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CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

I. Dane ogólne 

 

1. Dane Inwestora 

Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi, 

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 

 

2. Lokalizacja 

Park im. Adama Mickiewicza w Łodzi, działka nr ew. 5/44, obręb B-26 

 

3. Przedmiot opracowania 

 wymiana istniejącej opaski budynku zaplecza sceny z płyt betonowych 35x35cm na opaskę z płyt 

betonowych 50x50cm  

 wykonanie opaski estrady o szerokości 50cm z kostki granitowej 

 wykonanie ścieżki z kostki granitowej łączącej  schody na scenę z istniejącą aleją parkową od strony 

południowej 

 od strony północnej likwidacja niektórych elementów (wylewka betonowa, płyty chodnikowe) otoczenia 

wejścia do budynku 

 oczyszczenie istniejących schodów od strony północnej i przedłużenie ich do istniejącej aleji parkowej 

 

4. Podstawa opracowania 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 

 inwentaryzacja istniejącego obiektu 

 wytyczne Inwestora 

 materiały dostarczone przez Inwestora 

 obowiązujące przepisy techniczno-budowlane 

 

II. Istniejące zagospodarowanie terenu  

 

1. Istniejąca zabudowa 

Na terenie działki o numerze ewidencyjnym 5/44, znajduje się budynek muszli koncertowej 

(podlegający przebudowie i remontowi) z dwukondygnacyjnym zapleczem, sceną i estradą. 

Objekt muszli koncertowej znajduje się na terenie Parku im. Adama Mickiewicza w Łodzi. Park 

zlokalizowany jest w obrębie ulic Zgierskiej od strony zachodniej, Sowińskiego i Jaworowej od 

północnej, Folwarcznej od strony wschodniej, al. Róż od południowo-wschodniej oraz 

Biegańskiego od południa.  Wejście do budynku zaplecza od strony północnej. Teren ze 

spadkiem w kierunku północnym.                     

 W bezpośrednim otoczeniu muszli jest jedynie zieleń parkowa wraz ze ścieżkami            

i rozlewiskiem wodnym rzeki Sokołówki od strony północnej i ławkami dla widzów od strony 

południowej.  

Obiekt użytkowany jest sezonowo (od późnej wiosny do wczesnej jesieni) i nie jest 

przeznaczony na stały pobyt ludzi.  

2. Istniejące instalacje zewnętrzne 

Budynek wyposażony jest w : 



Muszla Koncertowa w Parku im. Adama Mickiewicza w Łodzi – czerwiec 2015 r.   

- instalacja wodociągowa (tylko zimna woda)- istniejąca 
- kanalizacja sanitarna (odprowadzenie do osadnika bezodpływowego-szamba znajdującego 

się na działce)- istniejąca 
- instalacja deszczowa (odprowadzenie wód opadowych na teren)- istniejąca 
- instalacja energetyczna- istniejąca 
- instalacja c.o.- brak -sezonowe użytkowanie obiektu (od wiosny do jesieni) 

 
3. Istniejący układ komunikacyjny 

Obecnie w sąsiedzctwie muszli koncertowej przebiegają dwie aleje parkowe, od północy o 

nawierzchni asfaltowej (szerokość ok. 3m) i od południa z kostki granitowej (szerokość ok. 2m). 

Obiekt muszli nie posiada bezpośredniego połączenia z tymi alejami. Dojazd od strony ul. 

Palmowej i przez w/w aleje. 

 

4. Istniejąca zieleń i ukształtowanie terenu 

Teren ze spadkiem w kierunku północnym (w stronę rozlewiska wodnego rzeki Sokołówki).  

Budynek otoczony drzewami od ston północnej. Od strony południowej teren płaski. W 

otoczeniu obiektu nie znajduje się wartościowa roślinność. 

5. Kolejność realizacji projektu 

 
I ETAP -  ROBOTY BUDOWLANE  
Etap I polega na wykonaniu prace zewnętrzne +wymiana stropu, zakres prac: 
 - Rozbiórka i demontaż na zewnątrz budynku  
- Naprawa dachu 
- Wymiana stropu 
- Osuszeniu  fundamentów i ścian zewnętrznych 
- Naprawy ścian i gzymsów 
- Zaizolowanie fundamentów 
- Ocieplenie budynku 
- Wymiana okien i krat 
- Malowanie ścian zewnętrznych 
- Układanie posadzek 
- Naprawy schodów zewnętrznych 
- Montaż rynien i rury spustowych 
- Montaż obróbek blacharskich 
- Montaż balustrad 
 
- II ETAP -  ROBOTY BUDOWLANE  
Etap II polega na wykonaniu remontu pomieszczeń wewnętrznych, łącznie z instalacjami 

wewnętrznymi, zakres prac: 
- Rozbiórka i demontaż wewnątrz budynku 
- Naprawa odgrzybienie ścian wewnętrznych 
- Montaż instalacji wewnętrznych sanitarnych 
- Montaż instalacji wewnętrznych elektrycznych 
- Malowanie ścian wewnętrznych  
- Układanie posadzek 
- Montaż balustrad 
 
- III ETAP -  PRACE ZWIĄZANE Z PRACAMI TERENOWYMI 
- projektowana nowa nawierzchnia  
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III. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

1. Projektowana zabudowa 

Inwestycja przewiduje przebudowę i remont budynku w celu naprawy elementów uszkodzonych     
i poprawienia funkcjonowania i estetyki obiektu (bez termomodernizacji) – dotyczy wykończenia 
elewacji budynku, wnętrz, instalacji budynku. Otoczenie obiektu będzie uporządkowane poprzez 
wykonanie obejścia o szerokości 50cm wokół budynku zaplecza z płyt chodnikowych 50x50cm i 
obejścia estrady o szerokości 50cm z kostki granitowej. 

 

2. Projektowane instalacje zewnętrzne 

Istniejące instalacje zewnętrzne pozostają bez zmian. 

 

3. Projektowany układ komunikacyjny 

Projektuje się połączenie obiektu muszli z istniejącymi alejami parkowymi. Od północy 

przedłużeniem stopni z kostki granitowej i od południa wykonanie ścieżek łączących schody na 

estradę z aleją parkową. 

 

4. Projektowane ukształtowanie terenu i zieleń 

Istniejące ukształtowanie terenu i zieleni pozostaje bez zmian.  

 

IV. Zestawienie powierzchni 

 

POWIERZCHNIA DZIAŁKI O NR EW. 55/4 188 729 m2 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY MUSZLI KONCERTOWEJ 439 m2 

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH 132 m2 

 

V. Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej 

Remontowany budynek znajduje się na terenie objętym  ochroną Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków.  Do projektu dołączone jest pozwolenie na prowadzenie robót przy zabytku. 

 

VI. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 

Na terenie opracowania nie ma wpływu eksploatacji górniczej na zabudowie. 

 

VII. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 

Brak istniejących i przewidzianych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 
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CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
 

1. WSKAŹNIKI PROGRAMOWO - TECHNICZNE 

 

1.1 Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont budynku muszli koncertowej w Parku im. Adama 

Mickiewicza w Łodzi, działka nr ew. 5/44, obręb B-26. Budynek znajduje się na terenie parku, który wpisany jest 

do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego, przez co objęty jest ochroną Łódzkiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Inwestycja przewiduje przebudowę i remont budynku w celu naprawy elementów uszkodzonych              

i poprawienia funkcjonowania, i estetyki obiektu (bez termomodernizacji) – dotyczy wykończenia elewacji 

budynku, wnętrz, instalacji wewnętrznych i uporządkowanie otoczenie obiektu.  

1.2 Podstawa opracowania  

 mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 

 inwentaryzacja istniejącego obiektu 

 wytyczne Inwestora 

 materiały dostarczone przez Inwestora 

 obowiązujące przepisy techniczno-budowlane 

 

1.3 Przeznaczenie i program użytkowy remontowanego budynku. 

Projekt  przebudowy i remontu realizuje wyznaczone programem, zakreślonym przez Inwestora, 
potrzeby funkcjonalne obiektu. Przeznaczenie budynku nie ulega zmianie. Na parterze będą dwa pomieszczenia 
magazynowe dostępne z klatki schodowej, przeznaczone do przechowania sprzętu służącego utrzymaniu 
czystości na terenie parku. Z klatki schodowej na 1. Piętrze będą dostępne pomieszczenia przebieralni i 
magazynu (przechowanie dekoracji scenicznych). Z tych pomieszczeń przez przedsionki można dostać się na 
scenę. Dodatkowo z przedsionka przyległego do przebieralni jest dostęp do sanitariatów, a z przedsionka 
przyległego do magazynu do pomieszczeń pomocniczych. 
Obiekt, tak jak dotychczasowo, będzie użytkowany sezonowo (od późnej wiosny do wczesnej jesieni, tj. ok. 4 

miesięcy) i nie jest przewidziany na stały pobyt ludzi. Te dwa czynniki powodują, że nie będzie wyposażony w 

instalację c.o. Pozostałe instalacje wewnętrzne t.j. instal. elektryczna, wod-kan zostaną wymienione i 

dostosowane do obowiązujących przepisów. Dodatkowo zostanie udrożniony i zmodernizowany system 

wentylacji grawitacyjnej. 

Budynek po remoncie zachowa dotychczasowy ogólny wygląd bryły, spadki dachu i podziały architektoniczne. 

Materiały, kolorystyka elewacji będą nawiązywały do pierwotnego wyglądu muszli koncertowej. 

1.4 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu. 

Powierzchnia zabudowy: 439 m2 

Kubatura całkowita: 1407 m3 

Max. wysokość nad poziomem terenu: 9,22 m n.p.t. 

Max. długość obiektu: 22,61 m 

Max. szerokość obiektu: 31,55 m 

Liczba kondygnacji: 2 kondyg. 
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1.5 Zestawienie powierzchni. 

Nr 
pomieszczenia 

Nazwa 
pomieszczenia 

Posadzka Powierzchnia 

1.1 Klatka schodowa lastryko 14,93m2 

1.2 Pom. magazynowe pos. betonowa 13,91m2 

1.3 Pom. magazynowe pos. betonowa 21,49m2 

Powierzchnia użytkowa parteru: 50,33m2 

2.1 Klatka schodowa lastryko 15,37m2 

2.2 Przebieralnia panele 15,17m2 

2.3 Przedsionek sceny lastryko 2,19m2 

2.4 Sanitariaty gres 5,54m2 

2.5 Magazyn sceny panele 22,46m2 

2.6 Przedsionek sceny lastryko 2,19m2 

2.7 Pom. pomocnicze pos. betonowa 5,52m2 

2.8 Scena i estrada pos. betonowa 339,52m2 

Powierzchnia użytkowa 1. piętra: 407,96m2 

Powierzchnia użytkowa: 458,29m2 

 

2. OPIS ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANYCH - FUNKCJONALNYCH 

 

2.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego. 

Budynek wolnostojący piętrowy, niepodpiwniczony. Muszla koncertowa składa się z zaplecza, sceny 
oraz estrady. Budynek zaplecza dwukondygnacyjny o wymiarach 18,0m x 4,0m. Wejście do budynku od strony 
północnej. W centralnej części zaplecza znajduje się klatka schodowa. W parterze dwa pomieszczenia (w 
zachodnim i wschodnim skrzydle zaplecza, na piętrze pomieszczenia przebieralni i sanitariatu. Scena dostępna z 
poziomu pietra oraz bocznymi schodami przy estradzie. Scena oddzielona od estrady kratą stalową. Estrada od 
tyłu zwieńczona kolumnadą wysokości ok.5m połączoną belką gzymsowo-attykową.  

Budynek używany jest wyłącznie sezonowo, od późnej wiosny do wczesnej jesieni, w pozostałym 
okresie jest zamknięty i nieużywany. Z powodu sezonowego użytkowania obiektu, nie jest on wyposażony w 
instalację grzewczą. 

Budynek nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi. Dodatkowo ze względów bezpieczeństwa nie może 

przebywać w budynku, scenie i estradzie jednocześnie więcej niż 50 osób.  
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2.2 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego. 

Szczegółowy opis istniejącego układu konstrukcyjnego muszli koncertowej wraz z określeniem jej 
kategorii geotechnicznej znajdują się w „Orzeczeniu o stanie technicznym muszli koncertowej” dołączonym do 
projektu. 

Szczegółowy opis zmian w układzie konstrukcyjnym obiektu, zastosowanych schematów 
konstrukcyjnych (statycznych), założeń przyjętych do obliczeń nowoprojektowanych konstrukcji, w tym 
dotyczących obciążeń, oraz podstawowych wyników tych obliczeń znajdują się w projekcie konstrukcji. 

2.3 Kolejność realizacji projektu 

 
I ETAP -  ROBOTY BUDOWLANE  
Etap I polega na wykonaniu prace zewnętrzne +wymiana stropu, zakres prac: 
 - Rozbiórka i demontaż na zewnątrz budynku  
- Naprawa dachu 
- Wymiana stropu 
- Osuszeniu  fundamentów i ścian zewnętrznych 
- Naprawy ścian i gzymsów 
- Zaizolowanie fundamentów 
- Ocieplenie budynku 
- Wymiana okien i krat 
- Układanie posadzek 
- Naprawy schodów zewnętrznych 
- Montaż rynien i rury spustowych 
- Montaż obróbek blacharskich 
- Montaż balustrad 
 
- II ETAP -  ROBOTY BUDOWLANE  
Etap II polega na wykonaniu remontu pomieszczeń wewnętrznych, łącznie z instalacjami wewnętrznymi, zakres 
prac: 
- Rozbiórka i demontaż wewnątrz budynku 
- Naprawa odgrzybienie ścian wewnętrznych 
- Montaż instalacji wewnętrznych sanitarnych 
- Montaż instalacji wewnętrznych elektrycznych 
- Malowanie ścian wewnętrznych  
- Układanie posadzek 
- Montaż balustrad 
 
- III ETAP -  PRACE ZWIĄZANE Z PRACAMI TERENOWYMI 
- projektowana nowa nawierzchnia  
 

2.4  Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, oraz 
wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych 

 Fundamenty 

Po odkopaniu fundamentów i osuszeniu zawilgoconych ścian nagrzewnicami, należy wykonać: 
- izolację poziomą przepony ścian fundamentowych muszli za pomocą iniekcji niskociśnieniowej preparatem 
mineralnym, dwuskładnikowym, elastycznym, cienkowarstwowym uszczelniającym do izolacji 

przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. 
- izolację pionowej ścian fundamentowych do wysokości terenu za pomocą preparatu mineralnego 
dwuskładnikowego, elastycznego, cienkowarstwowego uszczelniającego do izolacji przeciwwilgociowych i 
przeciwwodnych 
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 Wyprawy i okładziny ścian zewnętrznych. 

Skucie odparzonych i zagrzybiałych tynków zewnętrznych. Osuszenie ścian nagrzewnicami                     
i odgrzybienie. Zaleca się również całkowite skucie zasolonych tynków cementowych i osłabionych resztek 
tynków wapienno-piaskowych w przyziemiu. 
Uzupełnienie tynków oraz malowanie zewnętrznych ścian i elementów obiektu farbą silikonową , zagruntowanie 
preparatem antygraffiti do wysokości co najmniej 2m nad poziom terenu i poziom sceny wraz z estradą. 
Należy uzupełnienić i zrekonstruować dekoracje sztukatorskie wieńca kolumnady oraz gzymsów estrady. 

W miejscu dylatacji wieńca kolumnady estrady oraz zwieńczenia sceny po obu jej stronach - należy skuć tynk      
w tym miejscu wyrównać i osadzić listwy dylatacyjne w tynku, samo miejsce dylatacji uzupełnić materiałem trwałe 
plastycznym pianką rozprężną, 

 Wyprawy i okładziny ścian wewnętrznych. 

Pomieszczenia parteru - skucie zagrzybionych, zawilgoconych i odparzonych tynków wewnętrznych. 
Wykonanie odgrzybienia ścian oraz wykonanie nowych tynków renowacyjnych. 
Pomieszczenia piętra - skucie popękanych tynków wewnętrznych uzupełnienie brakujących fragmentów tynku 
wyprawą cementowo-wapienną 
W całym obiekcie planuje się malowanie sufitów i ścian farbami silikatowymi koloru białego. Malowanie 
podkładowe i min. 2 wymalowania farbą łatwo zmywalną i odporną na działania niskich temperatur. W pom. 
magazynowym na parterze i przebieralni wykonać kołnierz z płytek ceramicznych o wym. 150x150cm przy 
umywalkach. W sanitariatach należy ułożyć płytki do wys. otworu drzwiowego (co najmniej do wys. 2m od 
poziomu wykończonej posadzki). 

 Stropy 

Wymiana stropów nad parterem budynku zaplecza z drewnianego na płytę żelbetową z betonu C20/25 

grubości 14cm zbrojoną prętami #10 co 15cm ze stali B500SP pręty rozdzielcze o6 co 20cm na belkach 

stalowych IPE140 opartych na ścianach 10cm za pomocą poduszek betonowych grubości 20cm z betonu 

C20/25, 

Rozebranie stropu drewnianego wschodniego przedsionka – zasypanie przestrzeni pomiędzy ścianami 

fundamentowymi mieszaniną piasku z cementem i wykonanie posadzki betonowej o grubości 10cm, 

Wymiana belek drewnianych nad pomieszczeniami parteru /sanitariatami/ na belki drewniane z profilu 

10x10cm w rozstawie co 80cm, 

Wykonanie nowych warstw podłogowych na piętrze, szczegóły podano poniżej 

 Nadproża 

Wymiana nadproży na parterze podyktowana jest dostosowaniem wysokości otworów drzwiowych do 

obowiązujących przepisów. 

Wymiana nadproży na pięrze podyktowana jest zmianą wysokości poziomu posadzki o ok. 15cm, co za 

tym idzie podwyższenia wywamagają otwory drzwiowe. Szczegóły wg projektu wykonawczego konstr. 

 Naprawa gzymsów 

Luźne tynki należy skuć,  oczyścić, następnie uzupełnić ubytki, wymodelować warstwa tynku cementowo 

wapiennego,  zagruntować  i pomalować farbami silikatowymi.  

 System boniowania cokołu i ozdobnego gzymsu wokół okien 

Po skuciu boniowania cokołu w celu przeprowadzenia koniecznych napraw, odtworzyć ich oryginaly 

układ. Ozdobne gzymsy okien i parapetów wykonać jako elementy systemowe. Wykonane ze styropianu klasy 
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EPS 250 038 (wg PN-EN-13163) metodą wtryskową co zapewnia idealną powtarzalność wzoru i wymiarów. 

Pokryte żywicami epoksydowymi i kwarcem są niezwykle odporne na zmienne warunki atmosferyczne. 

 Wykonanie nowych obróbek blacharskich 

Wymiana obróbek blacharskich ścian attykowych, gzymsów i cokołu. Obróbki te powinny wystawać poza 

lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed 

zaciekami wody opadowej.  

 Dach 

Należy dokonać niezbędnych napraw poszycia dachu. Zakres i sposób napraw będzie ustalony w trybie 

roboczym, ponieważ na etapie inentaryzacji i projektowania nie było możliwości dostania się na dach obiektu. 

 Rynny i rury spustowe 

Wszystkie rynny, rury spustowe należy wymienić. Dodatkowo należy udrożnić odpływy wody deszczowej 

na teren. Ilość rynien do wymiany została określona z kosztorysie. 

 Kraty  

Wymiana na nowe, szczegóły wg rysunku.  

 Stolarka okienna. 

Istniejąca, drewniana stolarka okienna będzie wymieniona. Okna będą posiadały system mikrowentylacji 

dla zapewnienia dostępu świeżego powietrza. 

 Stolarka drzwiowa.      

Przewiduje się całkowitą wymianę drzwi wewnętrznych. Proponuje się drzwi płytowe, tłoczone, 

okleinowane fornirem naturalnym z regulowanymi, drewnianymi ościeżnicami. Drzwi do sanitariatów z kratką 

wentylacyjną.  

Główne drzwi wejściowe stalowe na parterze oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować. 

Drzwi stalowe prowadzące na scenę wymienić na nowe. 

Ilość, wymiary, sposób otwierania oraz okucia i zamki opisane w „zestawieniu stolarki drzwiowej”. 

 Posadzki i okładziny schodów zewnętrznych. 

Na parterze przewiduje się pozostawienie istniejącej wylewki betonowej (ewentualne nieliczne  naprawy 

i uzupełnienia wylewki).  Na piętrze ułożone będą nowe warstwy podłogowe, szczegóły wg rys. nr A 05 – gr. 

nowych warstw podłogowych ok. 15cm, wykonać dylatację obwodową gr. ok.2cm z twardego styropianu.  

Dołożenie nowych warstw ma za zadanie wyrównanie poziomów podłóg budynku sceny.  

 Schody zewnętrzne prowadzące na estradę 

W celu dostosowania schodów do obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego należy wykonać 

wylewkę betonową, tak żeby wysokość nowych stopni była nie większa niż 17,5cm.  

 Balustrady 

Nowoprojektowane balustrady na schodach zew. Prowadzących na estradę - stalowe malowane 

wierzchnio farbami do stali. Zabezpieczone przez malowane specjalnymi farbami gruntującymi i farbami 

podkładowymi, które mają działanie antykorozyjne, uodporniają metal na rdzę, a niekiedy też potrafią 
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zneutralizować istniejące już niewielkie jej skupiska. Zapewniają dobrą przyczepność farbom nawierzchniowym     

i tworzą dodatkową barierę ochronną. Balustrady zewnętrzne wyglądem nawiązują do istniejących balustrad 

wewnętrznych. 

Z powodu podniesienia poziomu posadzek na piętrze konieczne będzie zamontowanie dodatkowego 

pochwytu na istniejącej barierce, tak żeby wysokość od wierzchu wykończonej posadzki do wierzchu pochwytu 

była nie mniejszy niż 110cm. 

 

 Sanitariaty 

Projekt obejmuje przebudowę sanitariatów i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów 

2.5 Projektowana kolorystyka obiektu. 

KOLORYSTYKA WG PALETY KOLORYSTYCZNEJ NCS (FARBY,TYNKI) I RAL (OBRÓBKI 

BLACHARSKIE, STAL) 

K1  OTWORY OKIENNE I SZTUKATERIA OKIENNA – kolor NCS S 0500-N   (kolor biały)  

K2  BUDYNEK (TŁO) – kolor NCS S 0502-Y  (kolor biało-kremowy) 

Kolor główny na wszystkich elewacjach – tło  

Do wysokości 2m ściany budynku i kolumnada pokryte farbą zmywalną (preparatem antygraffiti) 

K3  COKÓŁ, ŚCIANY ESTRADY – kolor NCS S 1002-Y (kolor szaro-biały) 

Cokół pokryty farbą zmywalną (preparatem antygraffiti) 

K4  OBRÓBKI BLACHARSKIE – kolor jasnoszary RAL – 7035  

Kolor rynien, rur spustowych, parapetów, skratowania i pozostałych obróbek blacharskich 

DRZWI WEJŚCIOWE (od strony północnej) kolor jasnoszary RAL – 7035 

DRZWI WEJŚCIOWE SCENY (od strony połud.) kolor biało-kremowy RAL - 9010 

STOLARKA OKIENNA PCV – kolor jasnoszary RAL – 7035 

 

UWAGA: 
Po wybraniu  producenta należy dobór skonsultować z projektantem wszystkie farby , lakiery i tynki 

należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta  

Z uwagi na przekłamania kolorystyczne wzorników oraz niespójne efekty kolorystyczne mieszalni farb, 

zakłada się wykonanie próbnych wymalowań przed podjęciem ostatecznej decyzji 

3. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z REMONTOWANEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. 

Nie przewiduje się udostępniania pomieszczeń osobom niepełnosprawnym. 

4. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO: 

 Instalacja wodno– kanalizacyjna 

Szczegóły wg opracowania branżowego 

 

 Instalacje elektryczne. 

Szczegóły wg opracowania branżowego 

 

 Kanalizacja deszczowa. 
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Szczegóły wg opracowania branżowego 

 Wentylacja grawitacyjna. 

Istniejące przewody należy oczyścić i udrożnić. Ponieważ obecnie pomieszczenia 2.2 i 2.4 podłączone 
są do jednego przewodu wentylacyjnego, podobnie jak pomieszczenia 2.5 i 2.7, należy zaślepić otwory 
wentylacyjne tak, żeby były wentylowane z nich tylko pom. 2.4 i 2.7, zgodnie z rysunkiem nr A 02. 
Pozostałe pomieszczenia piętra (2.2 i 2.5), oraz parteru (1.2 i 1.3) będą zwentylowane nowymi 
przewodami wentylacji grawitacyjnej, prowadzonymi od sufitów. Przewody będą obudowane na piętrze 
płytami G/K na podkonstrukcji systemowej, wyprowadzone ponad dach i zakończone wywietrzakami. 
 

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

 

Ze względu na to, że projekt przebudowy i remontu muszli koncertowej nie przewiduje strefy ogrzewanej 

(brak stałej instalacji c.o.) nie jest możliwe opracowanie projektowej charaktrystyki energetycznej budynku 

obliczonej na podstawie przewidzianej prawem metodologii dla sporządzania świadectw energetycznych 

budynków. 

 

6. DANE TECH. OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO 

NA ŚRODOWISKO 

 

6.1 Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 

 

 Projekt  przewiduje dzienne średnie  zapotrzebowanie na wodę dla budynku 300dm3/dobę. Szczegóły    

w opracowaniu branżowym. 

Projektowana funkcja budynku będzie generować ścieki wyłącznie o charakterze bytowym w ilości ok. 

3,8m3/h. Ścieki będą odprowadzane do istniejącego osadnika bezodpływowego – szamba, znajdującego się na 

działce. 

 

6.2 Ocena  emisji  zanieczyszczeń  gazowych, w  tym  zapachów,  pyłowych i płynnych. 

W budynku nie przewiduje się działalności oraz prowadzenia procesów technologicznych, które mogłyby 

stać się źródłem zanieczyszczeń pyłowych, gazowych, w tym odorów. 

 

6.3 Wpływ  obiektu  na  istniejący  drzewostan,  powierzchnię  ziemi, w  tym  glebę,  wody  

powierzchniowe  i  podziemne. 

Modernizowany budynek nie wywołuje istotnych zmian w dotychczasowych formach zagospodarowania 

i oddziaływania na otoczenie, w tym m. in. zacienienia otoczenia ze względu na swoją wysokość. Przebudow      

i remont nie wprowadza zmian i zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód  

powierzchniowych i podziemnych. Zostaną zachowane dotychczasowe relacje środowiskowe 

 

6.4 Sposób i zakres oddziaływania obiektu na otoczenie, ocena  występowania w obszarze obiektu 

uzasadnionych interesów osób trzecich oraz  stanu  ich  poszanowania. 

Obiekt w żadnej mierze nie narusza interesów osób trzecich. Podejmowane działania nie powodują 

zmiany warunków przesłaniania i dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

nie blokują spływu wód opadowych, nie pozbawiają możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej, środków łączności, dostępu do drogi publicznej. Obiekt i formy jego użytkowania nie 

będą źródłem emisji  promieniowania, nadmiernego hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych i innych czynników 
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mogących zanieczyścić powietrze, wodę lub glebę. Inwestycja nie powoduje ograniczenia użytkowania terenów 

sąsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

7. WARUNKI  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ. 

 Budynek muszli koncertowej nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi, użytkowany jest tylko sezonowo 
(od późnej wiosny do wczesnej jesieni). W obiekcie muszli koncertowej nie może przebywać jednocześnie więcej 
niż 50 osób. 
  W celu zapewnienia ochrony p.poż w budynku zastosowano instalację oświetlenia awaryjno-
ewakuacyjnego (szczegóły wg projektu elektr.). Dodatkowo obiekt zostanie wyposażony w podręczny sprzęt 
gaśniczy-  dwie gaśnice GP-2x ABC. Podaną ilość sprzętu gaśniczego należy traktować jako minimalną, która 
może być zwiększona w zależności od decyzji użytkownika. Oznakowanie miejsc rozmieszczenia sprzętu 
zostanie dokonane znakami ochrony przeciwpożarowej według PN-92/N-01256/01. Do gaśnic powinien być 
zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 
 Nie przewiduje się wyposażenia obiektu w urządzenia ratownicze. 
 
8. UWAGI KOŃCOWE. 

-   przed przystąpieniem do prac należy opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) na budowie 

na podstawie załączonych do niniejszej dokumentacji wielobranżowej informacji; 

-   roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej; 

-   wszystkie prace powinny by wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami BHP        
i p.poż.; 

-    wszystkie stosowane materiały budowlane i wykończeniowe muszą posiadać wymagane certyfikaty i atesty 

oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w obrocie budowlanym; 

-    przed zamówieniem okien, drzwi, krat i tym podobnych elementów należy sprawdzić wymiary na budowie.    

-    materiały, urządzenia i wyposażenie użyte do budowy powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty 

Techniczne, znak  „B” dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną 

wydaną przez Państwowy Zakład Higieny. 
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