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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowy budynek Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie znajduje się przy ul. Sokoła 7 i 9,
35-010  Rzeszów, na  działce  ewidencyjnej  nr  838/2  obr.  207  Śródmieście.  Działka  jest  w  pełni
zagospodarowana i prawie całkowicie utwardzona.

1.2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi transportowej dla dekoracji scenicznych Dużej Sceny w
budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby inscenizacyjne Teatru.

1.3. Cel wykonania projektu

Celem  wykonania  projektu  jest  dostarczenie  Inwestorowi  kompleksowego  opracowania  Projektu
Budowlanego  przebudowy  drogi  transportowej,  zapewniającego  polepszenie  warunków  transportu
dekoracji scenicznych.
Projekt  jest  podstawą  do  uzyskania  zgody  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków,  pozwolenia  na
budowę, oraz do przygotowania projektu wykonawczego.

1.4. Podstawa wykonania projektu

Podstawą wykonania projektu są:

- założenia funkcjonalno-użytkowe określone przez Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- fizyczna możliwość przeprowadzenia prac,
- obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego,
- wizja lokalna na terenie inwestycji,
- „Inwentaryzacja budolwana budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie przy ulicy Sokoła
7-9“ ze stycznia 2018 roku,
- Ekspertyza techniczna w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla inwestycji pod nazwą 
„Projekt przebudowy Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w celu dostosowania do wymagań 
ochrony przeciwpożarowej – listopad 2017“,
- Dokument wydany przez Komendanta Wojewódzkiego Państwoej Straży Pożarnej, tj. Postanowienie z 
dnia 05.12.2017 r.
-  Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana pt. „Ekspertyza techniczna budynku siedziby teatru im. Wandy 
Siemaszkowej w Rzeszowie, zlokalizowanego przy ul. Sokoła 7 i 9 w Rzeszowie“ z dnia 28.06.2018 roku,
- „Dokumentacja geologiczno-inżynierska dotycząca ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych przebudowy i rozbudowy Teatru im. Wandy Siemaszkowej w rzeszowie przy ul. 
Sokoła7“,
- „Ekspertyza techniczna do projektu budowlanego dla okreslenia warunków posadowienia modernizacji 
istniejącego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie“.

1.5. Funkcja obiektu i program użytkowy

Funkcja i program użytkowy Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie pozostają bez zmian.

1.6. Forma architektoniczna

Ogólna forma architektoniczna budynku pozostaje bez zmian. 
Projektuje się schody zewnętrzne z podestem, techniczne, stalowe, oddylatowane od ściany budynku, z
platformą transportową w miejscu obecnych schodów zewnętrznych.
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Projektuje  się  powiększenie  wysokości  otworu  drzwiowego  drzwi  zewnętrznych,  technicznych
zlokalizowanych  na  zapleczu  budynku  przy  projektowanych  schodach  technicznych,  na  poziomie
wysokiego  parteru.  Powiększenie  otworu  drzwiowego jest  mniejsze  niż  istniejące  obramienie  otworu
drzwiowego. Projektowana  ślusarka  drzwiowa  powtarza  podziały  istniejące  na  obecnych  drzwiach  i
oknach.

1.7. Zakres prac związanych z przebudową budynku

W ramach przeprowadzanej przebudowy budynku Teatru, zostaną przeprowadzone prace budowlane,
zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 

Zakres prac budowlanych

Roboty rozbiórkowe przy rozbiórce schodów zewnętrznych.
Demontaż drzwi zewnętrznych.
Roboty  ziemne  w  zakresie  wykonania  posadowienia  na  palach  podkonstrukcji  dla  platformy
transportowej.
Prace murarskie w zakresie wykonania powiększenia wysokości otworu drzwiowego drzwi zewnętrznych i
przy wykonaniu podkonstrukcji dla platformy transportowej.
Prace ślusarskie w zakresie wykonania podestu i schodów zewnętrznych i przy wykonaniu podkonstrukcji
dla platformy transportowej.
Montaż drzwi zewnętrznych.
Montaż urządzeń mechanicznych – platforma transportowa z napędem.
Prace  instalacyjne  w  zakresie  instalacji  elektrycznej  do  oświetlenia  remontowanego  pomieszczenia  i
zasilenia i oświetlenia platformy transportowej.
Prace instalacyjne w zakresie instalacji niskoprądowych automatyki platformy transportowej.
Prace remontowe we wnętrzu budynku.
Prace tynkarskie oraz wykończeniowe elewacji i pomieszczeń.
Uporządkowanie terenu budowy.

Waloryzacja techniczna stanu istniejącego

Ogólny stan techniczny budynku, w tym stan elementów konstrukcji jest dobry bądź dostateczny.
Szczegółowy opis stanu istniejącego w części konstrukcyjnej opracowania.

Szczegółowa  waloryzacja  techniczna  stanu  istniejącego  konstrukcji  budynku  została  zawarta  w:
„Ekspertyza techniczna budynku siedziby teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, zlokalizowanego
przy ul. Sokoła 7 i 9 w Rzeszowie“ z czerwca 2018 roku.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

2.1. Istniejący stan zagospodarowania działki

Budynek Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie posiada kompletne zagospodarowanie działki, w
tym układ komunikacyjny, parkingi, tereny zieleni urządzonej oraz wszelkie niezbędne przyłącza instalacji
zewnętrznych.

2.2. Projektowane zagospodarowanie działki

Projektowana przebudowa ma na celu zastąpienie istniejących schodów zewnętrznych żelbetowych przy
wejściu technicznym do Budynku Dużej Sceny w elewacji zachodnio-południowej, schodami z podestem
w konstrukcji  stalowej  i  platformą transportową systemową.  Projektowane schody,  podest  i  platforma
znajdą się w miejscu schodów istniejących na istniejącym chodniku w miejscu obecnie przeznaczonym
do  transportu  dekoracji  scenicznych.  Nie  projektuje  się  zmiany  funkcji  miejsca  objętego  projektem.
Projektowane prace budowlane nie powodują zmian w istniejącej szacie roślinnej.

2.2.1. Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym

Działka jest wyposażona w niezbędne urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym, w tym
przyłącza sieci zewnętrznych. 
Projektowana  platforma  transportowa  oraz  schody  z  podestem przy  elewacji  zachodnio-południowej
Budynku Dużej Sceny, zastąpią istniejące schody.

2.2.2. Układ komunikacyjny

Działka posiada utwardzony dojazd z pasa drogowego drogi publicznej.  W zagospodarowaniu terenu
działki budowlanej w zakresie komunikacji kołowej nie są projektowane żadne zmiany.
Projektowana  platforma  transportowa  oraz  schody  z  podestem przy  elewacji  zachodnio-południowej
Budynku  Dużej  Sceny  usprawnią  i  podniosą  standard  transportu  dekoracji  scenicznych  na  potrzeby
inscenizacyjne Teatru.

2.2.3. Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym

W zagospodarowaniu terenu działki budowlanej w zakresie związanym z przeciwpożarowym
zaopatrzeniem wodnym  nie są projektowane żadne zmiany.
Ochrona  pożarowa  powierzchni  objętej  przedmiotem  zamówienia  będzie  realizowana  na  podstawie
odrębnego opracowania dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

2.2.4. Ukształtowanie terenu

Działka posiada w pełni zagospodarowane ukształtowanie terenu.  W zagospodarowaniu terenu działki
budowlanej w zakresie ukształtowania terenu nie są projektowane żadne zmiany.

2.2.5. Ukształtowanie zieleni

Działka posiada w pełni zagospodarowane ukształtowanie zieleni. Prace budowlane nie powodują zmian
w istniejącej szacie roślinnej. W zagospodarowaniu terenu działki w tym zakresie nie są projektowane
żadne zmiany.

W związku z brakiem ingerencji w istniejący stan zagospodarowania powierzchni biologicznie czynnych,
bilans powierzchni biologicznie czynnej nie ulega zmianie.
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2.3. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki
budowlanej

Powierzchnie poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej nie     ulegają     zmianie  ,  a
wszelkie parametry powierzchniowe charakteryzujące istniejące zagospodarowanie terenu są związane
ze stanem zastanym. 

2.4. Dane informujące czy działka lub teren, na której jest projektowany obiekt
budowlany są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie
na podstawie ustaleń decyzji o warunkach zabudowy

Działka oraz teren, na których jest projektowany obiekt budowlany nie są wpisane do rejestru zabytków. 

2.5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

Działka ani teren zamierzenia budowlanego nie     znajdują     się   w granicach terenu górniczego.

2.6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowa-
nych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrębnymi

W chwili obecnej na terenie działki nie występują żadne zagrożenia dla środowiska oraz ludzi.  Po
wykonaniu zamierzenia inwestycyjnego na terenie działki również nie będą występowały żadne
zagrożenia dla środowiska oraz ludzi.

2.7. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skompli-
kowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Specyfika,  charakter i stopień skomplikowania obiektu budowlanego oraz robót budowlanych
nie     wymagają   podawania innych danych.

2.8. Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji został rozpatrzony pod kątem przepisów.
Odległości od granic działek w stosunku do wymiarów zewnętrznych budynku nie ulegają zmianie. 
Charakter użytkowania obiektu nie powoduje przekroczenia norm dotyczących hałasu i drgań, więc obiekt
nie ma wpływu na działki sąsiednie. Planowana przebudowa nie pozbawia osób trzecich dojazdu i 
dostępu do mediów. Projektowana przebudowa budynku nie wymaga podjęcia innych czynności na 
działkach sąsiednich (np. przebudowy obiektu na działkach sąsiednich)
Projektowana przebudowa budynku nie wyklucza powstania nowej zabudowy na działkach sąsiednich 
zgodnej z obowiązującymi dokumentami planistycznymi, nie powoduje ograniczenia w użytkowaniu i 
zagospodarowaniu działek sąsiednich i nie zmienia warunków przyszłych inwestycji na działkach 
sąsiednich.
Projektowana przebudowa budynku:
• Spełnia warunki ochrony przeciwpożarowej gdyż usytuowany jest w odległości większej niż 3m od 
budynków na sąsiednich działkach § 271 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
• Usytuowana jest w odległości nie mniejszej niż 4 m od granic sąsiednich działek
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budowlanych § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
• Nie powoduje zacieniania lub ograniczenia dopływu światła słonecznego do budynków na sąsiednich 
działkach § 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
• W zakresie ochrony czystości powietrza zgodna z § 310 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 
2015r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami) – instalacja CO i CWU poza zakresem opracowania, nie są 
projektowane żadne zmiany. Wyloty urządzeń wentylacyjnych poza zakresem opracowania, nie są 
projektowane żadne zmiany, 
• W zakresie ochrona przed hałasem § 323 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z 
późniejszymi zmianami) – nie dotyczy, budynek nie emituje hałasu
• W zakresie ochrony zabytków – Art. 5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 
2017r., poz. 1332 z późniejszymi zmianami), – Działka znajduje się poza strefami obserwacji 
archeologicznej. W najbliższym sąsiedztwie nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków 
określone mianem dóbr kultury. Teren inwestycji pozostanie w należytym stanie technicznym i 
estetycznym. 
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego
charakterystyczne parametry techniczne

Przeznaczenie i program użytkowy budynku użyteczności publicznej Teatru im. Wandy Siemaszkowej w
Rzeszowie, oraz jego charakterystyczne parametry techniczne nie ulegną zmianie.

3.1.1. Wymiary zewnętrzne, wysokość, kubatura, zestawienie powierzchni
Dotyczy Budynku Dużej Sceny Teatru

l.p. parametr powierzchnia netto (m²)

1. wymiary zewnętrzne:
długość budynku
szerokość budynku

39,10 m
22,12 m

2. wysokość budynku (w kalenicy) 19,35 m

3. ilość kondygnacji, w tym:
ilość kond. nadziemnych: 0 (przyziemie), poddasze użytkowe 
ilość kondygnacji podziemnych

4
4
0

4. powierzchnia zabudowy -stan istniejący 1 114,00 m²

5. powierzchnia zabudowy po przebudowie bez zmian 1 114,00 m²

6. powierzchnia użytkowa netto -stan istniejący 1 918,80 m²

7. powierzchnia użytkowa netto po przebudowie bez zmian 1 918,80 m²

8. kubatura netto stan istniejący 14 541,50 m³

9. kubatura netto stan po przebudowie bez zmian 14 541,50 m³

3.1.2. Zestawienie pomieszczeń – powierzchnia użytkowa netto -stan istniejący
Dotyczy obszaru opracowania w Budynku Dużej Sceny Teatru

nr pom. funkcja pomieszczenia wykończenie posadzki powierzchnia netto (m²)

01 Komunikacja beton 22,07

SUMA 22,07

3.1.3. Zestawienie pomieszczeń – powierzchnia użytkowa netto po przebudowie
Dotyczy obszaru opracowania w Budynku Dużej Sceny Teatru

nr pom. funkcja pomieszczenia wykończenie posadzki powierzchnia netto (m²)

01 Komunikacja farba epoksydowa 22,07

SUMA 22,07
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3.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,  sposób jego
dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy

3.2.1. Forma architektoniczna obiektu

Istniejąca forma architektoniczna obiektu

Budynek Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie jest budynkiem wolnostojącym składającym się z
dwóch zabytkowych budynków tj. budynku Dużej Sceny i budynku Małej Sceny połączonych przewiązką.

Budynek Dużej Sceny mieści się w dawnym budynku Polskiego Towarzystwa  Gimnastycznego„ Sokół”
wybudowanym w latach 1890 – 1900. Obecnie budynek pełni funkcję teatru z dużą sceną, zapleczem
garderób, zapleczem socjalnym i magazynowym. W budynku działa również Galeria Szajna. 
Budynek posiadaja tradycyjną  formę  z  dachami  wielospadowymi.  Istniejące  dachy  o  zróżnicowanej
geometrii,  z  pokryciem  blachą.  Istniejące  elewacje  tynkowane,  z  elementami  ozdobnymi,  w  formie
gzymsów, obramień okiennych i otworó drzwiowych (glifów zewnętrznych) i innych. 

Budynek Małej Sceny poza obszarem opracowania.

Projektowana forma architektoniczna obiektu

Po wykonaniu przebudowy nie ulegnie zmianie ogólna forma architektoniczna obiektu.
Istniejące schody zewnętrzne żelbetowe o niskiej wartości estetycznej i wyraźnie dostawione w celach
użytkowych do formy zabytkowej, zastąpione będą schodami i podestem w lekkiej konstrukcji stalowej i
platformą transportową systemową, posadowione na palach betonowych.

3.2.2. Dostosowanie formy budynku do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Po wykonaniu przebudowy nie ulegnie zmianie ogólna forma architektoniczna obiektu.
Forma budynku jest  dostosowana do krajobrazu i otaczającej zabudowy poprzez zastosowanie
rozwiązań materiałowych odpowiednich dla otoczenia.  Jednocześnie gabaryty i wysokość budynku
nawiązują do wielkości budynków znajdujących się w sąsiedztwie.
Projektowane schody z podestem i  platforma transportowa będą dobrze wkomponowane w istniejącą
bryłę  poprzez  użycie  lekkiej  konstrukcji  szkieletowej  stalowej  posadowionej  na  palach  betonowych  i
pomalowanie jej w kolorze neutralnym: jasny szary, półmat.

3.2.3. Funkcja obiektu

Budynek użyteczności publicznej - Teatr. Funkcja obiektu nie ulega zmianie. 

3.3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły pełnej. Stropy - żelbetowe,
miejscowo (nad niskim parterem) - ceglane, kolebkowe. 
Projektowane  schody  z  podestem  w  konstrukcji  szkieletowej  stalowej  posadowionej  na  palach
betonowych.
Projektowana  platforma  transportowa  nożycowa,  systemowa  na  podkonstrukcji  żelbetowo-stalowej
wspartej na palach betonowych

3.3.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Szczegółowe opracowanie rozwiązań konstrukcyjnych w części konstrukcyjnej niniejszego projektu.
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3.3.2. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji,  w tym dotyczące obciążeń,  oraz podstawowe
wyniki tych obliczeń 

Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji znajdują się w części konstrukcyjnej niniejszego projektu.

UWAGA:
Wszystkie prace budowlane będą prowadzone przez wyspecjalizowaną firmę wykonawczą posiadającą
doświadczenie w prowadzeniu prac budowlanych polegających na przebudowie obiektów istniejących. 

3.3.3. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu

Fundamenty

Fundamenty Budynku Dużej Sceny Teatru bez zmian.
Projektowane schody z podestem wsparte na ścianie zachodnio-południowej Budynku Dużej Sceny i na
palach betonowych (szczegóły w części konstrukcyjnej niniejszego projektu).
Projektowana platforma transportowa wsparta na palach betonowych (szczegóły w części konstrukcyjnej
niniejszego projektu).

Ściany

Ściany Budynku Dużej Sceny Teatru bez zmian. 
Projektuje się podwyższenie istniejącego otworu drzwiowego o 38cm i wykonanie nadproża (szczegóły w
części konstrukcyjnej niniejszego projektu).

Stropy, posadzka

Stropy bez zmian.  Posadzka  w  obszarze  objętym  opracowaniem w lekkiej technologii  wylewki
samopoziomującej pokrytej farbą epoksydową.

Dach

Dach Budynku Dużej Sceny Teatru bez zmian. 

3.3.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia

Warunki i sposób posadowienia budynku nie ulegają zmianie.
Obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.4. Opis budowlany

3.4.1. Rozwiązania konstrukcyjno–materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowla-
nych

Ściany

Ściany wewnętrzne pomieszczenia nr 01 pomalować farbą akrylową na gruncie, kolor ciemny grafit, mat,
Ściany zewnętrzne bez zmian.
W przypadku uszkodzenia ścian zewnętrznych konieczna jest naprawa i doprowadzenie do stanu sprzed
budowy.
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Dach

Dach bez zmian.

Sufity

Sufit pomieszczenia nr 01 pomalować farbą akrylową na gruncie, kolor ciemny grafit, mat,

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna bez zmian.
Stolarka drzwiowa zewnętrzna – projektowane drzwi nr DZ01 stalowe, techniczne, pełne, dwuskrzydłowe
z dodatkowymi drzwiami w lewym skrzydle drzwiowym. Współczynnik przenikania ciepła U≤1,5 W/m2K
osadzone w ścianie istniejącej  szczelnie, zgodnie ze sztuką budowlaną. Szczegóły, jak na rysunkach
architektury.
Stolarka drzwiowa wewnętrzna bez zmian.
UWAGA: 
Drzwi zewnętrzne osadzić w zewnętrznym licu ściany.

Izolacja

Nie projektuje się zmian w zakresie izolacji budynku.

Odwodnienie i obróbki blacharskie

Odwodnienie  projektowanych  schodów  z  podestem  i  platformy  transportowej  poprzez  chodnik  ze
spadkiem do studzienki kanalizacyjnej w pasie drogi wewnętrznej.
Pod platformą transportową wykonane zagłębienia dla celów technologicznych, wypełnione otoczakami
na podsypce piaskowej dla odwodnienia do gruntu ewentualnej wody opadowej.
Obróbki blacharskie bez zmian.
W  przypadku  uszkodzenia  obróbek  blacharskich  konieczna  jest  naprawa,  zabezpieczenie  i
doprowadzenie do stanu sprzed budowy.

 3.4.2. Warstwy budowlane

Opisane poniżej warstwy budowlane ścienne  oraz stropowe stanowią specyfikację budowlaną dla
przebudowy obiektu. 

symbol opis warstwy grubość (cm)

WARSTWY ŚCIENNE WEWNĘTRZNE

Wykończenie ściany istniejącej w pomieszczeniu nr 01

–
–

Farba akrylowa na podkładzie
Ściana istniejąca murowana obustronnie tynkowana 41,0-56,0

symbol opis warstwy grubość (cm)

WARSTWY STROPOWE

Wykończenie stropu istniejącego w pomieszczeniu nr 01 16,0

–
–
–

Farba epoksydowa
Wylewka samopoziomująca, przemysłowa
Strop istniejący gęstożebrowy

10,0
16
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3.5. Rozwiązania  zasadniczych  elementów  wyposażenia  budowlano – instala-
cyjnego

Wyposażenie budowlano – instalacyjne obiektu, w tym zapotrzebowania na media nie ulegają zmianie. 

3.5.1. Instalacje budowlane

Budynek Teatru jest w chwili obecnej wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje:
- instalację wentylacji,
- instalację elektryczną,
- instalację gazową,
- instalację wod-kan,
- instalację C.O.,
- instalację telekomunikacyjną,
- instalację odgromową,
- instalację p.poż.

3.5.2. Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z
punktami pomiarowymi

Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami
pomiarowymi nie ulega zmianie.

3.6. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji
technicznych

Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych w budynku nie
ulegają zmianie.

3.7. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Ze  względu  na  ograniczony  zakres  projektowanych  prac  budowlanych  w  ścianie  zewnętrznej,  nie
zachodzi konieczność wykonania charakterystyki energetycznej  dla budynku Teatru.
Projektowane drzwi zewnętrzne nr DZ01 będą miały współczynnik przenikania ciepła U≤1,5 W/m2K i
zostaną osadzone w ścianie istniejącej szczelnie, zgodnie ze sztuką budowlaną.

3.8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sąsiednie, pod względem:

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków

Zapotrzebowanie na wodę do celów sanitarno-bytowych nie ulega zmianie.
Ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków sanitarno-bytowe nie ulega zmianie.
Wody opadowe -w wyniku realizacji projektowanej przebudowy obiektu budowlanego ilość wody
deszczowej odprowadzanej z dachu budynku nie ulega zmianie.

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych

Nie dotyczy.

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów

Nie dotyczy.
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d) emisji hałasu oraz wibracji,  a także promieniowania,  w szczególności jonizującego,  pola
elektromagnetycznego i innych zakłóceń

Nie dotyczy.

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę,
wody powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy.

3.9. Analiza możliwości  racjonalnego wykorzystania,  o ile są dostępne
techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych
systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Z uwagi na uwarunkowania budowlane i instalacyjne w istniejącym budynku będącym przedmiotem
niniejszego opracowania  i  zakres  projektu, nie ma możliwości zmiany funkcjonującego w obiekcie
systemu zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym pod względem jego efektywności.

3.10. Wymagania ochrony konserwatorskiej.

Budynek Dużej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej mieszczący się w dawnym gmachu Polskiego
Towarzystwa  Gimnastycznego„ Sokół”, wybudowanym w latach 1890 – 1900 jest wpisany do rejestru
zabytków NID nr rej.: A-549 z 13.06.1991r.

Projektuje się usunięcie istniejących schodów zewnętrznych żelbetowych będących elementem dodanym
w późniejszym okresie  do zabytkowego budynku „Sokoła”  i  zastąpienie  ich schodami  z  podestem o
konstrukcji  stalowej, ażurowej, wspartych z jednej strony na ścianie zewnętrznej budynku Teatru i  na
palach betonowych. Schody i podest nie będą naruszać istniejących gzymsów i zdobień. 

Foto.01 Elewacja zachodnio-południowa z widocznymi schodami żelbetowymi do rozbiórki

Projektuje  się  platformę  transportową,  nożycową,  systemową  na  chodniku  w  miejscu  istniejących
schodów zewnętrznych, na konstrukcji nośnej żelbetowo-stalowej wspartej na palach betonowych.
Projektowane elementy pomalowane na jasny szary, półmat. 
Projektuje się podwyższenie otworu drzwiowego drzwi zewnętrznych w pomieszczeniu nr 01 i wymianę
stolarki drzwiowej. Otwór drzwiowy będzie podwyższony do poziomu spodu istniejącego gzymsu. 
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Uszkodzenia  gzymsu  istniejącego  powstałe  wskutek  prac  budowlanych  będą  naprawione,  gzyms
zostanie odtworzony w technologi oryginalnej i wykończony jak istniejący gzyms.
Projektowana stolarka drzwiowa to drzwi techniczne, stalowe, pełne (ze względu na potrzebę trwałego
zaciemnienia zaplecza sceny Teatralnej), montowane w zewnętrznym licu ściany. Drzwi w kolorze ciemny
grafit,  półmat,  będą  miały  naklejone  szprosy  w  kolorze  białym,  półmat  o  rysunku  odpowiadającemu
podziałowi istniejącej stolarki okiennej znajdującej się obok. Od góry w miejscu podwyższenia otowru
drzwiowego, drzwi będą zlicowane ze ścianą i pomalowane w kolorze jak ściana.

Przy projektowanych pracach budowlanych przewiduje się ograniczenie ingerencji w tkankę zabytkową, a
niezbędne działania i rozwiązania materiałowo-techniczne będą harmonizować z oryginalną substancją
architektoniczną i charakteryzować się wysoką jakością oraz jednoznacznie współczesnym
charakterem, nie stanowiąc jednak zbyt agresywnych i dominujących elementów.

3.11. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu 
przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach 
inwalidzkich.

Kwestia dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Temat ten wymaga podejścia
kompleksowego  w  kontekście  całego  obiektu  Teatru.  Zakres  opracowania  niniejszego  projektu
budowlanego,  wynikający  ze  zlecenia  Inwestora,  ogranicza  się  do  pomieszczenia  nr  01  i  miejsca
niezbędnego  dla  elementów  transportu  dekoracji  scenicznej  –  schodów  z  podestem  i  platformy
transportowej przed budynkiem od strony południowo-zachodniej. 

3.12. Opis BHP i SANEPID.

3.12.1 Poprawa walorów użytkowych.

Projekt przebudowy drogi transportowej w znaczący sposób poprawia walory użytkowe 
modernizowanych części obiektu. Wszelkie zmiany i udogodnienia są przeprowadzane w ramach 
zabytkowej struktury, wpisanej do Rejestru Zabytków, co bardzo ogranicza możliwości przebudowy.
Materiały użyte do wykończenia wnętrza będą miały stosowne atesty. 

3.12.2 Wysokość pomieszczeń.

Pomieszczenie nr 01 „Komunikacja“ zostanie wykończone: podłoga, ściany i sufit. Wysokość 
pomieszczenia po wykończeniu wyniesie 296cm.
Pozostałe pomieszczenia bez zmian, poza obszarem opracowania. 

3.12.3 Wentylacja pomieszczeń.

Pomieszczenia nr 01 „Komunikacja“ bez zmian, wentylowane przez przewód wentylacji grawitacyjnej. 
Pozostałe pomieszczenia bez zmian, poza obszarem opracowania. 

3.12.4 Doświetlenie światłem dziennym.

Projekt przebudowy nie obejmuje pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W związku z 
powyższym pomieszczenia w obszarze opracowania nie wymagają doświetlenia światłem dziennym. 

3.12.5 Zaplecze sanitarne dla pracowników Teatru.

W budynku znajduje się wydzielone zaplecze socjalne i sanitarne dla pracowników Teatru. Znajduje się 
poza zakresem opracownia niniejszego projektu.
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3.12.6 Platforma transportowa.

Projektuje się platformę transportową nożycową, o wymiarach zewnętrznych 500x300cm, pokrytą blachą 
ryflowaną, do transportu pionowego dekoracji scenicznych teatru. Na obwodzie platformy projektuje się 
listwy zabezpieczające przeciw zgilotynowaniu.
Poziom hałasu zgodny z dyrektywą dźwigową.
Personel obsługujący platformę transportową odbędzie szkolenie z obsługi urządzenia. Dodatkowo w 
pomieszczeniu nr 01 przy szafie sterowniczej po lewej stronie zostanie powieszona instrukcja obsługi 
urządzenia. 

Uwaga: Projektowane urządzenie elektro-mechaniczne spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej 
2006/42/WE oraz odpowiednich norm i przepisów (w szczególności Rozporządzenie Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
organizacji widowisk). W związku z powyższym zaprojektowane urządzenia zostaną oznakowane 
znakiem CE. 

3.12.7 Podest, schody, balustrady.

Projektuje się podest i schody zewnętrzne zabezpieczone balustradami do wysokości 110cm z 
pochwytem o średnicy 5cm, z belką poziomą w połowie wysokości – całość zespawana, trwale połączona
z elementami konstrukcyjnymi. W wyznaczonych miejscach balustrada z możliwością demontażu dla 
realizacji transportu dekoracji scenicznych.
Podest pokryty blachą ryflowaną.
Schody ze spocznikiem pokryte kratą Wema.

3.12.8 Wymiary drzwi.

Projektowane drzwi zewnętrzne posiadają normatywne wymiary: szerokość w świetle
przejścia co najmniej 90cm, oraz wysokość w świetle przejścia co najmniej 200cm.

3.13. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Uwaga:
Warunki ochrony przeciwpożarowej nie są przedmiotem niniejszego projektu.
Ochrona  pożarowa  powierzchni  objętej  przedmiotem  zamówienia  będzie  realizowana  na  podstawie
odrębnego opracowania dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

Kategoria zagrożenia ludzi: ZL I, ZL III, ZL V

Wysokość budynku: 4 kondygnacje nadziemne

Odporność ogniowa elementów budynku:

Klasa odporności pożarowej budynku - B

Główna konstrukcja nośna - R 120

Konstrukcja dachu - R 30

Stropy - REI 60

Ściany zewnętrzne - EI 60
 
Ściany wewnętrzne - EI 30

Przekrycie dachu - RE 30
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Dojazd pożarowy:

Do budynku będącego przedmiotem projektowanej przebudowy zapewniony jest dojazd pożarowy. W tym
zakresie nie są projektowane żadne zmiany.

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa zewnętrznej, składanej platformy transportowej wraz ze 
schodami stanowiącymi dojście do ww. urządzenia technicznego (umożliwiającymi sprawny załadunek i 
rozładunek dekoracji scenicznych z platformy) oraz powiększenie otworu wejściowego do obiektu na 
drodze transportowej dla elementów scenografii. Całość prac budowlanych poza remontem, zamyka się 
w obrysie zewnętrznym budynku. 
Jednocześnie informuje się, iż Dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie przed 
przedmiotową przebudową podjął już kroki mające na celu dostosowanie całości budynku Teatru do 
aktualnych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej poprzez zlecenie opracowania niezależnego 
projektu budowlanego w oparciu o ekspertyzę techniczną rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych Pana Lucjana Gładysza z listopada 2017 r. uzgodnioną przez Podkarpackiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie i Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Wobec powyższego niniejszy projekt przebudowy nie obejmuje swym zakresem ww. prac 
dostosowawczych. 

Wymagania stawiane konstrukcji składanej platformy i schodów technicznych:
1. Schody zewnętrzne oraz wejście transportowe do budynku Teatru nie będą stanowić drogi 
ewakuacyjnej dla osób znajdujących się wewnątrz obiektu.
2. Schody wraz z platformą należy wykonać z materiałów niepalnych.
3. Minimalna wymagana szerokość biegów i spocznika schodów stanowiących dojście do platformy 
technicznej wynosić będzie 0,8 m.
4. Poziome dojście od strony przestrzeni otwartej należy zabezpieczyć balustrada o wysokości min. 1,1 m
z poprzeczką umieszczoną w połowie jej wysokości.
5. W przypadku zastosowania podłogi ażurowej nie mogą występować otwory o powierzchni większej niż 
1.700 mm2 i wymiarach umożliwiających przejście przez nie kuli o średnicy większej niż 36 mm.
6. Liczba stopni w jednym biegu schodów technicznych nie przekroczy 10.

3.14. Uwagi końcowe

1.
Niniejsze opracowanie projektu budowlanego wykonano jako materiał służący do uzyskania pozwolenia
na budowę. Integralną częścią opracowania są załączone rysunki. 

2.
Zastosowane rozwiązania projektowe mogą ulec modyfikacjom po ewentualnym uwzględnieniu trudnych
lub nie możliwych do przewidzenia szczegółowych uwarunkowań budowlanych,  co związane jest z
przebudową budynku.

3.
Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wszystkie
rozwiązania systemowe należy stosować zgodnie z zasadami i pod autoryzacją dostawcy wybranego
systemu budowlanego.

4.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

5.
Opracowanie jest chronione prawem autorskim,  zakaz kopiowania,  reprodukcji oraz innych form
wykorzystywania bez zgody Autora oraz Inwestora.
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+1,66

el

+4,34

175 300

-1,08

3
8

LEGENDA:

ściana do skucia /

istniejąca ściana

drzwi do demontażu /
balustrada do demontażu /
elementy wyposażenia do

schody do rozbiórki

demontażu

2 134

D

C

E

5

B

A

67

2 1

C

E

7

B

A

36

D

5 4

NR RYSUNKU

DATA SKALA REWIZJA

. . . . .

ELEWACJA
ZACHODNIO-POŁUDNIOWA,
WYBURZENIA

19.12.2018 1:50

A W 04

PODPIS

tel:       +48 22   412 62 01

Biuro:

NA POTRZEBY INSCENIZACYJNE TEATRU
SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

OPRACOWANIE

inż. arch. Wojciech Jan Spyra

upr. bud. nr: 52/WPOKK/2014

35-010 Rzeszów

35-010 Rzeszów
ul. Sokoła 7-9

ADRES BUDOWY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

e-mail: spyraarchitekci@onet.eu

ul. Rzeczna 34, 96-321 Osowiec

ul. Królowej Aldony 20 lok. 1, 03-928 Warszawa

96-321 Osowiec

ATD TOMASZ DRELICHOWSKI

mgr inż. arch.Tomasz Drelichowski

PROJEKTANT

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
STADIUM

ul. Sokoła 7-9
Teatr im. Wandy Siemaszkowej
NAZWA I ADRES INWESTORA

ARCHITEKTURA
BRANŻA

SCENY W BUDYNKU TEATRU IM. WANDY
DEKORACJI SCENICZNYCH DUŻEJ
DROGI TRANSPORTOWEJ DLA 
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY



7181188 415638215

istniejąca studzienka
kanalizacyjna

istniejąca studzienka
kanalizacyjna

chodnik, kostka bet.

istniejący kabel elektryczny
na głębokości 70 cm

el

GRANICA OPRACOWANIA

-1,03

500

30
0

20
26

0
20

20 460 20 2 100

1

gniazdo 230V, IP67,
montowane na słupku
(wysokość skonsultować z
dostawcą platformy)

102.54 97.5 52.5 97.5 102.5 4

pogłębienie podszybia
(obniżenie poziomu
chodnika) o 10 cm

platforma transportowa,
nożycowa, szczegółowe
opracowanie na rysunkach
mechaniki

podłączenie zasilania
platformy do szafy
sterowniczej, kablami w
gruncie, szczegóły wg rys.
branżowych

podłączenie oświetlenia
serwisowego i gniazda,
szczegóły wg rys.
branżowych

przejście instalacji w pionie na piętro,
instalacja prowadzona podtynkowo

oprawa kanałowa, IP67,
montowana na słupku
(wysokość skonsultować z
dostawcą platformy)

gniazdo przyłączeniowe na słupku
zasilającym zewnętrznym wys. 40cm
słupek montowany na osi płyty
elewacyjnej

1
5

x
x

konstrukcja na palach wg
dokumentacji konstrukcyjnej

el

-1,08

A
A

oprawa oświetleniowa

oprawa oświetleniowa 

łącznik pojedyńczy

łącznik schodowy

LEGENDA:

projektowana konstrukcja

istniejąca ściana

sufitowa, świetlówkowa

żelbetowa

projektowana konstrukcja
stalowa

2 134

D

C

E

5

B

A

67

2 1

C

E

7

B

A

36

D

5 4

NR RYSUNKU

DATA SKALA REWIZJA

. . . . .

RZUT PRZYZIEMIA

19.12.2018 1:50

A 01

tel:       +48 22   412 62 01

Biuro:

NA POTRZEBY INSCENIZACYJNE TEATRU
SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

OPRACOWANIE

inż. arch. Wojciech Jan Spyra

upr. bud. nr: 52/WPOKK/2014

35-010 Rzeszów

35-010 Rzeszów
ul. Sokoła 7-9

ADRES BUDOWY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

e-mail: spyraarchitekci@onet.eu

ul. Rzeczna 34, 96-321 Osowiec

ul. Królowej Aldony 20 lok. 1, 03-928 Warszawa

96-321 Osowiec

ATD TOMASZ DRELICHOWSKI

mgr inż. arch.Tomasz Drelichowski

PROJEKTANT

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
STADIUM

ul. Sokoła 7-9
Teatr im. Wandy Siemaszkowej
NAZWA I ADRES INWESTORA

ARCHITEKTURA
BRANŻA

SCENY W BUDYNKU TEATRU IM. WANDY
DEKORACJI SCENICZNYCH DUŻEJ
DROGI TRANSPORTOWEJ DLA 
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY

N



34056

1924675

64

28%

416112530125

11
0+

11
0

26
0

DZ
01

m2

H=2,96 1,66+

Komunikacja

farba epoksydowa
01

22,07

GRANICA OPRACOWANIA

+1,66

+2,02

projektowana szafa sterownicza
platformy transportowej
400x600x300mm (szer.x wys. x gł.)
H spodu szafy = 120cm
obsadzona w wykutej wnęce na głębokość 15cm

80
4

2

90
20

0

drzwi projektowane pełne, montaż w licu ściany, drzwi
stalowe, płaszczowe w kolorze ciemny grafit, półmat,
szprosy naklejane w kolorze biały półmat, szprosy w
układzie jak szprosy okien obok, zlicowane ze ścianą na
zewnątrz,
oscieżnica od środka kolor ciemny grafit, na zewnątrz w
kolorze biały półmat zlicowana ze ścianą na zewnątrz,
zamek z wkładką patentową, klamki systemowe metalowe
detal drzwi do rozwiązania po konsultacji wykonawcy z
architektem

5x18,3
28

10
x

18
,3

28

+0,745
+1,66

-1,08

90

Uwaga:
schody zewnętrzne
oraz wejście
transportowe do
budynku Teatru nie
stanowią drogi
ewakuacyjnej dla
osób znajdujących się
wewnątrz obiektu

1

2

6
49

+1,66

140 aa

b
b

2 2

22

platforma transportowa,
nożycowa, szczegółowe
opracowanie na rysunkach
mechaniki

12
5+

12
5

23
0

DP

oprawa świetlówkowa

2

13
5

11
9

pokrycie podestu
przed wejściem
blachą ryflowaną

2

52 5

100

pokrycie
schodów ze
spocznikiem
kratą Wema

wykończenie ścian i sufitu:
farba akrylowa na gruncie, kolor
ciemny grafit, mat
wykończenie podłogi: farba
epoksydowa, antypoślizgowa,
kolor ciemny grafit,

29
8

elementy stalowe konstrukcji malowane
farbą antykorozyjną, kolor jasny szary,
półmat

3
00

500

390 112

1
00

25
2

19

A
A

oprawa oświetleniowa

oprawa oświetleniowa 

łącznik pojedyńczy

łącznik schodowy

LEGENDA:

projektowana konstrukcja

istniejąca ściana

sufitowa, świetlówkowa

żelbetowa

projektowana konstrukcja
stalowa

2 134

D

C

E

5

B

A

67

2 1

C

E

7

B

A

36

D

5 4

NR RYSUNKU

DATA SKALA REWIZJA

. . . . .

RZUT PIĘTRA

19.12.2018 1:50

A 02

tel:       +48 22   412 62 01

Biuro:

NA POTRZEBY INSCENIZACYJNE TEATRU
SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

OPRACOWANIE

inż. arch. Wojciech Jan Spyra

upr. bud. nr: 52/WPOKK/2014

35-010 Rzeszów

35-010 Rzeszów
ul. Sokoła 7-9

ADRES BUDOWY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

e-mail: spyraarchitekci@onet.eu

ul. Rzeczna 34, 96-321 Osowiec

ul. Królowej Aldony 20 lok. 1, 03-928 Warszawa

96-321 Osowiec

ATD TOMASZ DRELICHOWSKI

mgr inż. arch.Tomasz Drelichowski

PROJEKTANT

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
STADIUM

ul. Sokoła 7-9
Teatr im. Wandy Siemaszkowej
NAZWA I ADRES INWESTORA

ARCHITEKTURA
BRANŻA

SCENY W BUDYNKU TEATRU IM. WANDY
DEKORACJI SCENICZNYCH DUŻEJ
DROGI TRANSPORTOWEJ DLA 
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY

N



spadek

istniejący kabel
elektryczny na
głębokości 70 cm

+1,66

-1,03

spadek

+4,62

+1,04

+4,34

+4,41 GRANICA OPRACOWANIA

7
0

6
5 10

0

2
76

podest ze
schodami,
szczegóły wg
dokumentacji
konstrukcyjnej

115 2 3002

balustrada demontowalna

istniejąca studzienka
kanalizacyjna

projektowana szafa sterownicza

+1,66

±0,00

rzędna ±0,00
na podstawie
inwentaryzacji
budowlanej ze
stycznia 2018 r.

projektowane nadproże wg dokumentacji konstrukcyjnej,
po wykonaniu nadproża odtworzyć gzyms w technologi
jak istniejący gzyms, wykończony jak istniejący gzyms

platforma transportowa,
nożycowa, szczegółowe
opracowanie na rysunkach
mechaniki

balustrada demontowalna

Uwaga, wyrównać poziom:
wykończonej posadzki pomieszczenia,
progu,
wykończonego podestu przed wejściem

farba epoksydowa
wylewka samopoziomująca
przemysłowa            10mm
strop istniejący                     160mm

konstrukcja na palach
wg dokumentacji
konstrukcyjnej

10

przybliżona wysokość
maksymalna podnoszenia,
dokładną wysokość maksymalną
dobrać przed rozpoczęciem
budowy po domiarze wysokości i
spadków chodnika na miejscu

-0,45

podniesienie konstrukcji
platformy 10cm nad poziom
chodnika dla lepszego
odwodnienia

29
6

26
8

28

oprawa oświetleniowa

oprawa oświetleniowa 

łącznik pojedyńczy

łącznik schodowy

LEGENDA:

projektowana konstrukcja

istniejąca ściana

sufitowa, świetlówkowa

żelbetowa

projektowana konstrukcja
stalowa

2 134

D

C

E

5

B

A

67

2 1

C

E

7

B

A

36

D

5 4

NR RYSUNKU

DATA SKALA REWIZJA

. . . . .

PRRZEKRÓJ A-A

19.12.2018 1:50

A 03

tel:       +48 22   412 62 01

Biuro:

NA POTRZEBY INSCENIZACYJNE TEATRU
SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

OPRACOWANIE

inż. arch. Wojciech Jan Spyra

upr. bud. nr: 52/WPOKK/2014

35-010 Rzeszów

35-010 Rzeszów
ul. Sokoła 7-9

ADRES BUDOWY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

e-mail: spyraarchitekci@onet.eu

ul. Rzeczna 34, 96-321 Osowiec

ul. Królowej Aldony 20 lok. 1, 03-928 Warszawa

96-321 Osowiec

ATD TOMASZ DRELICHOWSKI

mgr inż. arch.Tomasz Drelichowski

PROJEKTANT

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
STADIUM

ul. Sokoła 7-9
Teatr im. Wandy Siemaszkowej
NAZWA I ADRES INWESTORA

ARCHITEKTURA
BRANŻA

SCENY W BUDYNKU TEATRU IM. WANDY
DEKORACJI SCENICZNYCH DUŻEJ
DROGI TRANSPORTOWEJ DLA 
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY



istniejący kabel elektryczny
na głębokości 70 cm

±0,00

246 29.529.5

7

26
8

67
6

0
26

63
3

2
6

GRANICA OPRACOWANIA

500

20

balustrada
demontowalna

balustrada demontowalna

balustrada
stała

balustrada stała

10

+0,745

+1,66

podniesienie konstrukcji
platformy 10cm nad poziom
chodnika dla lepszego
odwodnienia

podwyższenie otworu
drzwiowego o 38cm

drzwi pełne, montaż w
licu ściany, szprosy
naklejane,
detal drzwi do
rozwiązania po
konsultacji wykonawcy
z architektem

Uwaga:
wymiary wysokości stopni i rzędna
spocznika podane w przybliżeniu.
Dokładne określenie wysokości stopni
schodów i rzędnej spocznika wykonać
przed rozpoczęciem budowy po
domiarze wysokości na miejscu

el

7
0

obniżenie poziomu chodnika o 10cm
obrzeża chodnikowe betonowe
20x6x100cm po obwodzie,
wypełnienie obniżenia: 15 cm tłucznia
na podsypce piaskowej gr. 10cm

platforma transportowa,
nożycowa, szczegółowe
opracowanie na rysunkach
mechaniki

14

+4,34

konstrukcja na palach wg
dokumentacji konstrukcyjnej

6
5

-1,08

-0,45

3
8

odtworzony gzyms istniejący

istniejące obramowanie drzwi, wyrobione w tynku

oprawa oświetleniowa

oprawa oświetleniowa 

łącznik pojedyńczy

łącznik schodowy

LEGENDA:

projektowana konstrukcja

istniejąca ściana

sufitowa, świetlówkowa

żelbetowa

projektowana konstrukcja
stalowa

2 134

D

C

E

5

B

A

67

2 1

C

E

7

B

A

36

D

5 4

NR RYSUNKU

DATA SKALA REWIZJA

. . . . .

ELEWACJA
ZACHODNIO-POŁUDNIOWA

19.12.2018 1:50

A 04

PODPIS

tel:       +48 22   412 62 01

Biuro:

NA POTRZEBY INSCENIZACYJNE TEATRU
SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

OPRACOWANIE

inż. arch. Wojciech Jan Spyra

upr. bud. nr: 52/WPOKK/2014

35-010 Rzeszów

35-010 Rzeszów
ul. Sokoła 7-9

ADRES BUDOWY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

e-mail: spyraarchitekci@onet.eu

ul. Rzeczna 34, 96-321 Osowiec

ul. Królowej Aldony 20 lok. 1, 03-928 Warszawa

96-321 Osowiec

ATD TOMASZ DRELICHOWSKI

mgr inż. arch.Tomasz Drelichowski

PROJEKTANT

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
STADIUM

ul. Sokoła 7-9
Teatr im. Wandy Siemaszkowej
NAZWA I ADRES INWESTORA

ARCHITEKTURA
BRANŻA

SCENY W BUDYNKU TEATRU IM. WANDY
DEKORACJI SCENICZNYCH DUŻEJ
DROGI TRANSPORTOWEJ DLA 
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY



6
9
3
.5

1
0
5
0
.5

GRANICA OPRACOWANIA

2 134

D

C

E

5

B

A

67

2 1

C

E

7

B

A

36

D

5 4

NR RYSUNKU

DATA SKALA REWIZJA

. . . . .

ELEWACJA
ZACHODNIO-POŁUDNIOWA
BUDYNEK DUŻEJ SCENY

19.12.2018 1:100

A 05

tel:       +48 22   412 62 01

Biuro:

NA POTRZEBY INSCENIZACYJNE TEATRU
SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

OPRACOWANIE

inż. arch. Wojciech Jan Spyra

upr. bud. nr: 52/WPOKK/2014

35-010 Rzeszów

35-010 Rzeszów
ul. Sokoła 7-9

ADRES BUDOWY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

e-mail: spyraarchitekci@onet.eu

ul. Rzeczna 34, 96-321 Osowiec

ul. Królowej Aldony 20 lok. 1, 03-928 Warszawa

96-321 Osowiec

ATD TOMASZ DRELICHOWSKI

mgr inż. arch.Tomasz Drelichowski

PROJEKTANT

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

STADIUM

ul. Sokoła 7-9
Teatr im. Wandy Siemaszkowej
NAZWA I ADRES INWESTORA

ARCHITEKTURA

BRANŻA

SCENY W BUDYNKU TEATRU IM. WANDY
DEKORACJI SCENICZNYCH DUŻEJ
DROGI TRANSPORTOWEJ DLA 
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY



±0,00

spadek -1,03

spadek

+4,34

+4,41

+1,66

balustrada stała

+0,745

-1,08

podest ze
schodami,
szczegóły wg
dokumentacji
konstrukcyjnej

oprawa oświetleniowa

oprawa oświetleniowa 

łącznik pojedyńczy

łącznik schodowy

LEGENDA:

projektowana konstrukcja

istniejąca ściana

sufitowa, świetlówkowa

żelbetowa

projektowana konstrukcja
stalowa

2 134

D

C

E

5

B

A

67

2 1

C

E

7

B

A

36

D

5 4

NR RYSUNKU

DATA SKALA REWIZJA

. . . . .

ELEWACJA
POŁUDNIOW0-WSCHODNIA,
FRAGMENT

19.12.2018 1:50

A 06

tel:       +48 22   412 62 01

Biuro:

NA POTRZEBY INSCENIZACYJNE TEATRU
SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

OPRACOWANIE

inż. arch. Wojciech Jan Spyra

upr. bud. nr: 52/WPOKK/2014

35-010 Rzeszów

35-010 Rzeszów
ul. Sokoła 7-9

ADRES BUDOWY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

e-mail: spyraarchitekci@onet.eu

ul. Rzeczna 34, 96-321 Osowiec

ul. Królowej Aldony 20 lok. 1, 03-928 Warszawa

96-321 Osowiec

ATD TOMASZ DRELICHOWSKI

mgr inż. arch.Tomasz Drelichowski

PROJEKTANT

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
STADIUM

ul. Sokoła 7-9
Teatr im. Wandy Siemaszkowej
NAZWA I ADRES INWESTORA

ARCHITEKTURA
BRANŻA

SCENY W BUDYNKU TEATRU IM. WANDY
DEKORACJI SCENICZNYCH DUŻEJ
DROGI TRANSPORTOWEJ DLA 
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY



19.12.2018
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4. ZAŁĄCZNIKI
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19.12.2018

4.1. Zaświadczenia  projektanta  architektury  o  przynależności  do  izby  
architektów oraz kopia uprawnień budowlanych

38



19.12.2018
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19.12.2018
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19.12.2018
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19.12.2018

4.2. Oświadczenia projektanta architektury o sporządzeniu projektu 
budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam,  że niniejszy PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI TRANSPORTOWEJ DLA
DEKORACJI SCENICZNYCH DUŻEJ SCENY W BUDYNKU TEATRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W
RZESZOWIE NA POTRZEBY INSCENIZACYJNE TEATRU zlokalizowanego przy ul. Sokoła 7-9, 35-010
Rzeszów (dz. nr ew. 838/2 obr. 207 Śródmieście), wykonany na zlecenie Teatru im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie, ul. Sokoła 7-9, 35-010 Rzeszów, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.  Opracowana dokumentacja jest kompletna zgodnie z celem swego
przeznaczenia.

l.p. projektant; architektura uprawnienia data podpis

1. mgr inż. arch. 
Tomasz Drelichowski

52/WPOKK/2014

42



19.12.2018

4.3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres budowy :  PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY  DROGI 
TRANSPORTOWEJ DLA DEKORACJI SCENICZNYCH DUŻEJ 
SCENY W BUDYNKU TEATRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ 
W RZESZOWIE NA POTRZEBY INSCENIZACYJNE TEATRU

ul. Sokoła 7-9
35-010 Rzeszów
dz. nr ew. 838/2, obr. 207 Śródmieście

Nazwa i adres Inwestora :    Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

ul. Sokoła 7-9
35-010 Rzeszów
dz. nr ew. 838/2, obr. 207 Śródmieście

Imię i nazwisko oraz adres osoby sporządzającej informację bioz :

mgr inż. arch. Tomasz Drelichowski

ul. Rzeczna 34, 96-321 Osowiec

Data sporządzenia informacji bioz : 19.12.2018 r.

                                                                 

Podpis sporządzającego informację bioz

43



19.12.2018

CZĘŚĆ   OPISOWA

Opis  przedmiotu  budowy:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWYDROGI TRANSPORTOWEJ DLA DEKORACJI 
SCENICZNYCH DUŻEJ SCENY W BUDYNKU TEATRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE 
NA POTRZEBY INSCENIZACYJNE TEATRU

Zakres prac budowlanych:

Prace     budowlane     zewnętrzne  :  
- prace przygotowawcze, w tym transport materiałów budowlanych i urządzeń,
- roboty rozbiórkowe,
- murowanie i wykonanie nadproża nad podwyższonym otworem okiennym,
- zamontowanie stolarki drzwiowej zewnętrznej,
- prace ziemne,
- układanie chodnika,
- prace instalacyjne,
- prace naprawcze,
- prace wykończeniowe,
- prace porządkujące

Prace     budowlane     wewnętrzne  :  
- wykonanie instalacji elektrycznej i jej włączenie do istniejącej instalacji,
- prace remontowe we wnętrzu,
- wykonanie uzupełnień stropów i ścian,
- wykonanie warstw posadzkowych,
- malowanie ścian i sufitu,
- prace wykończeniowe,

Założenia  ogólne:

Informacja bioz została wykonana na prace już zaprojektowane, uwzględniając warunki jakie wynikają z
projektu budowlanego.

Terminy:

Termin rozpoczęcia budowy –    luty 2019 r.   , termin zakończenia budowy –   grudzień 2020 r.                  
.

Dla właściwego nadzoru i organizacji budowy należy podjąć następujące działania:

W     zakresie     nadzoru  :  
-  ustanowić kierownika budowy generalnego wykonawcy posiadającego uprawnienia budowlane do
kierowania i nadzorowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- ustanowić koordynatora robót i inspektora nadzoru autorskiego.

Rodzaje     zawodów     występujące     na     budowie  :  
murarze,  tynkarze, ślusarze, spawacze,  malarze,  elektrycy, mechanicy, specjaliści z zakresu urządzeń
dźwigowych.
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Odpowiedzialność

Kierownik budowy odpowiada za koordynację prac i kontakty z Inwestorem oraz za organizację dostaw
na budowę materiałów i sprzętu we współpracy z bazą sprzętową generalnego wykonawcy. Organizuje
też pracę w taki sposób, aby była ona bezpieczna. Kopię uprawnień budowlanych należy przekazać do
stosownego urzędu,  a zakres obowiązków znajdować się będzie w biurze budowy.  Kierownik budowy
uprawniony jest do kontaktów na szczeblu osób odpowiedzialnych za bioz w poszczególnych firmach
podwykonawczych zatrudnionych na budowie.

Koordynator robót kontroluje wszystkich wykonawców w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia i planu bioz. 

Spostrzeżenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisów w zakresie bioz  koordynator przedkłada
kierownikowi na bieżąco wpisując je w zeszyt i podając datę i stanowisko pracy, którego te spostrzeżenia
dotyczą. Kierownik budowy zapoznaje się z nimi potwierdzając ten fakt swoim podpisem. 

Kierownik bazy sprzętowej odpowiada za przeglądy techniczne sprzętu mechanicznego generalnego
wykonawcy pracującego na budowie,  zaś za bieżącą konserwację operatorzy.  Kierownik budowy ma
prawo żądać od podwykonawców przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich
sprzęcie, a zwłaszcza decyzję dopuszczającą urządzenia do ruchu.

W  zakresie  norm

W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawcę decyzje kadrowe w sprawie kar,  nagród i
urlopów są podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego wykonawcy na wniosek kierownika
budowy.  Dla podwykonawców właściwym biurem będą komórki spraw osobowych firm macierzystych.
Podwykonawcy są zobowiązani do rozpatrywania w powyższych sprawach wniosków generalnego
wykonawcy.

Nie obowiązują specjalne wytyczne Inwestora.  Ustalanie norm dla poszczególnych rodzajów prac i
stanowisk pracy podlega wyłącznie wymaganiom ustawowym.

W zakresie informacji dla podwykonawców

Przedstawiciele podwykonawców,  przed podjęciem robót,  podpisują dokument,  w którym potwierdzają
fakt zapoznania się z warunkami bioz na budowie i deklarują pracę zgodną z przepisami bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia. 

Kierownik budowy ma obowiązek wskazać każdemu podwykonawcy na określony czas miejsce do
składowania materiałów i parkowania maszyn budowlanych.  Przed wprowadzeniem na budowę
podwykonawca otrzymuje instrukcję określającą powyższe miejsca oraz informację o zagrożeniach
wynikających z lokalizacji prac,  warunków gruntowo-wodnych,  sąsiedztwa budynków i pracujących
maszyn.

W zakresie procedur i zagrożeń

Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez
kierownika budowy następującymi instrukcjami:
- na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru,
- przeciwpożarową dla zaplecza budowy,
- organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych:
a./ praca w wykopach,
b./ praca na wysokości,
c./ praca mechanicznych środków transportu,
d./ sposobu postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów w
     zakresie elektrycznym i wodociągowym.
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Prace  niebezpieczne

Do prac niebezpiecznych należy zaliczyć: prace na wysokości przy wykonywaniu nadproża, murowaniu i
tynkowaniu  elewacji,  wykonywaniu  obróbek blacharskich,  przy  montażu  schodów,  podest  i  platformy
transportowej, prace w wykopie przy rozbiórce schodów i zasypywaniu  wykopu, Te prace winny odbywać
się zgodnie z opracowanymi instrukcjami. 

Do prac szczególnie niebezpiecznych ze specjalną procedurą ich prowadzenia należą 

-  Rusztowania i ruchome podesty robocze: powinny być  wykonane zgodnie z dokumentacją producenta
albo projektem indywidualnym.  Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z
dokumentacją projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem
bezpieczeństwa. W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczenie poręczy ochronnej
na wysokości 1,0m.  Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowania  oraz montażu
ruchomych pomostów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowań jest
dopuszczalne po jego odebraniu przez kierownika budowy i uprawnioną osobę. W przypadku odsunięcia
rusztowania od ściany ponad 0,20m należy stosować balustrady od strony tej ściany. Osoby dokonujące
montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed
upadkiem z wysokości. 

-  Roboty na wysokości: osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się  co najmniej 1,0m od
poziomu terenu powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości przez zastosowanie
balustrady.  Powyższy przepis stosuje się również do przejść i dojść do tych stanowisk oraz klatek
schodowych.  Otwory w stropach,  na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp
ludzi,  należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.  Pozostawione w
ścianach otwory, zwłaszcza otwory na drzwi balkonowe powinny być zabezpieczone balustradą .

-  Roboty murarskie i tynkarskie:  roboty na wysokości powyżej 1,0m należy wykonywać z pomostów
rusztowań. Pomost rusztowań do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru,
na poziomie co najmniej 0,5m od jego górnej krawędzi.  Zabrania się wykonywania robót murarskich i
tynkarskich z drabin przystawnych.

-  Roboty ciesielskie: cieśle powinni być zaopatrzeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające
wypadnięcie narzędzi oraz nie utrudniające swobody ruchu.  Roboty ciesielskie montażowe będzie
wykonywać zespół liczący co najmniej 2 ludzi. 

-  Roboty montażowe elementów konstrukcji:  mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu
oraz planu bioz przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem
używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.

Do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy,  którzy oprócz
wymogów regulowanych przepisami bhp,  będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych
pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie.  Bezpośredni nadzór nad tymi robotami
sprawuje kierownik budowy,  który udzieli pracownikom instruktażu i ustali imienny podział pracy,
kolejność wykonywania zadań oraz przypomni wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.

Dla zapewnienia realizacji planu bioz kierownik budowy bierze udział w procesie wyłaniania przez
generalnego wykonawcę  podwykonawców, gdzie może mieć wpływ na wybór podwykonawcy pod kątem
doboru sprzętu i maszyn a także na wybór dostawcy pod kątem bezpieczeństwa dostarczanych
materiałów.
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W  zakresie komunikacji i współpracy

Kierownik budowy oraz koordynator budowy będą dostępni pod indywidualnymi numerami telefonów
komórkowych.  Każdy z podwykonawców ma obowiązek zgłosić posiadanie telefonu komórkowego i
podać jego numer. 

W zakresie kontroli BHP

Podwykonawcy będą kontrolowani przez koordynatora budowy.  Z kontroli będzie sporządzany protokół
składający się z samych zaleceń.  Nie wykonanie tych zaleceń może być podstawą dla kierownika
budowy dla wstrzymania robót realizowanych przez podwykonawcę z winy podwykonawcy.  W
przypadkach nie wykonywania prac zgodnie z przepisami kierownik ma prawo wnioskować o zmianę
podwykonawcy na podstawie klauzuli w umowie,  którą generalny wykonawca wprowadza do każdej
umowy z podwykonawcą.

Nie przewiduje się placu dla magazynowania materiałów wykończeniowych.

Należy wyznaczyć drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Wszyscy podwykonawcy mają prawo używania mediów za odpłatnością. 

Wypadek przy pracy musi być zgłoszony,  poza formalnościami regulaminowymi,  w trybie
natychmiastowym do kierownika budowy,  a pod jego nieobecność do koordynatora budowy,  z
jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku i zgłoszeniem w Państwowej Inspekcji Pracy. 

Punkt pierwszej pomocy znajduje się na zapleczu budowy.  Adresy i telefony do najbliższego punktu
lekarskiego, straży pożarnej i komisariatu policji wywieszone zostaną na tablicy informacyjnej, a ponadto
znane bedą każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego.

W  zakresie  szkolenia

Przed przystąpieniem do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych będą przeprowadzone szkolenia
stanowiskowe,  bez względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku.  To
samo dotyczy zapoznania pracowników z ryzykiem. W stosunku do kierowników robót podwykonawcy nie
stosujących i nie egzekwujących stosowania przez pracowników odzieży i sprzętu ochronnego oraz
przepisów bioz wymaganych na stanowisku pracy będą wyciągane następujące konsekwencje:
wstrzymanie robót z winy podwykonawcy,  powiadomienie kierownictwa firmy podwykonawczej o
wykroczeniu kierownika robót, usunięcia kierownika robót z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy o
zmianę kierownika robót.  Pracownicy nie stosujący się do przepisów bioz  na budowie będą usuwani z
budowy.

W  zakresie  monitoringu
    
Raz w miesiącu,  w dniu ustalonym przez kierownika budowy odbędą się przeglądy warunków bioz na
budowie przez komisję składającą się z kierownika budowy,  koordynatora budowy,  z udziałem
przedstawicieli podwykonawców.  Powyższa komisja przedstawi kierownikowi budowy protokół z
przeglądu i zaproponuje ustalenie co do metod osiągnięcia stopnia bezpieczeństwa ich wykonania.  Na
ich podstawie kierownik budowy może wprowadzić korektę planu bioz.

Koordynator budowy prowadzi kontrole bieżące w zakresie przestrzegania przepisów bhp na budowie. 

Należy opracować plan bioz przez powołanego Kierownika Budowy.
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4.4. Projekt Budowlany – Konstrukcja
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Oświadczenie projektanta  
 

 

dn. 19 grudnia 2018 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

  Zgodnie z artykułem 20 punkt 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że niniejszy  
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI TRANSPORTOWEJ DLA 

DEKORACJI SCENICZNYCH DUŻEJ SCENY W BUDYNKU TEATRU IM. WANDY 

SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE NA POTRZEBY INSCENIZACYJNE TEATRU 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz, że jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
 

Projektant: 
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1. Opis techniczny 

1.1   Przedmiot i zakres opracowania. 

  Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi transportowej dla dekoracji 
scenicznych dużej sceny w budynku teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby 
inscenizacyjne teatru.  Zamierzenie obejmuje budowę podnośnika nożycowego i schodów w 
miejscu istniejących zniszczonych schodów zewnętrznych na elewacji  południowo zachodniej od 
strony podwórza. W zakres opracowania wchodzi montaż nowego nadproża drzwiowego, 
konstrukcja żelbetowa pod mechanizm podnośnika wsparta na palach, schody żelbetowe.  

1.2   Podstawa opracowania. 
    Podstawą formalną opracowania niniejszej ekspertyzy jest zlecenie 
wystawione przez  Spyra architekci ul. Królowej Aldony 20 lok. 1, 0,-928 Warszawa.  

   Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 

2016 z późniejszymi zmianami. 

    Podstawę merytoryczną opracowania stanowi §206 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

1.3.   Materiały wykorzystane przy opracowaniu. 

 
1.3.1. Ekspertyza geotechniczna dotycząca warunków gruntowo wodnych wzdłuż 

południowo zachodniej ściany budynku administracyjnego Teatru im. Wandy 
Siemaszkowej w Rzeszowie opracowana przez mgr inż. Wojciecha 
Napiórkowskiego i Szymona Jakubowskiego w październiku 1996 r. 

1.3.2. Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska dotycząca ustalenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych przebudowy i rozbudowy Teatru im. W. 
Siemaszkowej w Rzeszowie - mgr inż. Leszek Bardel, Tarnów wrzesień 2004 r. 

1.3.3. Ekspertyza techniczna do projektu posadowienia modernizacji istniejącego teatru 
im. Wandy Siemiaszkowej w Rzeszowie sporządzona przez inż. Bogdana 
Krukowskiego w lutym 2006 r. 

1.3.4. Badania podłoża gruntowego sondą CPTU dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej  
w Rzeszowie wykonane przez mgr inż. Marek Gnida, mgr inż. Rafał Gwóźdź, 
mgr inż. Ryszard Śmieszek w kwietniu 2006 r. 

1.3.5. Projekt podnośnika sporządzony przez mgr inż. Tomasza Kaźmierczaka w 
grudniu 2018 r. 

1.3.6. Koncepcja architektoniczna przedstawiona przez Zamawiającego. 
 

1.4.   Opis stanu istniejącego 

  Przedmiotowy budynek znajduje się przy Sokoła  9 na działce ewidencyjnej  
nr 838/2 obręb 207 Śródmieście w Rzeszowie. Działka jest w pełni zagospodarowana  
i prawie całkowicie utwardzona.  
  Główną cześć budynku teatru wykonano w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku dla 
towarzystwa gimnastycznego „Sokół”. Po II wojnie światowej budynek został przejęty przez 
władze miasta i powołano w nim Teatr Narodowy w Rzeszowie.   

Budynek składa się z dwóch zasadniczych części: budynku Sokoła pod obecnym adresem 
nr 9 i budynku willi Holców pod nr 7.Budynek ma 4 kondygnacje, z czego jedną podziemną w 
części od ulicy Sokoła.  
  Na budynek główny – Sokoła składają się: przyziemie - szatnie, toalety widzów, zaplecze 
techniczne i socjalne, stolarnia, malarnia,  parter - salę widowiskowa, foyer, scena z zapleczem,  
I piętro - foyer balkonu, balkon widowni, sala prób, zaplecze sceny, pracownia krawiecka, 
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garderoby, magazyny, pomieszczenie socjalne aktorów,  poddasze - Galeria Szajny, magazyn i 
przestrzeń techniczna.  
  Przedmiotowy projekt dotyczy części zewnętrznej południowej budynku – zaplecza 
głównej sceny. W przedmiotowej lokalizacji znajdują się zniszczone schody żelbetowe  
o skorodowanym zbrojeniu i uszkodzonych okładzinach zewnętrznych.  

 
 
 
1.5.    Opis elementów projektowanych 

   
1.5.1. Ruszt żelbetowy do oparcia podnośnika 

 
   Do oparcia podnośnika nożycowego o wymiarach 5 x 3 m zaprojektowano ruszt 
żelbetowy ponad poziomem terenu wsparty na pieciu palach fundamentowych. Ruszt 
przenosi obciążenie z podnośnika na pale. Zaprojektowanie rusztu zostało podyktowane 
istniejącymi przewodami podziemnymi i studzienkami kanalizacyjnymi, które nie mogły być 
przełożone na obecnym etapie prac.  
   Konstrukcja rusztu  składa się z czterech belek żelbetowych o wymiarach 20 x 30 
cm (BxH), beton C30/37, klasa ekspozycji XF3, otulina zbrojenia 3,5 cm, mrozoodporność 
F150, beton impregnowany powierzchniowo dla podwyższenia szczelności, stal A-IIIN. 
   Ruszt obciążony jest zestawem 10 sił pionowych, cztery siły charakterystyczne  
o wartości 28 kN - spoczynkowe, cztery siły charakterystyczne o wartości 28 kN 
wykluczające poprzednie obciążenie, dwie siły o wartości 1,5 kN. Schemat rozkładu 
obciążeń wg projektu podnośnika. 

Na ruszcie wspierają się słupy schodów zamocowane do boków belek za 
pomocą marek stalowych. 
 

1.5.2. Schody stalowe 
 
 Schody na ramie stalowej z ceowników 200, poszycie górnego spocznika z 

blachy ryflowanej gr. 6 mm podpartej rurami kwadratowymi 50x4 mm co 64 cm. Głowna 
belka biegu dolnego HEB200 usytuowana centralnie i oparta na palu żelbetowym. Stopnie  
i spocznik z krat typu Wema wys. 30 mm oparte na ramach z kątowników 30x30x3 mm.   
Stal S235 zabezpieczona przeciwkorozyjnie przez cynkowanie galwaniczne. Konstrukcja 
oparta na słupach stalowych RK 100x5 mm i istniejącej ścianie za pomocą kotew 
chemicznych M12/300 kl. 5.8 co 30 cm.  
 

1.5.3. Nadproże drzwiowe 
 
   Nad istniejącymi drzwiami transportowymi do zaplecza sceny należy wykonać 
nowe nadproże drzwiowe na wyższej niż istniejące nadproże. Rozpiętość otworu w świetle 
246 cm. Istniejące nadproże wykonane jest ze stalowych belek dwuteowych, grubość 
ściany zewnętrznej 64 cm. Zaprojektowano nadproże z dwóch belek stalowych IPE2000, 
głębokość oparcia belek na ścianie 20 cm, belki połączone śrubami M12 kl. 5.8 co 40 cm. 
Belki ze stali S235JR zabezpieczone farbą podkładową i siatką tynkarską. Wolne 
przestrzenie pomiędzy belkami a ścianą szczelni wypełnić zaprawą cementową M15 
pęczniejącą. Przed wykonaniem bruzd na nowe nadproże otwór należy podstemplować. 
Stemple o nośności 50 kN każdy ustawić co 50 cm po usunięciu warstw wykończeniowych 
posadzki i tynku.    
 

1.5.4. Posadowienie  
 
 Jako posadowienie zaprojektowano pale. Istniejące schody zewnętrzne 
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posadowione bezpośrednio na gruncie rodzimym uległy znacznemu osiadaniu. Cześć 
budynku zaplecza posadowiona jest na palach i ten sam sposób posadowione 
zaproponowano. Pale średnicy 40 cm z żerdziami z profili HEA 100 (stal S235JR), 
długość pali około 8 m. Beton C30/37 w8 XA1.  
 Podczas wykonywania pali należy prowadzić nadzór geotechniczny. 

 

2. Warunki gruntowo - wodne 

  Teren na którym posadowiony jest budynek stanowi fragment lewobrzeżnego 
tarasu rzeki Wisłok, która przepływa w odległości 1 km na wschód. Rzędna koryta 
Wisłoka 190 m n.p.m Rzędne terenu wokół budynku 205 ÷ 206 m n.p.m. Przez teren 
działki przebiega dawne koryto rzeki Mikośka, która jest skanalizowana poza obrysem 
budynku. Wcześniej podwójny kanał przebiegał pod budynkiem – sceną. Obecnie jest 
nieczynny. 
  Podłoże gruntowe w badanym terenie jest uwarstwione, zbudowane z gruntów 
antropogenicznych, osadów rzecznych i zastoiskowych. 
 
  Warstwy geotechniczne można podzielić na: 
 
1 – nasypy niekontrolowane, mało spoiste i średnio spoiste z gruzem budowlanym, 
zalegają one powyżej poziomów posadowienia fundamentów, gęstość objętościowa 2 
kN/m^3 
 
2a -  grunty organiczne rodzime, twardoplastyczne i plastyczne namuły na pograniczu 
gruntów średnio spoistych próchnicznych o zawartości części organicznych około 5%. 
Miąższość od 0,6 do 2,7 m.  
 
2b - grunty organiczne rodzime, plastyczne namuły organiczne z okruchami zbutwiałych 
roślin i wkładkami torfowymi oraz skupiskami kredy jeziornej. Zawartości części 
organicznych około 15%. Miąższość od 0,0 do 2,3 m poniżej warstwy 2a. 
 
3 – grunty mineralne i próchniczne rodzime mało spoiste, twardoplastyczne pyły i pyły 
piaszczyste, są to osady wód wolno płynących, wierzch tej warstwy kształtuje się na 
rzędnych  202,4 ÷ 197,16  m n.p.m, a spód około rzędnej 192 m n.p.m. Miąższość około 
8 m. Poniżej tych warstw znajdują się grunty nośne żwirowo piaszczyste tj. na rzędnej 
192,2 m n.p.m. W tych gruntach posadowiono pale rozbudowy budynku od strony 
południowej, która miała miejsce w latach pięćdziesiątych. 
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  Uwagi 
     
   Niniejszy projekt służy jedynie uzyskaniu pozwolenia na budowę i jest w tym 

zakresie kompletny.  
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3. Zestawienie obciążeń 

 

Obciążenia zmienne - schody i komunikacja -    5.0 kN/m2 
 

3.1 OBCIĄŻENIA STAŁE 

3.1.1. Schody
obc. charakter.      .  f obc. oblicz.

 - blacha ryflowana gr. 6 mm lub kraty wema 30 mm 0,48 1,35 0,65

RAZEM [kN/m2] 0,48 1,35 0,65

3.1.2. DACH DREWNIANY
obc. charakter.      .  f obc. oblicz.

 - blachodachówka 0,05 1,35 0,06
 - łaty 4x5 cm co 35 cm 0,03 1,35 0,03

 - wiatroizolacja 0,01 1,35 0,01

 - wełna mineralna 15 cm 0,06 1,35 0,08
 - krokwie 7x15/14x18 cm co 85 cm 0,06 1,35 0,08

 - paroizolacja 0,01 1,35 0,01

RAZEM [kN/m2] 0,21 1,35 0,28

bez konstrukcji 0,15 1,35 0,21
dla nachylenia 40 0,27 1,03 0,28
dla nachylenia 50 0,33 0,87 0,28

3.1.3. STROP NAD I PIĘTREM - GARDREOBY D. SCENY
obc. charakter.      .  f obc. oblicz.

 - wykładzina typu PCV 0,14 1,35 0,19

 - jastrych cementowy 5 cm 1,10 1,35 1,49
 - styropian 0,01 1,35 0,02

 - strop Akermana 3,84 1,35 5,18

 - tynk cem .wap. 0,29 1,35 0,38
 - płyty g/k na stelażu pojedyńczo 0,20 1,35 0,27

RAZEM [kN/m2] 5,57 1,35 7,53
w tym warstwy 1,73 1,35 2,34

3.1.4. ŚCIANA  MUROWANA GR. 55 cm

obc. charakter.      .  f obc. oblicz.

 - tynk cem. wap. 1,5 cm 0,27 1,35 0,36

 - ściana z cegly ceram. pełnej gr.51 cm 9,18 1,35 12,39
 - tynk cem. wap. 1,5 cm 0,27 1,35 0,36

RAZEM [kN/m2] 9,72 1,35 13,12
dla wys. 3,5 34,02 1,35 45,9
dla wys. 3 29,16 1,35 39,37  
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3.1.5. ŚCIANA  MUROWANA GR. 67 cm

obc. charakter.        f obc. oblicz.

 - tynk cem. wap. 1,5 cm 0,27 1,35 0,36

 - ściana z cegly ceram. pełnej gr. 64 cm 11,52 1,35 15,55
 - tynk cem. wap. 1,5 cm 0,27 1,35 0,36

RAZEM [kN/m2] 12,06 1,35 16,28
dla wys. 9 108,54 1,35 146,5
dla wys. 3 36,18 1,35 48,84

3.1.6. ŚCIANA  MUROWANA GR. 72 cm

obc. charakter.        f obc. oblicz.

 - tynk cem. wap. 1,5 cm 0,27 1,35 0,36
 - ściana z cegly ceram. pełnej gr. 68 cm 12,24 1,35 16,52

 - tynk cem. wap. 1,5 cm 0,27 1,35 0,36

RAZEM [kN/m2] 12,78 1,35 17,25
dla wys. 3,5 44,73 1,35 60,4
dla wys. 3 38,34 1,35 51,76  

 

 

4. Klasa odporności ogniowej 

 

Według ekspertyzy pożarowej budynek zaklasyfikowano do klasy B. 
Odporność ogniowa elementów budowlanych budynków  powinna wynosić nie mniej niż: 

- główna konstrukcja nośna – R 120,  
- konstrukcja dachu – R 30, 
- stropy - REI 60, 
- ściana zewnętrzna1), 2) – EI 60 (o-i),  
- ściana wewnętrzna1) – EI 30, 
- przekrycie dachu3) – RE 30, 

 
Wszystkie elementy budowlane powinny być nie rozprzestrzeniające ognia – NRO. 
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5. Obliczenia 

 

a. Schody 

 
  Obliczenia przeprowadzono przy użyciu programu ABC Obiekta. Program automatycznie 
generuje ciężar własny. Zestawiono podstawowe dane wyjściowe i wyniki obliczeń. 
 
Mnożniki i atrybuty 
Nr  Opis    Obc(+)  Obc(-)  Udz.  Atrybut 
1 Ciężar własny  1,35 1,35 1 Stały 
2 Warstwy - stałe  1,35 1,35 1 Stały 
3 Barierka  1,35 1,35 1 Stały 
4 Użytkowe  1,5 1,5 1 Zmienny 
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OBIEKT: Belka (CE200) 
  Od węzła: 2 do węzła: 18  (L= 1,406 m) 
  Przekrój nr: 1 (CE200)   Ceownik walcowany 
  Materiał: St3S 
  Odległość między przekrojami< 0,5 m 
STRZAŁKA UGIĘCIA (z obwiedni) 
  f= 0,2142 mm < 4,017 mm (L/350) 
KLASA PRZEKROJU: 1 
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU 
  Pole przek.poprz.  (A)= 23,4 cm2 
  Pola na ścinanie (Avy)= 10,4 cm2     (Avx)= 13,68 cm2 
  Wsk.na zginanie  (Wcx)= 152 cm3      (Wcy)= 20,43 cm3 
  Wsk.na zginanie  (Wtx)= 152 cm3      (Wty)= 54,59 cm3 
NOŚNOŚCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU 
  Na ściskanie   (NRc)= 503,1 kN 
  Na ścinanie    (VRx)= 170,6 kN 
  Na ścinanie    (VRy)= 129,7 kN 
  Na zginanie    (MRx)= 27,74 kNm 
      (Redukcja nośności= 0,849) 
  Na zginanie    (MRy)= 5,492 kNm 
      (Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_py)= 1,25) 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE 
  Nrr: 1,2,3,4 
  Ściskanie (Nc)= 7,55 kN 
  Ścinanie  (Vy)= 13,82 kN    Ścinanie  (Vx)= 0,09319 kN 
  Zginanie  (Mx)= 16,1 kNm    Zginanie  (My)= 0,04227 kNm 
STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI PRZEKROJU 
  Mx/MRx+My/MRy= 0,59 < 1 
  Nc/NRc+Mx/MRx+My/MRy= 0,60 < 1 
  Vx/VRx,Nc= 0,00 < 1 
  Vy/VRy,Nc= 0,11 < 1 
STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE 
  Dł.oblicz.pręta   (Lox)= 1,406 m (Loy)= 1,406 m  
  Wsp.dł.wyboczen.  (mix)= 1       (miy)= 1        
  Smukłość pręta    (l_x)= 17,45   (l_y)= 63,98   
  Wsp.wyboczeniowy  (fix)= 0,9812  (fiy)= 0,7053  
STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE 
  Długość zwichrzenia (Lo)= 1,406 m 
  Wsp.zwichrzenia    (fiL)= 0,65 
STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI ELEMENTU 
  Mx/(fiL*MRx)+My/MRy= 0,90 < 1 
  Nc/(fi*NRc) = 0,02 < 1 
     Wsp.beta bx= 1         by= 1 
     Poprawki Dx= 0,00      Dy= 0,00 
  Nc/(fix*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dx= 0,92 < 1 
  Nc/(fiy*NRc)+bx*Mx/(fiL*MRx)+by*My/MRy+Dy= 0,92 < 1 
 
OBIEKT: Rygiel (R 50x3) 
  Od węzła: 7 do węzła: 12  (L= 1,15 m) 
  Przekrój nr: 3 (R 50x3)   Rura kwadratowa 
  Materiał: St3S   Odległość między przekrojami< 0,5 m 
STRZAŁKA UGIĘCIA (z obwiedni)   f= 1,591 mm < 3,286 mm (L/350) 
KLASA PRZEKROJU: 1 CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU 
  Pole przek.poprz.  (A)= 5,23 cm2 
  Pola na ścinanie (Avy)= 2,82 cm2     (Avx)= 2,82 cm2 
  Wsk.na zginanie  (Wcx)= 7,5 cm3      (Wcy)= 7,5 cm3 
  Wsk.na zginanie  (Wtx)= 7,5 cm3      (Wty)= 7,5 cm3 
NOŚNOŚCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU 
  Na rozciąganie (NRt)= 112,4 kN   Na ścinanie    (VRx)= 35,17 kN 
  Na ścinanie    (VRy)= 35,17 kN   Na zginanie    (MRx)= 1,79 kNm 
      (Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_px)= 1,11) 
  Na zginanie    (MRy)= 1,79 kNm 
      (Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_py)= 1,25) 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE 
  Nrr: 1,2,3,4 
  Rozciąg.  (Nt)= 0,01015 kN   Ścinanie  (Vy)= 13,82 kN    Ścinanie  (Vx)= 3,295 kN 
  Zginanie  (Mx)= 0,02971 kNm Zginanie  (My)= 0,8391 kNm 
STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI PRZEKROJU 
  Nt/NRt+Mx/MRx+My/MRy= 0,49 < 1   Nc/NRc+Mx/MRx+My/MRy= 0,49 < 1 
  Vx/VRx,Nt= 0,09 < 1   Vy/VRy,Nt= 0,39 < 1 
STATECZNOŚĆ OGÓLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE 
  Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0 
STOPIEŃ WYKORZYSTANIA NOŚNOŚCI ELEMENTU 
  Nt/NRt+Mx/(fiL*MRx)+My/MRy= 0,49 < 1 
 



 
 

19 
 

 

 

 
  
 



 
 

20 
 

 

b. Nadproże drzwiowe 

 

obciążenie od: kN/m2 m
kN/m 

charakt.
wsp. kN/m obl.

Warstwy dachu 0,27 2,00 0,54 1,35 0,73

Strop poddasza 5,57 1,00 5,57 1,35 7,52

Strop nad 1 pietrem 5,57 1,00 5,57 1,35 7,52

Obc. zmienne dwóch stropów 50% 3,00 1,00 3,00 1,50 4,50

Ściana zewnętrzna 9,72 5,50 53,46 1,35 72,17

suma 68,14 1,36 92,44

Zestawienie obciążeń na nadproże drzwiowe 

 
 
SCHEMAT BELKI 

2,46

A B

 
 
Parametry belki: 
- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,35 
OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI 
Przypadek  P1: Reakcja (γf = 1,36) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

gk=0,51 kN/mb

2,46

A B

6
8
,1
4

6
8
,1
4

 
 
Tablica opisu kombinacji użytkownika: 
 nazwa kombinacji składniki kombinacji 
K1: 1,36·Reakcja 1,36·P1 
K2: Reakcja 1,0·P1 
 
 
 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Przypadek  P1: Reakcja 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

1
1
4
,8
4

B

1
1
4
,8
4

70,63
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Kombinacja K1: 1,36·P1 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

1
5
5
,8
7

B

1
5
5
,8
7

95,86

 
 
Kombinacja K2: 1,0·P1 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

1
1
4
,8
4

B

1
1
4
,8
4

70,63

 
 
Obwiednia sił wewnętrznych 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

1
5
5
,8
7

B

1
5
5
,8
7

95,86

 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
 - belka zabezpieczona przed zwichrzeniem; 
 
WYMIAROWANIE  
 
Przekrój:  2 I 200, połączone śrubami M12 kl. 5.8 co 40 cm 
                  Av = 30,0 cm2,  m = 52,4 kg/m 
                  Jx = 4280 cm4,  Jy = 1587 cm4,  Jω = 10400 cm6,  JΤ = 14,6 cm4,  Wx = 428 cm3 
Stal:    St3 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 1   (αp = 1,079)  MR = 99,33 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 374,10 kN 
 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 1,23 m (K1: 1,36·P1) 
 Współczynnik zwichrzenia  ϕL = 1,000 
 Moment maksymalny  Mmax = 95,86 kNm 
 (52)       Mmax / (ϕL·MR) = 0,965  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 0,00 m (K1: 1,36·P1) 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 155,87 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,417  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem 
 Vmax = 155,87 kN   <   Vo = 0,6·VR = 224,46 kN  →   warunek niemiarodajny 
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Stan graniczny użytkowania  
 Przekrój z = 1,23 m (P1: Reakcja) 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 3,73 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 2460 / 350 = 7,03 mm 
  fk,max = 3,73 mm  <   fgr = 7,03 mm     (53,1%) 
 

c. Ruszt żelbetowy 

 
  Obliczenia przeprowadzono przy użyciu programu ABC płyta. Program automatycznie 
generuje ciężar własny. Zestawiono podstawowe dane wyjściowe i wyniki obliczeń. 
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DANE 
Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   bw = 20,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 30,0 cm 
 
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  C30/37 (B37)  →  fcd = 20,00 MPa, fctd = 1,33 MPa, Ecm = 32,0 GPa 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 2,56 
 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom = 35 mm 
 
Zbrojenie główne: 
Klasa stali:  A-IIIN (RB500W)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów górnych   φg = 16 mm 
Strzemiona: 
Średnica   φs = 8 mm 
 
Obciążenia (wspornik): 
Moment obliczeniowy   MSd = 28,00 kNm 
Moment charakterystyczny   MSk = 26,00 kNm 
Moment charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 26,00 kNm 
Rozpiętość efektywna wspornika   leff = 0,60 m 
Współczynnik ugięcia   αk = (5/48) x 2,40 
 
ZAŁOŻENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
 
WYNIKI - ZGINANIE (wg PN-B-03264:2002) 
 

3
0

20
 

 
Zginanie (metoda uproszczona): 
Zbrojenie potrzebne górne As1 = 2,85 cm2. Przyjęto 2φ16 o As = 4,02 cm2   (ρ = 0,81%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 28,00 kNm  <  MRd = 38,49 kNm     (72,7%) 
SGU: 
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Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,245 mm  <  wlim = 0,3 mm     (81,7%) 
Ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,97 mm  <  alim = 600/200 = 3,00 mm     (32,2%) 
 
DANE 
Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   bw = 20,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 30,0 cm 
 
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  C30/37 (B37)  →  fcd = 20,00 MPa, fctd = 1,33 MPa, Ecm = 32,0 GPa 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom = 35 mm 
 
Zbrojenie główne (istniejące): 
Zbrojenie rozciągane, położone górą:   2φ16 o AsL = 4,02 cm2 
Strzemiona: 
Klasa stali:  A-IIIN (RB500W)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica   φs = 8 mm 
Typ strzemion:  dwucięte 
 
Obciążenia: 
Siła poprzeczna obliczeniowa w licu podpory   VSd = 77,00 kN 
Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała   VSk,lt = 77,00 kN 
Obciążenie równomierne obliczeniowe   qo = 35,00 kN/m 
 
ZAŁOŻENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Cotanges kąta nachylenia ściskanych krzyżulców betonowych   cot θ = 2,00 
 
WYNIKI - ŚCINANIE (wg PN-B-03264:2002) 
 

2φ16

6 x 15 = 90 co 18

VSd = 77,00 kN

24,50

VRd1 = 47,82 kN

VRd3 = 126,16 kN

 
 
Ścinanie: 
Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ8 co 120 mm na odcinku 90,0 cm 
przy podporze oraz co 180 mm na pozostałej części odcinka przypodporowego 
 (decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 77,00 kN < VRd3 = 126,16 kN     (61,0%) 
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SGU: 
Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,265 mm  <  wlim = 0,3 mm     (88,3%) 
 

d. Fundament palowy 

 
Geometria pali: 

Rodzaj pali - pale wiercone w rurach obsadowych wyciąganych. 

Przekrój okrągły o średnicy = 0.40 m 

 

Numer pala Długość pala [m] Współrzędna X [m] Współrzędna Y [m] 

1 8.00 0.00 0.00 

 

 

Zestawy obciążeń: 

 

Numer 

zestawu 

N [kN] Tx [kN] Ty [kN] Mx [kNm] My [kNm] 

1 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

 

 
Warunki gruntowe: 

 

 

Warstw

a 

Nazwa Miąższoś

ć 
ρ(n)   C(n)u  φ(n)u 

ID IL 

  gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [-] [-] 

1 Piaski 

gliniaste 

1.60 2.00 8.57 10.00 - 0.50 

2 Gliny 

pylaste 

0.60 2.00 30.00 18.00 - 0.00 

3 Namuły 1.20 1.59 6.92 8.40 - 0.60 

4 Namuły 0.70 1.29 13.33 13.20 - 0.30 

5 Torfy 0.30 1.29 13.33 13.20 - 0.30 

6 Pyły 4.00 1.78 31.54 18.27 - 0.20 

 

Metoda określenia parametrów geotechnicznych B 
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Pal numer 1 

 

Sprawdzenie nośności pala na wciskanie: 

Siła pionowa w palu (z uwzględnieniem ciężaru własnego  

Ni = 89.7085 kN 

Nośność pala na wciskanie Npi = 99.3596 kN 

Nośność OK: Ni = 89.7085 kN < Npi = 99.3596 kN 

 

Wartość nośności bocznej pala wyznaczona dla pojedynczego pala pionowego 

(zg. z PN-83/B-02482 dla pala doskonale sztywnego z głowicą swobodną): 

Wypadkowa siła pozioma w palu Ti = 0.0000 kN 

Nośność pala na siłę poziomą Tpi = 167.6185 kN 

Nośność OK: Ti = 0.0000 kN < Tpi = 167.6185 kN 

 

 

Zbiorcze zestawienie wyników: 

 

Numer pala Pal wciskany Pal wyciągany Siła pozioma 

  Ni/Npi Ni/Npi Ti/Tpi 

1 0.9 < 1 - 0.0 < 1 

 

 

 
 
 

6. Spis rysunków 

 

K-1 – SCHEMAT KONSTRUKCJI 
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A. Informacje wstępne 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego 
przebudowy drogi transportowej dla dekoracji scenicznych dużej sceny w budynku Teatru 
Im. Wandy  Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby inscenizacyjne Teatru. Wszelkie 
urządzenia elektro-mechaniczne spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 
2006/42/WE oraz odpowiednich norm i przepisów (w szczególności Rozporządzenie 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji widowisk). W związku z powyższym 
zaprojektowane urządzenia zostaną oznakowane znakiem CE.  

Przebudowa drogi transportowej będzie polegała w szczególności na wyburzeniu 
istniejących schodów prowadzących z poziomu ulicy na poziom +1,66 i zastąpieniu ich 
podnośnikiem z napędem elektromechanicznym wbudowanym w konstrukcję żelbetową 
wraz ze schodami i podestem przeładunkowym na poziomie +1,66. Rozwiązanie takie 
ma umożliwić łatwy rozładunek i załadunek samochodów transportujących elementy 
scenograficzne.   Ze względu na charakter urządzenia jego eksploatacja odbywać się 
będzie na podstawie decyzji wydanej przez odpowiedni dla miejsca zainstalowania Urząd 
Dozoru Technicznego (UDT). W ramach dodatkowych obowiązków Użytkownika będzie 
również wykonywanie okresowych przeglądów konserwacyjnych pod kątem UDT przez 
osobę posiadającą uprawnienia, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, 
pozwalające na konserwację urządzeń transportu bliskiego w kat. dźwigniki.. 
 
Spis rysunków. 

 
W skład projektu wchodzą następujące rysunki (należy je rozpatrywać łącznie z częścią 
opisową): 

Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku 

1 GP-001-01 PODNOŚNIK W MIEJSCU ZAINSTALOWANIA 

2 GP-001-02 WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE I ELEKTRYCZNE 

3 GP-001-02 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA I STEROWANIA  

 

Wykaz aktów prawnych: 
 
[1] Dyrektywa Maszynowa wraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 7.12.2012 r. w 
sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn; 
[2] Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 15.09.2010 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas organizacji i realizacji widowisk (z późn. 
Zm.); 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29.10.2003 r. w 
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych 
urządzeń transportu bliskiego. 
[5] Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu 
 

B. Zakres opracowania 
 
W niniejszym opracowaniu określono: 
- schematy okablowania (zasilająco-sterującego urządzeń mechaniki scenicznej); 
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- wytyczne elektryczne dotyczące doprowadzonego zasilania; 
- rysunek zamontowanego podnośnika; 
- opisy techniczne zastosowanych rozwiązań. 
 

C. Podnośnik transportowy z napędem elektro-mechanicznym 
 

1. Wstęp 
 
W ramach tej części projektu określony zostanie podnośnik transportowy wraz z układem 
sterowania i zasilania . 
 
  

1.1. Podnośnik transportowy z napędem elektro-mechanicznym 
 

W celu poprawy komunikacji towarowej pomiędzy magazynami zewnętrznymi a 
poziomem sceny teatru projektuje się podnośnik transportowy, który obsługuje poziom od 
-0,45m do poziomu  sceny (korytarza) +1,66. Poziom -0,45m lokalizuje się 0,65 m ponad 
poziom ulicy -1,08m.  
Podnośnik zbudowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami (wymienionymi we 
wstępie do niniejszego opracowania), a w szczególności z: 
- Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE, w związku z czym zostanie oznakowana znakiem 
CE; 
- Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk; 
 

Podnośnik transportowy składa się z platformy transportowej o konstrukcji stalowej 
pokrytej blacha ryflowaną, układu prowadzenia (nożycowego) oraz układu napędowego.  
Zasada działania opiera się na poniższym schemacie: 
2 silniki elektryczne prądu przemiennego napędzają 4 kolumny napędowe z łańcuchami 
stalowymi ( np. typu LL-50R, obracające się koło zębate umieszczone w każdej kolumnie 
podnoszącej powoduje odpowiednie złożenie poszczególnych ogniw łańcucha i staje się 
on stabilną, w pełni sztywną kolumną), które to podnoszą platformę na żądaną wysokość. 
W zapewnieniu prostoliniowości ruchu oraz poprawie jego stabilności bierze udział układ 
4 szt. nożyc zamocowanych przegubowo. 
 
Konstrukcja platformy podnośnika: 

Blat podnośnika pokryty jest stalowa blachą ryflowaną gr 5mm. malowaną na kolor 
określony w w części architektonicznej. Blat wykonany jest w konstrukcji stalowej 
skręcano-spawanej w postaci rusztu stalowego (min. spawania podczas prac 
montażowych na budowie). Preferowane jest prefabrykowanie elementów na warsztacie i 
przywożenie ich na budowę. Główną konstrukcję blatu zapadni stanowią dwie belki 
stalowe (podłużnice) wykonane z dwuteownika HEB 120. Do podłużnic zamontowane są 
belki poprzeczne w postaci zestawu ceowników C120 przykręcane do żeber wspawanych 
we wnęki podłużnic. Rama blatu wykończona jest do okoła ceownikiem C120. U dołu 
blatu podnośnika zamontowane są oprawy przegubów oraz suwaków nożyc 
prowadzących a także 4 głowice kolumn sztywnych łańcuchów. Elementy konstrukcyjne 
zapadni scenicznych wykonane są ze stali konstrukcyjnej S235JR. Cała konstrukcja 
stalowa zapadni pomalowana jest proszkowo w kolorze określonym przez architekta. 
W pokryciu oraz konstrukcji podnośnika wykonana zostanie wyjmowana klapa 
umożliwiająca awaryjne zejście do podszybia. 
 
 



4 
 

 
 
Układ prowadzenia: 

Ze względu na bardzo ograniczoną głębokość podszybia podnośnika projektuje się 
nożycowy system prowadzenia platformy. Zadaniem układu prowadzenia jest 
przejmowanie ewentualnych siła bocznych działających na blat podnośnika. Nożyce 
projektuje się jako belki spawane o przekroju dwuteownika z podwójnym środnikiem i 
równoległobocznym zarysem półek dolne i górnej. Nożyce wykonane będą z blachy 
stalowej konstrukcyjnej S235JR o grubości min. 8mm, zabezpieczonej antykorozyjnie 
poprzez malowanie proszkowe. Pomiędzy blachami środnika wspawane będą tuleje 
przegubów. Każda nożyca jednym końcem osadzona jest przegubowo w przegubie 
stałym a drugim końcem w przegubie przesuwnym. W części centralnej wszystkie nożyce  
związane są wspólną osią.  
 
Układ napędowy podnośnika: 

W skład układu napędowego wchodzą: 
- 2 silniki elektryczne o mocy 5,5kW. Każdy silnik elektryczny wyposażony jest w dwa 
hamulce cierne o momencie hamującym zapewniającym bezpieczny postój podnośnika w 
wypadku utraty zasilania przy zachowaniu wsp. bezpieczeństwa min. 1,5.; 
- każdy silnik napędza dwie kolumny łańcuchowe za pośrednictwem wałów 
przegubowych Cardana (wsp. bezpieczeństwa układu z wałami Cardana min. 2,0); 
- 4 reduktory stożkowo walcowe lub planetarne zamontowane bezpośrednio na 
kolumnach łańcuchowych (przełożenie ok.1:47); 
- siłowniki łańcuchowe z łańcuchem umożliwiającym działanie jako element ściskany oraz 
rozciągany (np. kolumna podnosząca typu Serapid Link Lift LL-50R – 2 szt.), każda 
kolumna musi zapewnić możliwość podniesienia platformy na żądaną wysokość oraz 
zawierać zapas min. 1 ogniwa po osiągnięciu pozycji skrajnej; 
- blachy montażowe układu napędowego ze stali S235JR malowanej w kolorze 
określonym przez architekta; 
- zderzaki elastomerowe Ø80 x 80mm (4 szt.) zapewniające zatrzymanie platformy na 
wypadek awarii; 
- wyłączniki krańcowe umożliwiające zabezpieczenie platformę przed przekroczeniem 
położeń skrajnych zdublowane o drugi komplet wyłączników awaryjnych. 
 

Całość układu napędowego zamocowana jest do podszybia żelbetowego (ramy) 
przy wykorzystaniu podstaw podwieszonych stycznie do wewnętrznej powierzchni ramy 
za pomocą kotew chemicznych.  
 
Zabezpieczenia przystanków: 

a. Poziom sceny/korytarza +1,66 –  balustrada częściowo demontowalna wg 
opracowania architektonicznego. 

b. Poziom chodnika -1,03 – dostęp na czas użytkowania urządzenia 
zabezpieczony balustradą ostrzegawczą z taśmy rolowanej w słupkach. 

Na obwodzie platformy projektuje się listwę naciskową eliminującą ryzyko zgilotynowania 
(schemat położenia listew antygilotynowych zgodny z dokumentacją rysunkową). 
 
Podstawowe dane techniczne podnośnika transportowego: 
 
Typ  Podnośnik transportowy; 
Wymiary platformy   ok. 5000 x 3000m; 
Napęd    elektryczny, moc 11 kW oraz układ wałów Cardana; 
Rodzaj/typ kolumny podnoszącej kolumna łańcuchowa LL-50R (4 szt.) 



5 
 

Prędkość jazdy   regulowana, prędkość max. 0,12 m/s 
Prowadzenie Układ  4 szt. nożyc ; 
Nośność platformy 500 kg/m2 – statycznie; 
Udźwig 3500 kg 
Wysokość podnoszenia 2024 mm (oraz dodatkowo przejazd górny 50mm i 

przejazd dolny 50mm) 
Poziom hałasu < 70 dBA (zgodnie z Dyrektywą Maszynową); 
 
 

1.2.  Opis układu zasilania i sterowania. 
 

Układ sterowania zasilany jest z instalacji budynku (w zakresie części 
elektrycznej). Układ zasilania posiada odpowiednie zabezpieczenia elektryczne. Kable 
zasilające oraz sterujące umieszczone są w korytach/rurach  kablowych w sposób 
zapewniający ich bezpieczną pracę oraz zabezpieczający przed przecieraniem się i 
zakłóceniami elektromagnetycznymi.. 
 

Układ sterowania zaopatrzony jest w pulpit sterujący przenośny z ekranem 
dotykowym typu tablet umożliwiającym bezprzewodowe sterowanie podnośnikiem za 
pośrednictwem sieci Wi-Fi. Interfejs użytkownika powinien zawierać wirtualne przyciski 
wymuszone: jazdy w górę, jazdy w dół, wyboru prędkości, informacji o zadziałaniu 
wyłączników krańcowych. Dodatkowo projektuje się panel sterowniczy połączony 
przewodowo (przewód o długości 12m umieszczony w peszlu przemysłowym) z 
gniazdem umieszczonym w kasecie umieszczonej na ścianie budynku na poziomie 
+2,86. Pulpit sterujący posiada wyłącznik awaryjny STOP oraz przyciski do jazdy w górę i 
w dół oraz pokrętło regulacji prędkości.  
 

Silniki elektryczne urządzenia zasilane są przy wykorzystaniu falowników a ich 
praca synchronizowana elektronicznie za pomocą przetworników obrotowo-impulsowych, 
co pozwala uzyskać równoległej pracy, łagodnego startu i zatrzymania oraz regulację 
prędkości. Każdy silnik elektryczny wyposażony jest w 2 hamulce bezpieczeństwa 
zasilane indywidualnie. Pozycje skrajne urządzeń zabezpieczone są poprzez wyłączniki 
krańcowe  dźwigienkowe (każdy z kierunków jazdy posiada 2 styki – awaryjny i roboczy). 
Układ sterowania zostanie wykonany w standardzie scenicznym zgodnym z obecnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 
 
 
 
 

D. Część rysunkowa 
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Przejście w pion do szafy sterowej

Wiązka zawierająca następujące przewody:
1.Olflex CY110 5G4mm²

2.LiYcy 4x1mm²

3. F/UTP 4x2x26 AWG Kat. 6e

Wiązka zawierająca następujące przewody:
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oraz lampa kanałowa 
do celów serwisowych
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1.YDY 3G2,5mm²

Legenda:

Wytyczne konstrukcyjne i elektryczne

GP-001-02
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4.6. Projekt Budowlany – Instalacje Elektryczne




