji 
mowy. Jego wartości znajdują się w przedziale od 0 do 1, przy czym od poziomu 0,7 
przyjmuje się bardzo dobrą zrozumiałość mowy. Założone parametry pozwolą na 
komfortowe oglądanie projekcji filmowych oraz przeprowadzanie występów artystycznych 
przy wykorzystaniu systemu elektroakustycznego.

14.2. Elektroakustyka

Do nagłośnienia widowni teatru zostaną wykorzystane dwa zespoły nagłaśniające, 
zbudowane z elementów tworzących matrycę liniową. Zostaną one podwieszone po obu 
stronach sceny. Wspomagające je zestawy niskotonowe będą dostawiane w miarę potrzeb 
na scenie i podłączane do przyłączy ściennych. Z tyłu widowni na parterze i na pietrze 
zostaną zamontowane zestawy głośnikowe transmitujące efekty przestrzenne. Do 
transmisji dźwięku z wnętrza sceny lub kieszeni scenicznych zostaną wykorzystane 
zestawy głośnikowe podłączane do przyłączy ściennych. Wszystkie urządzenia 
głośnikowe będą w wersji aktywnej, pozwoli to na efektywniejsze dostarczanie mocy do 
urządzeń oraz zmniejszy ilość potrzebnego miejsca. Sygnał do nich będzie dostarczany 
poprzez specjalizowany procesor głośnikowych z cyfrowego systemu miksującego. Jego 
elementy wykonawcze zostaną umieszczone w lewej kieszeni, natomiast sterownik będzie 
się znajdował w miejscu pracy akustyka na terenie widowni. W sześciu miejscach sceny 
zostaną zamontowane przyłącza sygnałowe z których sygnały poprzez krosownicę będą 
kierowane na odpowiednie wyjście lub wejście miksera. Do dyspozycji oprócz klasycznych 
urządzeń głośnikowych odsłuchowych, zostanie zamontowany bezprzewodowy system 
odsłuchu osobistego ze słuchawkami dousznymi. Do nagrywania i odtwarzania materiału 
muzycznego zostaną wykorzystane odtwarzacze CD/DVD oraz rejestratory: 
CompactFlash, CD, DVD oraz twardo dyskowy.

14.3. Sala projekcyjna

W pomieszczeniu w piwnicy zostanie zamontowane wyposażenie kinowe pozwalające na 
wyświetlanie małych form filmowych. Projektor wysokiej rozdzielczości i dużej jasności 
zostanie zamontowany pod sufitem i będzie rzucał obraz na ramowy ekran zamontowany 
na suficie. Instalacja pozwoli na podłączenie dowolnego źródła, a co za tym idzie da 
możliwość odtwarzania różnych formatów. Dopełnieniem wyposażenia będzie system 
wielokanałowy system dźwięku dookólnego.
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15. Technologia sceny

15.1. Założenia projektowe

Niniejszy Projekt Koncepcyjny Technologii Kinoteatru Zbyszek w Dzierżoniowie został opracowany 

na podstawie:

� Podkładów architektonicznych opracowanych przez pracownię Studio-In

Uzgodnień z Użytkownikiem

Wizji lokalnej

� Aktualnych norm i katalogów

� Posiadanych doświadczeń

15.2. Cel opracowania projektu

Projekt Koncepcyjny opracowano w związku z zamierzeniem przebudowy i modernizacji 

wyposażenia Sali Kinoteatru. Urządzenia i instalacje technologiczne sceny pozwalać będą na 

realizację założonych dla estrady zadań. Założone funkcje obiektu to:

� projekcja kinowa

koncerty estradowe – małe i średnie formy 

akademie, zebrania, konferencje

występy zespołów tanecznych, chórów

proste formy teatralne

Założono, że wyposażenie sceny w sprzęt ruchomy ma pozwolić na realizację powyższych 

zamierzeń w stopniu podstawowym, a stałe instalacje powinny pozwolić na doposażanie sali lub 

przyłączanie doraźnie wykorzystywanych urządzeń.

15.3. Stan istniejący

Scena Kinoteatru Zbyszek stanowi fragment budynku zbudowanego w latach 70-tych. 

Przeznaczenie obiektu było w zasadzie zgodne z obecnym, jednak wyposażenie inscenizacyjne 

pochodzące z tamtych czasów nie kwalifikuje się do dalszego użytku w obecnym stanie. Powodem 

jest zarówno stan techniczny zużytych urządzeń jak i archaiczne rozwiązania techniczne liczące 30-

40 lat. Sala jest zbudowana w układzie tradycyjnym z podziałem na scenę i widownię, które łączy 

okno portalowe o wymiarach 6,20m x 12,90m. Scena Kinoteatru o powierzchni ca 138,8m
2

 z lewą 

kieszenią sceniczną o powierzchni 36,3m
2

, posiada proscenium o powierzchni 28,4m
2

. Widownia 

przeznaczona dla około 400 widzów posiada balkon z lożami bocznymi. 
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15.4. Stan projektowany

Projekt niniejszy przewiduje, że na scenie pozostaną istniejące urządzenia mechaniczne i 

konstrukcje. Należy je jednak naprawić, wymienić zużyte elementy, zracjonalizować 

niektóre ich funkcje - przebudować tak, aby obsługa była łatwiejsza. W tym celu 

przewidziano elektryfikację napędów wszystkich sztankietów i mostów 

oświetleniowych. Przewidziano wymianę kół linowych, prowadników, naprawę 

prowadnic przeciwwag, przebudowę przeciwwag i kół zbiorczych do wprowadzenia 

dodatkowej stalowej liny napędowej, zamontowanie wciągarek napędzających 

sztankiety, mosty i kurtynę w podsceniu. Na widowni w odległości około 8-8,5m od 

ściany portalowej przewiduje się zamontowanie dodatkowego sztankietu 

oświetleniowego z belką wykonaną z aluminiowej systemowej kratownicy trisystem. 

Zamontowane na dodatkowym sztankiecie reflektory pozwolą na wygodne 

oświetlenie proscenium oraz strefy portalu.  Do zasilenia i sterowania napędów scena 

zostanie wyposażona w rozdzielnicę i pulpit sterowniczy pozwalający na pomiar 

położenia każdego z urządzeń. Przewidziano wymianę mostów oświetleniowych na 

nowoczesne konstrukcje z odbojami chroniącymi aparaty oświetleniowe, z 

zamontowaną na stałe instalacją zasilającą reflektory. W systemie oświetlenia 

technologicznego sceny przewiduje się  całkowitą wymianę tradycyjnych aparatów 

oświetleniowych na nowe z zastąpieniem ich części aparatami LED. Posiadane przez 

Ośrodek aparaty inteligentne zostaną wzbogacone dodatkowymi ruchomymi 

naświetlaczami LED. 

Aby przystosować scenę do założonych funkcji proponuje się wykonanie następujących robót i 

dostaw:

Urządzenia mechaniczne 

� Remont elementów mechanicznych sztankietów sceny

� Wymiana zużytych i zniszczonych elementów

Wykonanie konstrukcji 2 nowych mostów oświetleniowych

Wykonanie 10szt napędów elektrycznych do sztankietów, 

Wykonanie 2szt napędów elektrycznych mostów 

� Wykonanie napędu elektrycznego kurtyny podnoszonej na scenie

� Wykonanie sztankietu oświetleniowego nad widownią. Sztankiet mocowany do konstrukcji 

dachu, belka z elementów konstrukcji aluminiowej trisystem, napęd elektryczny, 

� Wykonanie remontu wież portalowych wraz z mechanizmem jezdnym

� Wykonanie konstrukcji wsporczych z rury średnicy 50mm dla reflektorów na wieżach 

portalowych, na moście portalowym na widowni, usunięcie starych niewygodnych wsporników  

Napędy elektryczne urządzeń mechanicznych

� Wykonanie systemu napędów elektrycznych wraz z instalacją zasilającą napędy i instalacją 

sterowniczą. System będzie zawierał rozdzielnicę i pulpit sterowniczy w rejonie sceny. Poza 

elementami kontroli ruchu poszczególnych urządzeń pulpit zostanie wyposażony we wskaźniki 

położenia niektórych urządzeń, oraz układy pozycjonowania

Oświetlenie technologiczne

� Wykonanie rozdzielni ROT z zestawem regulatorów dla obwodów regulowanych i 

zestawem styczników dla obwodów nieregulowanych

� Wykonanie instalacji odbiorczej z rozdzielni ROT do gniazd przyłączeniowych reflektorów

� Wykonanie instalacji i montaż pulpitów sterujących oświetleniem technologicznym, 

42



montaż nowoczesnej nastawni komputerowej w kabinie operatorskiej 

Rozmieszczenie na wyremontowanych i wykonanych specjalnie w tym celu konstrukcjach sceny i 

widowni zestawu reflektorów i inteligentnych aparatów efektowych (ruchome głowy, urządzenia 

LED) w zakresie właściwym dla średnio wymagającego przedsięwzięcia estradowego (z 

uwzględnieniem już posiadanych aparatów).

Powyższy zakres działań pozwoli na wyposażenie sceny w stopniu umożliwiającym realizację  

wszystkich założonych funkcji.  Rozmieszczenie urządzeń, plany instalacji i schematy zostaną 

przedstawione w projekcie wykonawczym. 

W dalszej części przedstawiono bardziej szczegółowy opis zamierzeń poszczególnych branż 

technologii sceny.

15.5. Opisy szczegółowe poszczególnych zamierzeń branżowych

a) Urządzenia mechaniczne sceny 

Założeniem  projektowanego  wyposażenia  mechanicznego  Sali  jest  możliwość  zastosowania 

takiego  wyposażenia  mechanicznego,  które  zapewni  możliwość  realizacji  każdej  z  założonych 

funkcji  sceny.  Proponuje  się,  więc  zaprojektowanie  sztankietu  oświetleniowego  w  konstrukcji 

aluminiowej nad widownią. Sztankiety sceny pozostaną na dotychczasowych miejscach.

Sala będzie wyposażona w następujące urządzenia mechaniczne:

1 sztankiet oświetleniowy widowni (nr. W1) 

- długość belki 10m, TRISYSTEM

- zespół napędowy z silnikiem trójfazowym asynchronicznym z dwoma niezależnie działającymi 

hamulcami, spełniający normę BGV C1

- prędkość ruchu 0,15 m/sek.

- nośność użytkowa 300kG

- skok – 0,9m ÷7,0m

- sterowanie z pulpitu sterowania napędów.

1 sztankiet kurtynowy (nr. 1) 

- długość belki 14m, DUOSYSTEM

- zespół napędowy z silnikiem trójfazowym asynchronicznym z dwoma niezależnie działającymi 

hamulcami, spełniający normę BGV C1

- prędkość ruchu 0,3m/sek.

- nośność użytkowa 300kG

- skok – 0,9m ÷ 12,0m

- sterowanie z pulpitu sterowania napędów.

10 sztankietów do dekoracji (nr. 2 do 11 ) 

- długość belki 14m, rura stalowa fi 48

- zespół napędowy z silnikiem trójfazowym asynchronicznym z dwoma niezależnie działającymi 

hamulcami, spełniający normę BGV C1

- prędkość ruchu 0,25m/sek.

- nośność użytkowa 300kG

- skok  - sztankiet (nr. 1,3 ,4,5) – 0, 9m ÷ 12,0 -m

- sterowanie z pulpitu sterowania napędów.
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2 mosty oświetleniowe (nr. M1 i M2)

- długość belki 12m, TRISYSTEM z obudową i odbojami ochronnymi

- zespół napędowy z silnikiem trójfazowym asynchronicznym z dwoma niezależnie działającymi 

hamulcami, spełniający normę BGV C1

- prędkość ruchu 0,15m/sek.

- nośność użytkowa 500kG

- skok  - sztankiet (nr. 2) – 0, 9m ÷ 12, 0m

- sterowanie z pulpitu sterowania napędów.

Ekran stały napięty na ramie w miejscu obecnym (nr. E)

Zestaw torowiska kurtynowego z napędem elektrycznym (nr. K) 

- torowisko, wózki, napęd do formatowania ekranu

- długość torowiska 14m,

- zespół napędowy z pozycjonowaniem

- prędkość ruchu 0,1m/sek.

- sterowanie z pulpitu sterowania napędów.

Komplet okotarowania zawierający 3 pary kulis, kurtynę, lambrekin, 2 paldamenty, kurtynę 

formatującą ekranu
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15.6. Napędy elektryczne

Urządzenia mechaniczne sceny i widowni będą centralnie sterowane z mobilnego pulpitu 

napędów sceny PNS. Wyjątkiem jest napęd kurtyny formatującej ekranu, który jest gotowym 

urządzeniem z własnym układem sterowania, jednak przyłączonym do systemu centralnego. 

Pulpit  PNS wyposażony będzie w 10 calowy ekran dotykowy, wyłącznik na kluczyk do 
załączania  zasilania  sterowania  urządzeń  napędowych,  przycisk  (wyłącznik)  awaryjny, 
przyciski  lub  joystick  do  sterowania  ruchem  napędów  w  górę  i  w  dół.  Na  ekranie 
zobrazowane będą wszystkie dane dotyczące aktualnego stanu napędów. Pulpit może być 
podłączony do jednego z dwóch gniazd przyłączeniowych zlokalizowanych  na poziomie 
sceny,  przy wieżach portalowych od strony sceny.  Urządzenia elektryczne rozdzielczo-
regulacyjne będą umieszczone w rozdzielni napędów sceny RNS, zainstalowanej w lewej 
kieszeni  bocznej  sceny  obok  Rozdzielni  Oświetlenia  Technologicznego.  Rozdzielnia 
napędów  RNS  będzie  zasilona  z  rozdzielni  głównej  budynku  kablem  miedzianym  o 

przekroju żył 5x10mm2
, przewidywane zabezpieczenie w rozdzielni głównej 40A. Linię zasilającą 

rozdzielnię  RNS  należy  uwzględnić  w  projekcie  ogólnym  instalacji  elektrycznych,  niniejsze 

opracowanie podaje tylko wytyczne dla branży elektrycznej.

Podstawowe wymogi co to sposobu sterowania:
1) Napęd sztankietów sceny szt. 10, napęd– płynnie regulowana prędkości ruchu, układ 

pomiaru położenia.
Napęd sztankietu kurtynowego – płynnie regulowana prędkość ruchu, bez układ pomiaru 
położenia,
Napęd kurtyny rozsuwanej ekranu - o stałej prędkości ruchu wyposażony w układ pomiaru 
położenia i pozycjonowanie.
Napęd mostów oświetleniowych  i  sztankietu  oświetleniowego  nad  widownią  –  o  stałej 
prędkości  ruchu  ale  o  łagodnym  starcie  i  hamowaniu,  wyposażony  w  układ  pomiaru 
położenia i pozycjonowanie.
Przyciski awaryjne z blokadą rozmieszczone w obrębie sceny w celu natychmiastowego 
zatrzymania ruchu napędów w sytuacjach awaryjnych.
System  sterowania  oparty  na  sterownikach  mikroprocesorowych,  zawierających 
przekaźniki bezpieczeństwa spełniające wymogi SIL 3.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami system sterowania urządzeń mechanicznych sceny 
należy wykonać w oparciu o normę PN EN 61508 i zapewnić dla tych urządzeń  poziom 
integralności (nienaruszalności) bezpieczeństwa SIL3. Elementy sterujące odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo powinny być certyfikowane oznaczeniem SIL 3.
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15.7. Oświetlenie technologiczne sceny

Spektrum  funkcji  Sali  Kinoteatru  w  Dzierżoniowie  zostało  wyznaczone  dość  szeroko.  System 

oświetlenia technologicznego sceny zostanie zaprojektowany zgodnie z obecnie obowiązującymi 

standardami.  Założono,  że  Sala  zostanie  wyposażona  w  podstawowy,  ale  nowoczesny  sprzęt 

oświetleniowy oraz rozbudowany system instalacji  pozwalający na zasilenie wielu dodatkowych 

urządzeń.  Takie  bogate  wyposażenie  w  urządzenia  oświetlenia  technologicznego  sceny 

wykorzystywane  może  być  przez  gościnnie  występujących  wykonawców,  którzy  używają 

przywiezionych przez siebie aparatów oświetleniowych. Również przy realizacjach telewizyjnych 

czasem potrzebne jest dodatkowe, silniejsze oświetlenie lub specjalne efekty. 

Aparaty oświetlenia technologicznego zostaną rozmieszczone na:

d) sztankiecie oświetleniowym nad widownią

konstrukcjach wsporczych na balustradach balkonu widowni

ramie portalowej – wieżach i moście

2 mostach oświetleniowych sceny

statywach rozmieszczanych zależnie od potrzeb na scenie i widowni

System oświetlenia technologicznego będzie obejmował 72 obwody regulowane o mocy 2,5kVA 

każdy oraz 36 obwodów nieregulowanych o maksymalnej obciążalności 16A. 

Rozdzielnia oświetlenia technologicznego ROT obejmująca pole zasilające, zespół 72 regulatorów 

tyrystorowych zamontowanych w szafkach naściennych lub stojących przyściennych oraz 

naścienną szafę obwodów nieregulowanych zostanie rozmieszczana wraz z Rozdzielnią Napędów 

Sceny w lewej kieszeni sceny. Linia zasilająca rozdzielnię oświetlenia technologicznego ROT z 

rozdzielni głównej powinna uwzględniać zapotrzebowanie mocy dla obwodów oświetlenia 

regulowanego, obwodów nieregulowanych. Będzie to moc szczytowa Ps = 67kW. Linia wlz zdolna 

do przeniesienia takiej mocy powinna być wykonana kablem YKY 5x70mm
2

 z zabezpieczeniem w 

RGnn 100A. Jednak ze względu na przewidywane użycie napędów sceny wyłącznie dorywczo i 

głównie w czasie poza imprezami (poza kurtyną)  moc napędów przy bilansie mocy dla budynku 

może być pominięta. 

Obwody zasilające gniazda systemu oświetlenia technologicznego sceny zostaną rozprowadzone z 

rozdzielnicy ROT do stanowisk aparatów oświetleniowych. Instalacja od rozdzielnicy ROT do 

rozmieszczonych na scenie gniazd Schueko na stanowiskach oświetleniowych będzie prowadzona 

przewodem YDY3x2,5 mm
2

. Układ gniazd na konstrukcjach będzie dostosowywany do 

rozmieszczenia aparatów oświetleniowych. Stała instalacja obwodów oświetlenia technologicznego 

zostanie wykonana na sztankiecie oświetleniowym nad widownią oraz na mostach sceny. Jednak 

elastyczne połączenie tych ruchomych urządzeń ze stałą instalacją wyprowadzoną na strop ponad 

mostem będzie realizowane za pomocą giętkich pasów kablowych, które podczas ruchu będą 

układały się w koszach kablowych.

System sterowania aparatów oświetleniowych oparty  będzie na standardzie DMX. Sygnał DMX 

zostanie  rozprowadzony  z  kabiny  operatorskiej  z  tyłu  widowni  gdzie  znajdzie  się  nastawnia 

oświetlenia technologicznego do splitera na scenie, a stąd do poszczególnych stanowisk aparatów 

oświetleniowych.  Pracujący  w  kabinie  operator  oświetlenia  będzie  mógł  za  pomocą  nastawni 

tworzyć, zapisywać a następnie odtwarzać scenariusze oświetlenia sceny. Z osobnego pulpitu w 

kabinie  będą  sterowane  obwody  nieregulowane.  Ich  sterowanie  ogranicza  się  do  załączania  i 

wyłączania odpowiednim przyciskiem na kasecie sterującej.  Obwody nieregulowane posłużą do 

zasilania  aparatów  wymagających  zasilania  230V/50Hz  bez  regulacji.  Są  to  aparaty  z  źródłami 

światła LED, z lampami wyładowczymi ale również aparaty halogenowe o bogatych możliwościach 

efektowych. Scenę planuje się wyposażyć w kilkanaście ruchomych głów – aparatów do tworzenia 

różnorodnych  efektów  świetlnych  ale  także  znakomicie  nadających  się  do  wykorzystania  jako 
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uniwersalne  oświetlenie  konwencjonalne.  Pojawią  się  tu  także  aparaty  LED  z  ich  bogatymi 

możliwościami  mieszania  barw.  W  celu  obsługi  funkcji  tych  aparatów  przewiduje  się 

rozmieszczenie w Auli punktów dostępowych sygnału DMX skomunikowanych ze źródłem sygnału 

– nastawnią w kabinie na drodze radiowej. Łącznie nastawnia powinna obsługiwać minimum 3 

linie DMX. 

Wstępny dobór aparatów oświetleniowych został przeprowadzony stosownie do planowanych 

funkcji sali i przedstawia go poniższa tabela. Zostały tam także wyszczególnione urządzenia 

nastawczo regulacyjne systemu oświetlenia technologicznego.

l.p. Opis urzadzenia/usługi ilość

1 Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy, z możliwością pochylania wbudowanych ekranów pod kątem, 
wyposażony w 10 wbudowanych, zmotoryzowanych potencjometrów, 184 klawisze funkcyjne, 9 enkoderów 
obrotowych, jog, oraz dwa 17' ekrany dotykowe a także 7' dotykowy ekran pomocniczy. Z możliwością 
podłączenia dodatkowych ekranów dotykowych. Posiada wbudowane 8 wyjść DMX XLR oraz odpowiednie 
złącza ethernet, umożliwiające rozbudowę systemu do nieograniczonej liczby linii DMX i środowisk Art-Net. 
Przy pomocy wbudowanych 5 złącz USB można podłączać zewnętrzne dodatkowe pola operacyjne i 
monitory.Zaopatrzony w 2 lampki LED do oświetlenia pulpitu, oraz specjalny system oświetlenia przestrzeni 
pracy a także klawiaturę. W komplecie z oprogramowaniem do wizualizacji LIGHT CONVERSE. Posiada 
złącza MIDI in,out oraz MIDI Show Control i MIDI Time Code. Wymiary zewnętrzne max.: 103 x 73 x 17 cm. 
Waga max.: 34 kg. Komplet wraz z oryginalnym opakowaniem transportowym typu case.

1

2 Sterowany sygnałem DMX regulator napiecia 6 x 2,5 kW. Zasilanie 220-240V AC,  3-fazowe lub 1-fazowe. 
Przewidziano możliwość łatwego montażu zabezpieczenia różnicowo prądowego. Obudowa do instalacji 
naściennej. Chłodzenie konwekcyjne – bez wentylatorów mechanicznych. Znacznie przewymiarowane 
elementy wykonawcze zapewniają wysoką pewność bezawaryjnego działania. Skuteczne filtry 
przeciwzakłóceniowe o tłumieniu 100µs. Dwa wejścia DMX, dowolne przyporządkowanie adresów DMX. 
Pełna dowolność wyboru krzywej regulacji lub funkcji non-dim dla każdego obwodu. Zintegrowany zasilacz do 
przyłączenia paneli Accent do sterowania oświetleniem architektonicznym. Panel procesora łatwy w obsłudze, 
wymianie, wyposażony we wtyki i gniazda połączeniowe. Wygodna przestrzeń kablowa  wewnątrz umożliwia 
wprowadzanie kabli dołem lub górą. Prosta i intuicyjna konfiguracja oprogramowania. Wskaźnik LED dla 
napięcia faz, obecności sygnału DMX A i B, przegrzania. Do 6 wyjść analogowych 0-10V dostępnych do 
sterowania dowolnych urządzeń. Cięż

3

3 Dystrybutor - wzmacniacz sygnału DMX. 1 wejście i 6 wyjść, izolowanych optycznie sygnału DMX. 
Przystosowany do montażu w systemie rack 19" wysokość montażowa - 1 U. Wyposażony w gniazda XLR 5 
pin. Wszystkie gniazda zamontowane na płycie czołowej urządzenia. Dystrybutor posiada lampki kontrolne 
zaniku sygnału DMX i zasilania.

3

4 Komplet do transmisji bezprzewodowej sygnału DMX 512. Zestaw składa się z sześciu urządzeń 
uniwersalnych zktórych każde może być nadajnikiem jak i odbiornikiem, w zalezności od konfiguracji. 
Urządzenia oparte na systemie FHSS 2.4 GHz. Latencja max 7 ms. Moc nadajnika zgodnie ze standardem 
ETSI: 75 mW. System wykorzystuje dynamicznie 83 pasma przesyłu.

1

5 Naświetlacz oświetlenia roboczego, wykonany w technologii LED z zastosowniem pojedyńczego modułu COB 
światła białego o mocy 50W i temperaturze barwowej 6400°K i kącie świecenia 120°. Obudowa o wymiarach 
285 x 235 x 145 mm spełniająca normę odporności na zalanie IP 54. Komplet z hakami do zawieszania na 
rurze Ø 50mm., linką zabezpieczającą i wtyczką uniwersalną schuko.

6

6 Reflektor typu PAR z możliwością płynnej regulacji zoom w zakresie od 25° do 45°  z obudową w kolorze 
czarnym. Komplet z markową żarówką 575W HPL (PHILIPS. OSRAM lub GE) o żywotności 400h, ramką na 
filtr, linką zabezpieczającą, hakiem do zawieszania na rurze Ø 50mm. i wtyczką uniwersalną schuko.

16

7 Reflektor  LED PC zbudowany na bazie profili aluminiowych ze zdalnie regulowaną sygnałem DMX optyką w 
zakresie  8,8° - 74°. Wyposażona w pojedyńcze źródło LED o temperaturze barwowej 3000°K, pozwalające na 
uzyskanie 3.565 lux na odległości 3 metrów, z możliwością zastosowania źródła LED o temperaturze 
barwowej 4.000K i 5.600K. Jakość odwzorowywania barw CRI na poziomie ˃90. Komplet z  obrotowymi 
skrzydełkami czterolistnymi, ramką na filtr,  linką zabezpieczającą, hakiem do zawieszania na rurze Ø 50mm. i 
wtyczką uniwersalną schuko.

24
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8 Reflektor z soczewką PC zbudowany w całości z profili aluminiowych. Wyposażony w system automatycznego 
rozłączania napięcia przy otwartej obudowie, z regulowaną optyką w zakresie 4° - 63°. Regulacja następuje 
przy użyciu systemu śruby ślimakowej zakończonej specjalnym pokrętłem regulacyjnym na tylnej ścianie 
obudowy, zabezpieczonym przed poparzeniem. Gniazdo żarówki przesuwane na podwójnej szynie. 
Wyposażony w specjalny, podwójny slot do montażu elementów wyposażenia dodatkowego, ramek na filtry 
barwne itp. zabezpieczony przed niekontrolowanym wymykiem światła.  Z możliwością zamontowania 
żarówek o mocach 650W, 1000W lub 1200W. Komplet z markową żarówką 1000W (PHILIPS. OSRAM lub 
GE) o temperaturze barwowej 3050°K, poczwórnymi, obrotowymi skrzydełkami ograniczającymi, ramką na 
filtr,  linką zabezpieczającą, hakiem do zawieszania na rurze Ø 50mm. i wtyczką uniwersalną schuko. Waga 
reflektora nie powinna przekraczać 6,7 kg, a zewnętrzny wymiar 20 x 20 x 42 cm. Uchwyt do podwieszania 
reflektora zamontowany na szy

24

9 Reflektor profilowy zbudowany z odlewów aluminiowych o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania 
ciepła z regulowaną optyką w zakresie 15°-35°. Z możliwością obrotu tubusa w zakresie 360°, posiadający 
skalowany w stopniach uchwyt typu Yoke, ułatwiający precyzyjne ukierunkowanie urządzenia. Poziom 
natężenia światła dla 15° na odległości 10 metrów na poziomie 3445 lux. Komplet z markową żarówką 800W 
(Philips,Osram, GE). Wyposażony w system automatycznego rozłączania zasilania żarówki w przypadku 
otwarcia jej obudowy. Komplet z czterema przesłonami kadrującymi, ramką na filtr, przesłoną iris, uchwytem 
gobo,  linką zabezpieczającą, hakiem do zawieszania na rurze Ø 50mm. i wtyczką uniwersalną schuko. 
Długość reflektora nie przekracza 67cm a waga 8,5 kg.

12

10  Reflektor profilowy zbudowany z odlewów aluminiowych o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania 
ciepła z regulowaną optyką w zakresie 25°-50°. Z możliwością obrotu tubusa w zakresie 360°, posiadający 
skalowany w stopniach uchwyt typu Yoke, ułatwiający precyzyjne ukierunkowanie urządzenia. Poziom 
natężenia światła dla 25° na odległości 10 metrów na poziomie 1717 lux. Komplet z markową żarówką 800W 
(Philips,Osram, GE). Wyposażony w system automatycznego rozłączania zasilania żarówki w przypadku 
otwarcia jej obudowy. Komplet z czterema przesłonami kadrującymi, ramką na filtr, przesłoną iris, uchwytem 
gobo,  linką zabezpieczającą, hakiem do zawieszania na rurze Ø 50mm. i wtyczką uniwersalną schuko. 
Długość reflektora nie przekracza 58cm a waga 8,5 kg

12

11 Reflektor profilowy zbudowany w całości z profili aluminiowych. Wyposażony w system automatycznego 
rozłączania napięcia przy otwartej obudowie, z regulowaną optyką w zakresie 9° - 25° i możliwością wymiany 
układu optycznego na zakres 17° do 36°. Wyposażony w specjalny, podwójny slot do montażu elementów 
wyposażenia dodatkowego, ramek na filtry barwne itp. zabezpieczony przed niekontrolowanym wymykiem 
światła.  Z możliwością zamontowania żarówek o mocach 2000W, 2500W . Komplet z markową żarówką 
2000W (PHILIPS. OSRAM lub GE) o temperaturze barwowej 3200°K, obrotowym zespołem czterech przesłon 
kadrujących, ramką na filtr, przesłoną iris, uchwytem gobo,  linką zabezpieczającą, hakiem do zawieszania na 
rurze Ø 50mm. i wtyczką uniwersalną schuko. Waga reflektora nie powinna przekraczać 25,5 kg, a 
zewnętrzny wymiar wraz z pałąkiem ustawionym pod kątem 90°: 570 x 360 x 1200 cm.

4

12 Oprawa oświetleniowa typu ruchoma głowa wyposażona w 30 LED RGBW o wysokiej mocy , zdalnie 
wybierany zoom liniowy w zakresie 8°-50°, liniową regulację temperatury barwowej w zakresie od 2700° do 
8000° K, efekt stroboskopowy o częstotliwości 0,85 - 10 Hz, Urządzenie posiada możliwość nieograniczonego 
obrotu w osi PAN i TILT w zakresie 270°(1,2 sekundy). Waga: 10,5 kg.  Komplet z hakami do zawieszania na 
rurze Ø 50mm. linką zabezpieczającą i wtyczką uniwersalną typu schuko

8

13 Oprawa oświetlenniowa typu ruchoma głowa z markową żarówką wyładowczą typu 16R o jasności minimalnej 
16.000 lumenów i temperaturze barwowej 8000°K (PHILIPS. OSRAM lub GE). Wyposażona w elektroniczny 
układ zapłonowy, wysokiej jakości, wielosoczewkowy układ optyczny (11 soczewek i odbłyśnik) oferuje 
wydajność na poziomie min 100 tys lux (5 m/1,5°), tarczę kolorów bezpośrednich z 17 barwami, system 
uzyskiwania dowolnych barw i odcieni CMY oraz liniowy filtr CTO , zdalnie regulowany zoom w czterech 
trybach: 1,5°-2°(BEAM);  2°-37°(SPOT); 4°-40°(TEATR),10°-60°(WASH) zdalnie ustawianą ostrość, efekt 
stroboskopowy o częstotliwości 0,85 - 10 Hz, tarczę gobosów z 9 gobosami wymiennymi i obrotowymi, 
dodatkową tarczę 10 gobo wymiennych nieobrotowych,  poczwórny pryzmat obrotowy, wymienną tarczę 
animacyjną Urządzenie posiada możliwość nieograniczonego obrotu w osi PAN, zakres obrotu  TILT : 270°.  
Waga maksymalna: 20 kg. Wymiary maksymalne: 41 x 60 x 60 cm. Komplet z hakami do zawieszania na 
rurze Ø 50mm. linką zabezpiec

4
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14 Oprawa oświetleniowa typu ruchoma głowa  z żarówką wyładowczą o mocy 575W (mini fast fit, PHILIPS. 
OSRAM lub GE). Wyposażona w  system uzyskiwania koloru CYM, dodatkowa tarczę bezpośredniego 
dostępu do 8 barw, zdalnie sterowany zoom w zakresie 11°-34°, zdalnie sterowaną ostrość, dwie tarcze gobo 
obrotowych po 6 na każdej,  wbudowany iris i pryzmat obrotowy a także system obrotowej tarczy animacyjnej. 
Urządzenie wyposażone dodatkowo w 4 diody LED INDIGO.  Urządzenie posiada możliwość obrotu w osi 
PAN w zakresie 540° i TILT w zakresie 245°.  Waga 41 Kg.  Komplet z hakami do zawieszania na rurze Ø 
50mm. linka zabezpieczającą i wtyczką uniwersalną typu schuko  oraz skrzynią transportową typu case.

4

15 Naświetlacz wykonany w technologii LED RGBW ze zintergowanym zasilaczem. Wykonany w technologii LED 
RGBW. Zawierający 24 zespoły LED RGBW, każdy wyposażony w niezależną optykę. Z możliwością 
niezależnej zmiany barwy i natężenia światła dla każdej pary LED. Łączna jasność LED na poziomie 13.360 
lumenów (900 lux na 4 metrach przy optyce 60°) Urządzenie wykorzystuje unikalną technologię kalibracji 
natężenia i koloru pojedynczych LED - HCCT. Posiada możliwość płynnej regulacji temperatury barwowej w 
zakresie od 2.700 K do 10.000 K. Urządzenie sterowane sygnałem DMX 512 (w trybie 16-bitowym - 16 
kanałów) z systemem sygnału zwrotnego RDM. Z możliwością wyboru krzywej dimmera i osobnym kanałem z 
zapisanymi presetami 43 barw i odcieni zgodnych z kodami filtrów foliowych.  Komplet z hakami do 
zawieszania na rurze Ø 50mm., linką zabezpieczającą i wtyczką uniwersalną schuko. wymiary max: 1220 x 
180 x 230 mm, waga max: 18 kg.

8

16 Naświetlacz LED RGB  240 diod LED 1W P4 (60 x czerwone, 60 x zielone, 60 x niebieskie, 60 x białe) o 
łącznej jasności na poziomie 19.500 lumenów. Z możliwością komponowania palety koloru w trybach: CMY, 
RGBW i HSV. Z możliwością programowania z poziomu wbudowanego sterownika. Przygotowany do 
zamontowania odbiornika bezprzewodowego sygnału DMX. Sterowany sygnałem DMX, z możliwością zdalnie 
sterowanego ruchu w 2 osiach, z regulowanym płynnie kątem rozsyłu w zakresie od 15° do 40° i płynną 
regulacja CTO w zakresie 3200-6500°K . Z wbudowanym odbiornikiem podczerwieni, dającym możliwość 
indywidualnego sterowania odpowiednim pilotem. Komplet z hakami do zawieszania na rurze Ø 50mm., linką 
zabezpieczającą i wtyczką uniwersalną schuko.

6

17 Reflektor prowadzący, w obudowie wykonanej na bazie profili aluminiowych z optyką 7° - 16°. Wyposażony w 
liniowy iris, focus, black-out, ramkę do montażu gobo, markową żarówkę wyładowczą 1200W (PHILIPS. 
OSRAM lub GE) typu FAST FIT , magazynek 5 filtrów barwnych, wtyczkę uniwersalną schuko oraz statyw.

2

18 System sterowania oświetleniem widowni, umożliwiający sterowanie obwodami oświetlenia 
widowni (łagodne ściemnianie w zakresie od 0 - 100%, oraz obwodami oświetlenia roboczego 
asceny. System wyposażony w 3 dotykowe 7" panele ścienne LCD, umożliwiające wywoływanie 
wgranych scen oświetleniowych - zamontowane przy wyjściach z sali oraz 1 panel dotykowy 19' 
umiejscowiony przy stanowisku operatora oświetlenia scenicznego, z możliwością przejmowania 
priorytetu nad pozostałymi panelami. Ponadto panel ten umożliwia załączanie i rozłączanie 
obwodów nieregulowanych oświetlenia scenicznego. System posiada odpowiednie styczniki (40 
szt) zabudowane w szafie RACK oraz umożliwia przejęcie kontroli nad całym systemem nastawni 
komputerowej oświetlenia scenicznego. System nie zawiera regulatorów napięcia opraw 
oświetlenia widowni i oświetlenia roboczego sceny

1

19 Wykonanie pojedynczego obwodu oświetleniowego, wraz z rozdzielnią główną obwodów 
nieregulowanych oraz ułożeniem przewodu sterującego DMX, komplet z gniazdami UNISHUKO, 
XLR oraz całym niezbędnym osprzętem (koryta itp..)

108

20 Montaż urządzeń do gotowych instalacji. Uruchomienie systemu. Szkolenia użytkownika 1

21 Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1

22 Uchwyt łamany, obrotowy do montażu reflektorów na rurach pionowych 48

23 Wykonanie i zamontowanie rury pionowej do podwieszania urządzeń oświetleniowych  (rura 
stalowa Ø 48 - 52 mm malowana na czarny mat) - pionowe rury boczne montowane na ścianach 
do podwieszania urządzeń oświetlenia scenicznego. Długość rury - ca 2,5 metrów

8
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15.8. Wytyczne dotyczące adaptacji konstrukcyjno budowlanych

W  związku  z  zaplanowanymi  zamierzeniami  a  także  ze  względu  na  konieczność  spełnienia 

wymogów aktualnie obowiązujących przepisów przewiduje się wykonanie następujących robót:

� wykonanie wymiany drewnianego poszycia galerii i stropu technicznego sceny na niepalne

� przystosowanie lewej kieszeni sceny do zabudowy w niej rozdzielnic RNS i ROT 

zapewnienie zasilania budynku umożliwiającego pokrycie potrzeb związanych z urządzeniami 

technologicznymi sceny – należy tu uwzględnić moc systemu oświetlenia w wysokości 65kW 

Odprowadzenie z rejonu sceny około 26kW energii cieplnej oraz z widowni 15kW wydzielanych 

przez reflektory

doprowadzenie do lewej kieszeni sceny linii zasilających przystosowanych do obciążenia 100A dla 

rozdzielnicy oświetleniowej ROT i 40A do rozdzielnicy napędów RNS. 

Sprawdzenie konstrukcji nośnej stropu nad widownią i dachu nad tą częścią budynku pod kątem 

zawieszenia tam dodatkowego sztankietu oświetleniowego o łącznym ciężarze 600kG

� Sprawdzenie konstrukcji stropu technicznego nad sceną pod kątem aktualnych obciążeń

� Wyremontowanie pomieszczenia pod prawą stroną sceny do zabudowania tam napędów 

elektrycznych urządzeń mechanicznych

Technologia sceny będzie przedmiotem projektu wykonawczego.

50



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Adres inwestycji:
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Inwestor:
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Rynek 1
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Projektant - architektura: mgr inż. arch. Maciej Śliwowski
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CZĘŚĆ OPISOWA. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów.
Przebudowa budynku polega na zmianie funkcji niektórych pomieszczeń.
W szczególności przewiduje się:
demontaż części ścianek działowych, założenie nadproży i wykucie lub poszerzenie 
otworów w istniejących ścianach konstrukcyjnych w związku ze zmianami funkcji 
pomieszczeń.
Zakres opracowania dotyczy remontu i przebudowy istniejącego obiektu w oparciu o 
istniejącą infrastrukturę. Wejścia do obiektu nie ulegają zmianie. Wjazd na działkę 
istniejący od ul. Świdnickiej.
W celu udostępnienia obiektu dla osób niepełnosprawnych projektuje się pochylnie przy 
wejściu głównym do budynku, przy wyjściu ewakuacyjnym sali kinowej od strony północno 
– zachodniej oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na schodach poczekalni 
w parterze, a także wc dostępne z hallu wejściowego.
Przebudowie ulegną schody zewnętrzne przy wejściu północno – wschodnim z uwagi na
nienormatywną wielkość spocznika i szerokość stopni istniejących oraz konieczność 
budowy pochylni dla niepełnosprawnych.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Teren objęty opracowaniem jest zabudowany i częściowo zadrzewiony. Działka 
zlokalizowana jest na terenie znajdującym się pod ochroną konserwatorską, strefa „A”.
Na terenie działki znajduje się jeden budynek kina.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Nie są projektowane żadne elementy mogące stwarzać podwyższone zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
Projektowane prace nie są zbyt skomplikowane, ani nie powodują powstania nadmiernych 
zagrożeń. Są to typowe prace budowlane, występujące w większości przypadków 
zamierzeń budowlanych. 
Do prac stwarzających zagrożenie zaliczyć należy :
Prace na wysokości. Jest to duże zagrożenie upadkiem z wysokości. Zagrożenie w czasie 
trwania robót dachowych, strychowych (drewniany strop) i elewacyjnych.
Prace ziemne związane z wykonaniem przyłączy i fundamentów. Zagrożenia typowe przy 
robotach ziemnych, działające w czasie ich prowadzenia.
Zagrożenie zanieczyszczenia terenu. Wiatr może rozwiewać resztki materiału. Zagrożenie 
przez cały czas prowadzenia robót zwłaszcza elewacyjnych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także w zakresie obsługi stosowanego 
sprzętu i urządzeń budowlanych. Szkolenia powinny być przeprowadzone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Zakład pracy powinien prowadzić niezbędne szkolenia 
wstępne i okresowe. Przed przystąpieniem do prac powinny odbyć się szkolenia 
stanowiskowe dla pracowników zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamierzenia 
budowlanego. Szkolenie powinien przeprowadzić kierownik budowy, bądź uprawniony 

52



inspektor bhp. Kierownik powinien mieć aktualne szkolenia w zakresie bhp i ppoż. dla 
kadry inżynieryjno – technicznej.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń.
Nie przewiduje się pracy w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie.

Środki zapobiegające zagrożeniom :

Prace na wysokości.
Należy stosować znane środki zabezpieczenia przed upadkiem.

Prace ziemne fundamentowe
Przewidzieć typowe zabezpieczenia stosowane przy robotach ziemnych.

Zagrożenie zanieczyszczenia terenu.
Na bieżąco sprzątać otoczenie budowy. Przewidzieć system do gromadzenia odpadów i 
nieczystości.

Wykonawca prac powinien zapewnić komunikację telefoniczną. Na budowie powinien 
znajdować się aktywny telefon (komórkowy). Szybka ewakuacja na wypadek pożaru jest 
umożliwiona projektowany budynek jest wolnostojący. Teren zamierzenia budowlanego ma 
dostęp do drogi publicznej przez ulicę dojazdową wewnętrzną.
Droga dojazdowa z ul. Świdnickiej, zapewnia dostęp do projektowanego obiektu.
Wjazdy i wejście na teren bezpośrednio z drogi dojazdowej. Zapewnia to bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń.

Kierownik Budowy zobowiązany jest do opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia” ze względu na specyfikę projektowanego obiektu (art. 21a ustawy Prawo 
Budowlane).

opracował: mgr inż. arch. Maciej Śliwowski
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