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3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu 
oraz koncepcji funkcjonalno-architektonicznej budynku wraz z wykonaniem 
wstępnej inwentaryzacji budynku wraz z ekspertyzą techniczną możliwości 
adaptacji i ewentualnej rozbudowy i nadbudowy na potrzeby wyżej 
wymienionej koncepcji dotyczącej budynku socjalno-usługowego przy ulicy 
Cukrowej 12.  
 
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone jako druga część całości 
opracowania zawierającego również inwentaryzację obiektu, ekspertyzę i 
ocenę stanu technicznego budynku oraz badania geotechniczne gruntu. 
Opracowanie powstało w oparciu o informacje i wnioski zawarte w pierwszej 
części opracowania. 
 

4. Opis wytycznych i wymaga ń Zamawiaj ącego odno śnie 
przedmiotu zamówienia.  
 

W założeniu zamawiającego w przedmiotowym budynku po adaptacji miałoby 
się znaleźć Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji „Akcelerator Usług”.  
Zamawiający na spotkaniach z projektantami określił ogólną koncepcję 
funkcjonalną oraz zestaw pomieszczeń i funkcji, które powinny się znaleźć się 
w ramach istniejącej i rozbudowanej kubatury. 
W skład wymienionych pomieszczeń i funkcji weszły m.in.: 

a. centrum szkoleniowo-konferencyjne 
b. centrum outsourcingu usług 
c. centrum komunikacji międzynarodowej 
d. centrum zarządzania projektami 
e. centrum przedsiębiorczości 
f. laboratoria branżowe 
g. centrum doradztwa biznesowego 
h. centrum informacji menedżerskiej 

Centrum miałoby za zadanie budować i rozwijać powiązania pomiędzy 
jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu, 
przedsiębiorstwami oraz jednostkami administracyjnymi poprzez wymianę 
informacji, wiedzy i doświadczenia, szczególnie w zakresie usług i 
zarządzania ekonomiką. 
Zamawiający przekazał uwagi dotyczące sposobu komunikacji wewnątrz 
przedmiotowego budynku (komunikacja wzdłuż całego obiektu przebiegająca 
na każdej kondygnacji, tak aby umożliwić swobodny ruch użytkowników 
pomiędzy poszczególnymi segmentami i funkcjami) oraz połączenia obiektu 
łącznikiem z istniejącym budynkiem „A” przy ul. Cukrowej 8 należącym do US. 
 
Niniejsza koncepcja powstała po konsultacjach z Zamawiającym i po 
ostatecznej akceptacji rozwiązań projektowych w dniu 28.01.2010.  
 
 
 



5. Stan Istniej ący.  
 

5.1.1.  Usytuowanie budynku na działkach. 
Teren na którym znajduje się przedmiotowy budynek położony jest w 
Szczecinie, przy ul. Cukrowej 12 i  Krakowskiej 61c.  dz. nr 8/42, 8/43, 8/44. 
Wieczystym użytkownikiem w/w terenu jest firma Waryński-Famabud Sp. z 
o.o. Na terenie działki znajdują się budynki usługowe, hale produkcyjne oraz 
inne obiekty należące do spółki Waryński-Famabud Sp. z o.o. Przedmiotowy 
budynek podzielony jest na 3 segmenty, z czego każdy jest umiejscowiony na 
innej działce – zachodni - 8/42, wschodni - 8/43, środkowy - 8/44. Teren 
działki zagospodarowano głównie zielenią ozdobną, wykonano również 
chodniki  i jezdnie utwardzone. Od strony północnej i wschodniej elewacji 
budynku teren zagospodarowano zielenią średnią i wysoką. W/w działki 
graniczą od południa z działkami 8/60, 8/59, 8/39 i 8/46, od wschodu z działką 
drogową nr 9/2 oraz działkami 8/12 i 8/45, od zachodu z działką 8/33, od 
północy z działką nr 8/20 i 8/13. Skrajne segmenty budynku usytuowane są na 
działkach 8/42 i 8/43. Działka 8/44 styka się z działką drogową 9/2 i przez nią 
realizowany jest obecnie dostęp (także dostęp pożarowy) do budynku. Główne 
wejścia do budynku znajdują się po północnej stronie budynku.  
Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany na terenie należącym do zakładu 
spółki Waryński-Famabud Sp. z o.o. i pełnił rolę budynku socjalnego dla 
pracowników zatrudnionych w w/w zakładach. Oprócz pomieszczeń 
socjalnych znajdują się w nim pomieszczenia biurowe. W obecnej chwili 
powierzchnia użytkowa budynku wynosi 7181 m2 (łącznie z komunikacją) i nie 
jest w pełni wykorzystana. 
Przedmiotowy budynek wykonany jest jako 4 kondygnacyjny (łącznie z 
piwnicą) w konstrukcji szkieletowej żelbetowej. Kondygnacje nadziemne mają 
bardzo podobny układ funkcjonalny. Całość budynku podzielona jest na trzy 
osobne, niezależne konstrukcyjnie segmenty, każdy z osobną klatką 
schodową i szybem windowym. Nad klatkami i szybami windowymi znajdują 
się nadbudówki mieszczące maszynownie dźwigów oraz jedno pomieszczenie 
techniczne lub biurowe. Szyby windowe nie były nigdy wyposażone w dźwigi 
osobowe lub towarowe. 
 
5.1.2. Założenia miejscowego planu zagospodarowania terenu.  
W planie miejscowym przedmiotowa działka znajduje się w terenie 
elementarnym  Z.G.3010.P,U, przeznaczenie terenu – teren produkcyjno – 
usługowy o funkcjach z zakresu: działalność produkcyjna, składowo – 
magazynowa, rzemiosło, usługi handlu, obsługa firm i klientów. Pod pojęciem 
obsługa firm i klientów plan miejscowy zakłada usługi z zakresu związanego z 
prowadzeniem usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, 
działalności prawniczej, projektowej, rachunkowości, księgowości, doradztwa, 
pośrednictwa, dostarczania informacji, sporządzania opracowań, obsługi 
nieruchomości itp. Usług rzeczowych np.: urządzanie wystaw, pakowanie itp., 
usług zdrowia np.: gabinety lekarskie, poprawa kondycji fizycznej, a także 
innych drobnych usług itp. 

 
 
 
 



5.1.3. Istniej ące zagospodarowanie terenu. 
Teren przedmiotowej działki jest obecnie zagospodarowany. Na działce 
zlokalizowano dojścia i dojazdy utwardzone do budynku. Dojazd na działkę 
zapewniony jest poprzez istniejący zjazd z ulicy Cukrowej.  
Nawierzchnie  – istniejące nawierzchnie utwardzone, zarówno jezdnie jak i 
chodniki wykonano z płyt betonowych, które znajdują się w złym stanie 
technicznym.  
Zieleń – teren zagospodarowany jest obecnie zielenią uporządkowaną, 
wzdłuż budynku od północnej strony oraz przy ogrodzeniu od strony północnej 
znajdują się pasy zieleni wysokiej. 
Oświetlenie terenu  – teren przy budynku obecnie jest obecnie oświetlony za 
pomocą latarni ulicznych zainstalowanych wzdłuż północnego ogrodzenia oraz 
na elewacjach budynku. 
Ogrodzenie terenu – teren działki częściowo ogrodzony siatką stalową w 
ramach z kątowników stalowych na słupkach stalowych z betonową 
podmurówką.  

 
5.2.Dane techniczne dotycz ące budynku  

 
• Przeznaczenie budynku       -  socjalno-biurowe  
• Powierzchnia zabudowy (istniejąca)    -  1902,64 m2   
• Kubatura budynku  (istniejąca)     -  29430,63 m3   
• Podpiwniczenie                   -  100 % 
• Ilość kondygnacji                                    -  4 (w tym piwnice)  
• Powierzchnia budynku brutto ogółem       – 7743,23 m2     
• Poziom posadowienia parteru      - 25,27m n.p.m.  
• Wysokość zabudowy  (istniejąca)    - 15,77m 

 
 

5.3. Elementy konstrukcyjne i architektoniczne budy nku - istniej ące. 
 
5.3.1. Układ konstrukcyjny – ramy słupy, rygle.  
Budynek zbudowano w konstrukcji szkieletowej żelbetowej, prefabrykowanej. 
Szkielet jest w postaci ram typu „H” trzynawowych (osiowo po 3,9m), 
obustronnie wsporniki o wysięgu L=1,7m, zastosowano beton Rw200. 
Rozstaw ram w kierunku podłużnym 6,0m. Stropy wykonane jako kanałowe 
typu „żerań” oparte na ramach jw. Usztywnienie podłużne i poprzeczne 
budynku za pomocą tarcz stropowych i klatek schodowych zespolonych z 
szybami windowymi. Podłużnie, między ramami zastosowano rygle 
prefabrykowane stanowiące układy podpierające ściany osłonowe i ściany 
podłużne wewnętrzne.  
 
5.3.2. Rodzaj fundamentów budynku - posadowienie.  
Posadowienie ram na fundamentach – ławach pasmowych poprzecznych o 
szerokości od 2,0 do 2,8m i grubości płyty – ławy 60/120 (żebro)cm. Beton 
Rw170. Słupy prefabrykowane osadzone w szklankach. 
 
 
 
 



5.3.3. Fosy do świetlaj ące. 
Na elewacji frontowej jest wykonana fosa doświetlająca pomieszczenia piwnic. 
Okładziny zewnętrzne ścian piwnic wykonane z płytek terakotowych w fosie 
odpadają – do wymiany. 
 
5.3.4. Ściany piwnic.  
Ściany piwnic wykonano z cegły pełnej gr 36cm.  
 
5.3.5. Ściany osłonowe (parter, I i II pi ętro). 
Ściany osłonowe (zewnętrzne) budynku wykonano częściowo z bloczków 
gazobetonowych oraz pustaków ceramicznych gr 38cm oraz z 
prefabrykowanych płyt osłonowych gr 38cm. Ściany osłonowe ze względu na 
niezadawalający stan techniczny i niespełnianie obecnych norm izolacyjności 
– do ocieplenia lub rozbiórki i zmiany na inne. 
 
5.3.6. Ściany działowe. 
Istniejące ściany działowe wykonane są z pustaków ceramicznych (około 
90%) i z płyt gipsowo kartonowych na systemowym ruszcie metalowym (około 
10%) – do rozbiórki. 
 
5.3.7. Konstrukcja klatek schodowych, szybów window ych i schodów 
zewnętrznych. 
W przedmiotowym budynku zlokalizowano 3 klatki schodowe z szybami 
windowymi. Szyby windowe i schody wykonano z żelbetowych elementów 
prefabrykowanych – do rozbiórki. 
 
5.3.8. Konstrukcja stropów i stropodachu. 
Stropy wykonane jako kanałowe typu „żerań” oparte na ramach 
konstrukcyjnych. 
Stropodach wentylowany strop typu „żerań” oparty na płytach kanałowych, 
zaściankach ażurowych ułożone są płytki korytkowe 60x300. Projektuje się 
rozbiórkę zewnętrznych warstw stropodachu wentylowanego, czyli warstw 
izolacji (papy), płyt korytkowych, ścianek ażurowych z cegły i izolacji cieplnej. 
 
5.3.9. Konstrukcja trzonów kominowych. 
Istniejące kominy wykonano jako murowane z cegły pełnej – do rozbiórki. 
 
5.3.10. Stolarka okienna i drzwiowa. 
Stolarka drzwiowa stalowa (zewnętrzna) i drewniana (wewnętrzna) do 
rozbiórki i wymiany na nową. Stolarka okienna drewniana do rozbiórki i 
wymiany na nową. 
 
5.3.11. Utylizacja odpadów. 
Odpady powstałe w wyniku rozbiórki elementów budynku i elementów 
zagospodarowania terenu należy zutylizować w odpowiedni dla danego 
materiału sposób.  
 
 
  

 



6. Projektowana forma i funkcja obiektu.  
 

Koncepcja zakłada wykorzystanie konstrukcji istniejącego budynku 
wraz z trzonami klatek schodowych, nadbudowę budynku o jedną 
kondygnację oraz połączenie budynku omawianego z budynkiem WZiEU 
Uniwersytetu Szczecińskiego za pomocą parterowego łącznika o funkcji hallu 
głównego i kawiarni.  

W celu odciążenia konstrukcji budynku przewiduje się usunięcie 
istniejących murowanych ścian osłonowych i wykonanie nowych ścian 
osłonowych w technologii lekkiej (szkło na profilach aluminiowych). Ściany 
zewnętrzne budynku zastąpione przez systemowe konstrukcje fasadowe o 
wyższym standardzie podniosłyby estetykę budynku oraz wpłynęłyby na 
obniżenie wydatków na ogrzewanie  budynku.  

Od strony hal produkcyjnych (elewacja południowa) projektuje się 
elewacje wyposażone w sterowane indywidualnie żaluzje słoneczne. System 
żaluzji daje możliwość uzyskania kontroli nasłonecznienia i wzbogaca efekt 
wizualny obiektu. W dniach o dużym o dużym nasłonecznieniu obniżałyby 
temperaturę elewacji i penetrację światła słonecznego do wnętrza budynku, co 
ograniczałoby wydatki na klimatyzację. System sterowany byłby elektrycznie 
przez użytkowników poszczególnych pomieszczeń. 

Ze względu na konieczność zapewnienia prawidłowych warunków 
ewakuacji oraz wygody użytkowania projektuje się przebudowę klatek 
schodowych oraz wykonanie dwóch szybów windowych przy każdej klatce 
schodowej. Komunikacja pozioma zgodnie z życzeniami zamawiającego 
została poprowadzona przez środek i wzdłuż całego budynku, aby umożliwić 
swobodne przejście pomiędzy poszczególnymi segmentami i funkcjami.  

Powierzchnia uzyskana dzięki adaptacji przedmiotowego budynku 
pozwala na swobodne kształtowanie i daje wiele wariantów rozlokowania 
funkcji przewidzianych w budynku.  

Zgodnie z założeniami planu miejscowego budynek będący 
przedmiotem opracowania ma stać się przede wszystkim centrum usług 
polegających na wymianie informacji pomiędzy światem nauki i biznesu, gdzie 
odbywać się będą wystawy, szkolenia i konferencje, gdzie opracowywane 
będą studia i analizy na potrzeby firm, ale także miejscem gdzie swoje 
pierwsze siedziby mieć będą nowopowstające przedsiębiorstwa. 

Projektuje się lokalizację sal konferencyjno-szkoleniowych na 
dobudowanej kondygnacji, gdzie nie występuje konieczność zachowania w 
całości gęstej siatki słupów znajdujących się na kondygnacjach istniejących 
oraz nie występują ograniczenia wysokości pomieszczeń. Po analizie różnych 
wariantów funkcjonalnych budynku zaprojektowano centrum informacji 
menedżerskiej w dwóch segmentach budynku na parterze i w kondygnacji 
piwnic tak, aby pozioma komunikacja (korytarze) nie dzieliły 
jednoprzestrzennych powierzchni czytelni. Projektuje się również dodatkowe 
wewnętrzne klatki schodowe w obrębie w/w centrum, aby ułatwić 
użytkownikom korzystanie z wielopoziomowych pomieszczeń. Projektuje się 
również wykonanie fosy doświetlającej na poziomie piwnic od strony hal 
produkcyjnych podobnej do tej znajdującej się po stronie frontowej obiektu w 
celu doświetlenia piwnic, aby można je było w pełni wykorzystać.  



Od strony frontowej należałoby pozostawić istniejącą zieleń aby poprawić 
klimat i doznania estetyczne. Od strony hal produkcyjnych projektuje się 
nasadzenia o podobnym charakterze. 
           W celu skomunikowania poszczególnych budynków wchodzących w 
skład kampusu uniwersyteckiego, a w szczególności budynków „A” i budynku 
będącego przedmiotem opracowania proponujemy „łącznik” na kondygnacji 
parteru pomiędzy budynkami, w którym miałaby znaleźć się kawiarnia oraz 
reprezentacyjny hall. Łącznik zapewniałby również swobodny dostęp do szatni 
znajdującej się na parterze oraz umożliwiałby swobodną komunikację dla 
niepełnosprawnych. Poza tym zamykając dojazd od strony hal produkcyjnych 
stworzyłoby się podwórko kampusowe zapewniające bardziej intymną 
atmosferę użytkownikom. Z kawiarni byłby bezpośredni dostęp do 
utworzonego w ten sposób wnętrza – możliwość korzystania z kawiarni na 
zewnątrz. Estetycznie rozwiązanie kontynuuje zamysł koncepcji rozbudowy 
budynku „A”.  
 

7. Dane liczbowe.  
 
7.1. Zestawienie powierzchni u żytkowej  
 
PIWNICA 
 
piw/001 KOMUNIKACJA       51,31 m 2 
piw/002 KOMUNIKACJA       19,00 m 2 
piw/003 KOMUNIKACJA       30,82 m 2 
piw/004 ARCHIWUM       34,73 m 2 
piw/005 ARCHIWUM       34,91 m 2 
piw/006 ARCHIWUM       34,73 m 2 
piw/007 POM. SOCJALNE      33,23 m 2 
piw/008 POM. TECHNICZNE      33,89 m 2 
piw/009 POM. TECHNICZNE      85,42 m 2 
piw/010 CENTRUM E-LEARNINGU          68,54 m 2 
piw/011 CENTRUM E-LEARNINGU      22,22 m 2 
piw/012 WC        21,96 m 2 
piw/013 POM. SOCJALNE      33,78 m 2 
piw/014 MAGAZYN       32,73 m 2 
piw/015 CENTRUM INF. MENED śERSKIEJ    262,39 m 2 
piw/016 KOMUNIKACJA       43,56 m 2 
piw/017 MAGAZYN       12,56 m 2 
piw/018 WC        21,53 m 2 
piw/019 CENTRUM INF. MENED śERSKIEJ    660,31 m 2  
piw/020 WC        21,32 m 2 
piw/021 MAGAZYN       12,56 m 2 
piw/022 KOMUNIKACJA       61,69 m 2 
 

     RAZEM POWIERZCHNIA PIWNIC = 1633,19 m 2 

 
 
 
 

PARTER 
 
part/101 KOMUNIKACJA       116,77 m 2 
part/102 KOMUNIKACJA       60,26 m 2 
part/103 RECEPCJA                    34,03 m 2 



part/104 SZATNIA                          66,59 m 2 
part/105 PRACOWNIA FOCUSOWA           34,28 m 2 
part/106 PRACOWNIA FOCUSOWA     33,75 m 2 
part/107 WC        21,92 m 2 
part/108 WC        21,94 m 2 
part/109 CENTRUM INF. MENED śERSKIEJ    489,78 m 2 
part/110 KOMUNIKACJA       87,96 m 2 
part/111 WC        15,44 m 2 
part/112 P.GOSP.       2,57  m 2 
part/113 CENTRUM INF. MENED śERSKIEJ    745,77 m 2 
part/114 P.GOSP.       2,44  m 2 
part/115 WC        15,44 m 2 
part/116 KOMUNIKACJA       91,29 m 2 
 

    RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU = 1840,23 m 2 

 
 
 
I PI ĘTRO 
 
I PI ĘTRO/201 KOMUNIKACJA      101,80 m 2 
I PI ĘTRO/202 KOMUNIKACJA      29,29 m 2 
I PI ĘTRO/203 P. SOCJALNE                33,19 m 2 
I PI ĘTRO/204 CENTR. EDUKACJI BIZNES. ADMINISTR.  34,21 m 2 
I PI ĘTRO/205 CENTR. EDUKACJI BIZNES. ADMINISTR.  60,19 m 2 
I PI ĘTRO/206 CENTR. EDUKACJI BIZNES. ADMINISTR.  68,54  m2 
I PI ĘTRO/207 P.GOSP.      2,57  m 2 
I PI ĘTRO/208 WC       25,39 m 2 
I PI ĘTRO/209 KOMUNIKACJA      64,60 m 2 
I PI ĘTRO/210 WC       25,42 m 2 
I PI ĘTRO/211 P.GOSP.      2,57  m 2  
I PI ĘTRO/212 CENTR. EDUKACJI BIZNES. ADMINISTR.  43,91 m 2 
I PI ĘTRO/213 CENTR. EDUKACJI BIZNES. ADMINISTR.  42,62 m 2 
I PI ĘTRO/214 PRACOWNIA KOMPUTEROWA           87,17 m 2 
I PI ĘTRO/215 P.GOSP.      2,57  m 2  
I PI ĘTRO/216 WC       25,39 m 2  
I PI ĘTRO/217 KOMUNIKACJA      90,79 m 2  
I PI ĘTRO/218 WC       25,42 m 2  
I PI ĘTRO/219 P.GOSP.      2,57  m 2  

I PI ĘTRO/220 KOMUNIKACJA      64,60 m 2  
I PI ĘTRO/221 PRACOWNIA KOMPUTEROWA      87,17 m 2 
I PI ĘTRO/222 PRACOWNIA KOMPUTEROWA           87,17 m 2 
I PI ĘTRO/223 P.GOSP.      2,57  m 2  
I PI ĘTRO/224 WC       25,39 m 2 
I PI ĘTRO/225 KOMUNIKACJA      57,82 m 2 
I PI ĘTRO/226 P.GOSP.      3,29  m 2 
I PI ĘTRO/227 LABORATORIUM LOGISTYCZNE   254,16 m 2 
I PI ĘTRO/228 LABORATORIUM LOGISTYCZNE   32,53 m 2 
I PI ĘTRO/229 PRACOWNIA KOMPUTEROWA           103,27 m 2 
I PI ĘTRO/230 CALL CENTER                              68 ,74 m 2 
I PI ĘTRO/231 CALL CENTER                               3 4,03 m 2 
I PI ĘTRO/232 PRACOWNIA KOMPUTEROWA      103,27 m 2 
I PI ĘTRO/233 PRACOWNIA KOMPUTEROWA           80,60 m 2 
I PI ĘTRO/234 PRACOWNIA KOMPUTEROWA           22,09 m 2 

    RAZEM POWIERZCHNIA I PI ĘTRA = 1794,92 m 2 
 
 
 



II PI ĘTRO 
 
II PI ĘTRO/301 KOMUNIKACJA      101,79 m 2 
II PI ĘTRO/302 KOMUNIKACJA      32,20 m 2 
II PI ĘTRO/303 CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI ADMIN.  34,02 m 2 
II PI ĘTRO/304 CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI ADMIN.  34,21 m 2 
II PI ĘTRO/305 CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI ADMIN.  35,56 m 2 

II PI ĘTRO/306 CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI ADMIN.  89,11 m 2 

II PI ĘTRO/307 P.GOSP.      2,57  m 2 
II PI ĘTRO/308 WC       25,39 m 2 
II PI ĘTRO/309 KOMUNIKACJA      64,60 m 2 
II PI ĘTRO/310 WC       25,42 m 2  
II PI ĘTRO/311 P.GOSP.      2,57  m 2 
II PI ĘTRO/312 CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI ADMIN.  43,91 m 2 
II PI ĘTRO/313 CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI ADMIN.  42,62 m 2 
II PI ĘTRO/314 CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI ADMIN.  42,62 m 2 
II PI ĘTRO/315 CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI ADMIN.  43,91 m 2 
II PI ĘTRO/316 P.GOSP.      2,57  m 2  
II PI ĘTRO/317 WC       25,39 m 2 
II PI ĘTRO/318 KOMUNIKACJA      90,69 m 2  
II PI ĘTRO/319 KOMUNIKACJA      64,60 m 2  
II PI ĘTRO/320 WC       25,42 m 2  
II PI ĘTRO/321 P.GOSP.      2,57  m 2 
II PI ĘTRO/322 CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI   43,91 m 2 
II PI ĘTRO/323 CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI   42,62 m 2 
II PI ĘTRO/324 CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI   42,62 m 2 
II PI ĘTRO/325 CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI   43,91 m 2 
II PI ĘTRO/326 P.GOSP.      2,57  m 2 
II PI ĘTRO/327 WC       25,39 m 2  
II PI ĘTRO/328 KOMUNIKACJA      90,69 m 2 
II PI ĘTRO/329 KOMUNIKACJA      29,29 m 2 
II PI ĘTRO/330 WC       25,42 m 2  
II PI ĘTRO/331 P.GOSP.      2,57  m 2  
II PI ĘTRO/332 CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI   68,54 m 2 
II PI ĘTRO/333 CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI   60,19 m 2 
II PI ĘTRO/334 CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI   34,21 m 2 
II PI ĘTRO/335 CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI   33,19 m 2 
II PI ĘTRO/336 P. SOCJALNE      34,03 m 2 
II PI ĘTRO/337 CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI   34,21 m 2 
II PI ĘTRO/338 CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI   34,02 m 2 
II PI ĘTRO/339 CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI   34,03 m 2 
II PI ĘTRO/340 CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI   34,21 m 2 
II PI ĘTRO/341 CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI   34,02 m 2 
II PI ĘTRO/342 CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI ADMIN.  34,02 m 2 
II PI ĘTRO/343 CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI ADMIN.  34,21 m 2 
II PI ĘTRO/344 CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI ADMIN.  34,03 m 2  

II PI ĘTRO/345 CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI ADMIN.  34,03 m 2 
II PI ĘTRO/346 CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI ADMIN.  34,21 m 2 
II PI ĘTRO/347 CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI ADMIN.  34,02 m 2 
 

      RAZEM POWIERZCHNIA II PI ĘTRA = 1785,86 m 2 

 
 

III PI ĘTRO 
 
III PI ĘTRO/401 KOMUNIKACJA      69,05 m 2 
III PI ĘTRO/402 CENTRUM EDUKACJI BIZNES.   32,98 m 2 
III PI ĘTRO/403 KAWIARNIA      159,96 m 2 
III PI ĘTRO/404 ZAPLECZE KAWIARNI     18,75 m 2 
III PI ĘTRO/405 WC       3,06  m 2 



III PI ĘTRO/406 WC       16,47 m 2 
III PI ĘTRO/407 KOMUNIKACJA      106,35 m 2  
III PI ĘTRO/408 WC       16,47 m 2 
III PI ĘTRO/409 WC       3,06  m 2 
III PI ĘTRO/410 CENTRUM EDUKACJI BIZNES.        61,65 m 2 
III PI ĘTRO/411 CENTRUM EDUKACJI BIZNES.        62,63 m 2 
III PI ĘTRO/412 CENTRUM EDUKACJI BIZNES.        62,63 m 2 
III PI ĘTRO/413 CENTRUM EDUKACJI BIZNES.        61,65 m 2 
III PI ĘTRO/414 P. GOSP.      3,06  m 2  
III PI ĘTRO/415 WC       16,47 m 2 
III PI ĘTRO/416 KOMUNIKACJA      57,48 m 2 
III PI ĘTRO/417 CENTRUM EDUKACJI BIZNES.   32,63 m 2 
III PI ĘTRO/418 KOMUNIKACJA      106,35 m 2  
III PI ĘTRO/419 WC       16,47 m 2 
III PI ĘTRO/420 WC       3,06  m 2 
III PI ĘTRO/421 CENTRUM EDUKACJI BIZNES.             125,25  m2 
III PI ĘTRO/422 CENTR. SZKOL.-KONFERENCYJNE   125,25 m 2 
III PI ĘTRO/423 WC       3,06  m 2 
III PI ĘTRO/424 WC       16,47 m 2 
III PI ĘTRO/425 KOMUNIKACJA      58,10 m 2 
III PI ĘTRO/426 CENTRUM EDUKACJI BIZNES.        32,98 m 2   
III PI ĘTRO/427 KOMUNIKACJA      53,11 m 2  
III PI ĘTRO/428 WC       16,47 m 2 
III PI ĘTRO/429 WC       3,06  m 2 
III PI ĘTRO/430 CENTRUM EDUKACJI BIZNES.   62,53 m 2 
III PI ĘTRO/431 CENTRUM EDUKACJI BIZNES.        61,38 m 2 

   RAZEM POWIERZCHNIA III PI ĘTRA = 1467,86 m 2 

 

ŁĄCZNIK 
 
ł ącznik/01 KOMUNIKACJA       111,51 m 2 
ł ącznik/02 SALA KONSUMPCYJNA      165,22 m 2 
ł ącznik/03 BAR Z ZAPLECZEM      67,87  m 2 
 

RAZEM POWIERZCHNIA ŁĄCZNIKA = 344,60 m 2 

 
 
 

 ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA UśYTKOWA WYNOSI 8866,66 m 2 
 
 
 

7.2.Dane techniczne dotycz ące budynku  
 

• Przeznaczenie budynku       -  biurowe  
• Powierzchnia zabudowy (projektowana) -  1902,64 m2  (bez zmian) 
• Kubatura budynku  (projektowana)    -  38623,59 m3   
• Podpiwniczenie                   -  100 % 
• Ilość kondygnacji                                    -  5 (w tym piwnice)  
• Powierzchnia budynku brutto ogółem       – 9513,20 m2     
• Poziom posadowienia parteru      - 25,27m n.p.m. (b.z.) 
• Wysokość zabudowy  (projektowana)    - 17,65m 

 
 



8. Rozwiązania architektoniczno - budowlane.  
 

8.1. Zagospodarowanie terenu.  
 

8.1.1. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
W ramach koncepcji planuje się dostosowanie zagospodarowania terenu 
wokół budynku do nowej funkcji. Zmianie ulegnie przede wszystkim główny 
kierunek dojścia i dojazdu do budynku (obecnie od ulicy Cukrowej) – zgodnie 
z wytycznymi inwestora główny dojazd i dojście do budynku ma odbywać się z 
ulicy Krakowskiej.  

 
8.1.2. Nawierzchnie utwardzone. 

 Zakłada się rozbiórkę istniejących nawierzchni z płyt betonowych i wykonanie 
nowych nawierzchni z kostki granitowej na podkładzie z piasku 
zagęszczonego i chudego betonu. Koncepcja przewiduje zlikwidowanie 
podziału na nawierzchnie dla ruchu pieszego i kołowego i wykonanie nowych 
nawierzchni na zasadzie pieszojezdni. Na terenie działki przy budynku 
zakłada się wykonanie nowych miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych w ilości 81 sztuk. Pozostałe wymagane miejsca postojowe 
(ogólnie dla funkcji biurowej wymagane jest 255 miejsc postojowych) 
wynikające z założeń miejscowego planu zagospodarowania należy zapewnić 
na terenie wskazanym przez inwestora. 

 
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE W GRANICACH OPRACOWANIA 
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA POWIERZCHNIA (m2) 
Remontowana  2455,65 
Nowo projektowana 1424,43 
Usuwana 1030,0 

 
8.1.3. Projektowana ziele ń.  
Koncepcja zakłada zagospodarowanie terenu zielenią uporządkowaną przy 
maksymalnym wykorzystaniu zieleni istniejącej. Zakłada się zachowanie 
istniejącej zieleni wysokiej i średniej przy budynku oraz wzdłuż istniejącego 
obecnie ogrodzenia. Dodatkowo zakłada się nasadzenia zieleni wysokiej od 
strony istniejącej hali produkcyjnej. Pozostałe tereny zielone będą 
zagospodarowane zielenią niską i średnią charakterystyczną dla regionu. 
 
TERENY ZIELONE W GRANICACH OPRACOWANIA 
ZIELEŃ POWIERZCHNIA (m2) 
Usuwana 1424,43 
Nowo projektowana 937,38 
Istniejąca do pielęgnacji  5261,05 

 
8.1.4. Oświetlenie terenu. 
 W koncepcji zakłada się wykonanie nowej instalacji oświetlenia terenu z 
wykorzystaniem lamp z pośrednim źródłem światła z zastosowaniem 
energooszczędnych żarówek metalhalogenowych np. typu JCL Galaxsie. 

 
 
 



8.1.5. Projektowane ogrodzenie. 
 Koncepcja zakłada rozbiórkę istniejącego nieestetycznego ogrodzenia z 

elementów stalowych (ca. 239mb) i wykonanie nowego z elementów ze stali 
ocynkowanej na słupkach żelbetowych z betonu architektonicznego (ca. 
271mb). 

 
8.1.6. Osłona śmietnikowa. 
Przy budynku przewidziano wykonanie osłony śmietnikowej w konstrukcji 
żelbetowej z betonu architektonicznego. Osłona śmietnikowa swoimi 
gabarytami musi zapewnić możliwość umieszczenia odpowiedniej ilości 
pojemników służących do segregowania odpadów. 
 
8.1.7. Mała architektura. 
Koncepcja przewiduje umieszczenie na terenie przy budynku elementów małej 
architektury  takich jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. 
 
8.1.8. Wody opadowe. 
Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych należy odprowadzić do sieci 
kanalizacji deszczowej. 
 
8.1.9. Schody zewn ętrzne do budynku.  
Istniejące schody zewnętrzne wejściowe do budynku wykonane z 
prefabrykowanych elementów żelbetowych (w złym stanie technicznym) 
należy rozebrać i wykonać nowe schody wejściowe z elementów 
prefabrykowanych. 

 
8.1.10. Dostępność dla osób niepełnosprawnych.  
W celu umożliwienia dostępu do budynku osobom niepełnosprawnym 
koncepcja zakłada zainstalowanie przy schodach zewnętrznych wind 
platformowych. 
 
8.1.11. Ochrona konserwatorska.  
Przedmiotowy teren nie podlega opiece konserwatorskiej. 

 
8.1.12. Wpływ eksploatacji górniczej.  
Nie dotyczy. 

 
8.1.13. Przewidywane zagro żenia dla środowiska. 
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie na stan środowiska 
naturalnego – inwestycja obojętna dla środowiska. 

 
8.2. Elementy konstrukcyjne i architektoniczne budy nku.  

 
8.2.1. Układ konstrukcyjny – ramy słupy, rygle.  
Budynek zbudowano w konstrukcji szkieletowej żelbetowej, prefabrykowanej. 
Szkielet jest w postaci ram typu „H” trzynawowych (osiowo po 3,9m), 
obustronnie wsporniki o wysięgu L=1,7m, zastosowano beton Rw200. 
Rozstaw ram w kierunku podłużnym 6,0m. Stropy wykonane jako kanałowe 
typu „żerań” oparte na ramach jw. Usztywnienie podłużne i poprzeczne 
budynku za pomocą tarcz stropowych i klatek schodowych zespolonych z 



szybami windowymi. Podłużnie, między ramami zastosowano rygle 
prefabrykowane stanowiące układy podpierające ściany osłonowe i ściany 
podłużne wewnętrzne. Nadbudowywaną kondygnację projektuje się jako 
konstrukcję lekką, stalową o rozstawie konstrukcyjnym dopasowanym do 
rozstawu ram na kondygnacji drugiego piętra.  
 
8.2.2. Rodzaj fundamentów budynku - posadowienie.  
Posadowienie ram na fundamentach – ławach pasmowych poprzecznych o 
szerokości od 2,0 do 2,8m i grubości płyty – ławy 60/120 (żebro)cm. Beton 
Rw170. Słupy prefabrykowane osadzone w szklankach. Nie projektuje się 
zmian w fundamentach istniejącego budynku. Fundamenty pod łącznikiem 
projektowane jako ławy i stopy fundamentowe wykonane w technologii 
tradycyjnej. Projektuje się wykonanie nowych fundamentów pod szyby 
windowe w postaci zbrojonych płyt żelbetowych. 
 
8.2.3. Fosy do świetlaj ące. 
Na elewacji frontowej znajduje się fosa doświetlająca pomieszczenia piwnic. 
Projektuje się wykonanie analogicznej fosy od strony południowej. Okładziny 
zewnętrzne ścian piwnic projektowane jako wykonane z płyt cementowo-
włóknowych. 
 
8.2.4. Ściany piwnic i szczytowe.  
Ściany piwnic wykonano z cegły pełnej gr 36cm – bez zmian w stosunku do 
stanu obecnego. Projektuje się wykonanie dodatkowych otworów okiennych 
oraz nadproży nad nimi prefabrykowanych żelbetowych Murotherm. 
Ściany szczytowe projektuje się ocieplić wełną mineralną i wykończyć 
okładziną z płyt włókowo-cementowych montowanych na systemowym stelażu 
stalowym. 
 
8.2.5. Ściany osłonowe. 
Ściany osłonowe (zewnętrzne) budynku wykonano częściowo z bloczków 
gazobetonowych oraz pustaków ceramicznych gr 38cm oraz z 
prefabrykowanych płyt osłonowych gr 38cm. Ściany osłonowe ze względu na 
niezadawalający stan techniczny i niespełnianie obecnych norm izolacyjności 
– projektuje się rozbiórkę. Nowe lekkie ściany osłonowe projektuje się jako 
systemowe ściany osłonowe szklane ze ślusarką aluminiową o niskim 
współczynniku przenikania. 
 
8.2.6. Ściany działowe. 
Istniejące ściany działowe przewidziano do rozbiórki. Projektuje się wykonanie 
nowych ścian działowych murowanych bloczków gazobetonowych oraz w 
konstrukcji lekkiej z płyt gipsowo-kartonowych na stalowych stelażach. 
 
8.2.7. Konstrukcja klatek schodowych, szybów window ych i schodów 
zewnętrznych. 
W przedmiotowym budynku zlokalizowano 3 klatki schodowe z szybami 
windowymi. Szyby windowe i schody wykonano z żelbetowych elementów 
prefabrykowanych. Istniejące klatki schodowe projektuje się rozebrać i 
zastąpić nowymi w konstrukcji żelbetowej dostosowanymi do obecnych norm i 
warunków technicznych. Klatki schodowe projektowane jako dwubiegowe ze 



spocznikiem. 
Szyby windowe – do rozbiórki. Projektuje się wykonać nowe szyby windowe 
posadowione na nowych płytach fundamentowych zlokalizowane po bokach 
klatek schodowych, dostosowane wymiarami do obecnych norm i warunków 
technicznych. Szyby windowe obudowane ścianami żelbetowymi wylewanymi 
w szalunkach. 
 
8.2.8. Konstrukcja stropów i stropodachu. 
Stropy wykonane jako kanałowe typu „żerań” oparte na ramach 
konstrukcyjnych. W stropach projektuje się wykonanie otworów na szyby 
windowe oraz szachty instalacyjne.  
Projektuje się rozbiórkę zewnętrznych warstw stropodachu wentylowanego, 
czyli warstw izolacji (papy), płyt korytkowych, ścianek ażurowych z cegły i 
izolacji cieplnej. Na pozostałej części stropu (typu „żerań”) znajdzie się 
wylewka będąca warstwą posadzki dobudowywanej kondygnacji. 
Stropodach nad ostatnią (dobudowywaną) kondygnacją projektuje się jako 
pokrycie z płyt warstwowych wsparte na stalowej konstrukcji nośnej 
dobudowywanej kondygnacji. 
 
8.2.9. Konstrukcja trzonów kominowych. 
Projektuje się rozbiórkę istniejących pionów kominowych wynikającą z 
zastąpienia wentylacji grawitacyjnej systemem wentylacji mechanicznej 
wywiewno-nawiewnej z odzyskiem ciepła. System ten będzie obsługiwany 
przez piony wentylacyjne znajdujące się w nowo-projektowanych szachtach 
instalacyjnych znajdujących się przy każdej klatce schodowej. 
 
8.2.10. Stolarka okienna i drzwiowa. 
Stolarka drzwiowa stalowa (zewnętrzna) i drewniana (wewnętrzna) do 
rozbiórki i wymiany na nową. Stolarka okienna drewniana do rozbiórki i 
wymiany na nową. Projektowana nowa stolarka wewnętrzna aluminiowa 
(stolarka drzwi na klatkach schodowych Ei30). Stolarka okienna zewnętrzna w 
pomieszczeniach piwnic i na ścianie szczytowej PCV. W przypadku elewacji 
południowej i północnej zaprojektowano zastosowanie systemu fasadowego  
zbliżony parametrami technicznymi i użytkowymi do systemu MB-SG50 firmy 
Aluprof. 
 
8.2.11. Izolacje. 
Należy zaprojektować i wykonać przeciwwilgociową i termiczną izolację ścian 
fundamentowych, posadzki w piwnicy i ścian piwnic.   

 
9. Instalacje.  
 

9.1. Instalacja wodoci ągowa.  
Budynek jest obecnie zasilany w wodę za pomocą istniejącego przyłącza  z 
sieci wodociągowej. Wzdłuż budynku od strony południowej poprowadzony 
jest wodociąg W150 (żeliwny) zasilany dwustronnie od ul. Krakowskiej i 
Cukrowej. Do budynku od w/w wodociągu prowadzone są 3 odcinki 
zewnętrznej instalacji w100 + w100 + w120 (stalowe – do wymiany). Obecnie 
instalacja wodociągowa jest własnością spółki Waryński-Famabud Sp. z o.o. 
Projektuje się wymianę wszystkich wewnętrznych instalacji wodociągowych. 



Należy przewidzieć budowę nowego przyłącza wodociągowego od ul. 
Cukrowej lub Krakowskiej. 
Przewidywane dobowe zapotrzebowanie na wodę dla całości inwestycji 
wynosi 11640 litrów. 

 
9.2. Instalacja kanalizacyjna.  
Ścieki bytowe z  budynku są obecnie odprowadzane za pomocą istniejącego 
przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej (ks100) biegnącej równolegle do 
budynku od strony południowej będącej częścią sieci kanalizacji na terenie 
spółki Waryński-Famabud Sp. z o.o. Wewnętrzne instalacje kanalizacji 
sanitarnej w budynku projektowane do wymiany. 
Ścieki deszczowe z  budynku są obecnie odprowadzane za pomocą 
istniejącego przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej (kd500) biegnącej 
równolegle do budynku od strony południowej będącej częścią sieci kanalizacji 
na terenie spółki Waryński-Famabud Sp. z o.o. Projektuje się wymianę 
wszystkich wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych. 
Należy przewidzieć budowę nowych przyłączy kanalizacyjnych lub 
podłączenie do istniejącej instalacji kanalizacji na terenie US. 
Przewidywana dobowa ilość odprowadzanych ścieków dla całości inwestycji 
wynosi 10582 litry. 

 
9.3. Instalacja elektryczna.  
Budynek jest obecnie zasilany w energię elektryczną za pomocą istniejącego 
przyłącza z sieci elektroenergetycznej należącej i obsługującej zakłady spółki 
Waryński-Famabud Sp. z o.o. Budynek zasilany jest z głównej stacji 
transformatorowej znajdującej się na terenie zakładu; stacja ta zasilana jest 
dwoma niezależnymi liniami energetycznymi średniego napięcia. Każdy 
segment budynku powiązany z klatką schodową ma własną rozdzielnię 
elektryczną znajdującą się w piwnicy.  
Wewnętrzne instalacje elektryczne w budynku – do wymiany. 
Należy przewidzieć budowę nowego przyłącza energetycznego. 
Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną (szacowana 
teoretyczna moc przyłącza) wynosi 505,65 kW. 
 
9.4. Ogrzewanie budynku i c.w.u.  
Ciepła woda jak i ogrzewanie pomieszczeń w budynku realizowane są za 
pomocą istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. zasilanej z kotłowni gazowej 
znajdującej się w piwnicy. Przyłącze zasilane z sieci gazowej średniego 
ciśnienia gazu usytuowane jest na szczycie budynku. Ze stacji redukcyjnej 
sieć gazowa doprowadzona jest do przedmiotowego budynku i innych 
budynków na terenie należącym do spółki Waryński-Famabud Sp. z o.o. 
Wewnętrzne instalacje c.o i c.w.u – do wymiany. 
W piwnicy budynku znajduje się odcięte przyłącze ciepłociągu zasilanego z 
sieci miejskiej. Należy zaprojektować i wykonać ponowne podłączenie i 
budowę (w piwnicy przedmiotowego budynku) nowego węzła cieplnego. 
Przewidywana moc grzewcza dla całości inwestycji wynosi 460 kW. 
Zapotrzebowanie na energię cieplną do 150 kWh na m2 na rok. 

 
 
 



10. Ochrona przeciwpo żarowa.  
 

10.1 Klasyfikacja po żarowa. 
Projektowany budynek zalicza się do: 
a) grupy średniowysokich  
b) kategorii zagrożenia ludzi  ZLI 
c) klasa odporności pożarowej budynku „B” 
 
10.2 Odporno ść pożarowa i ogniowa elementów budowlanych. 
Odporność ogniowa istniejących i projektowanych elementów budowlanych 
projektowana jest jako nie niższa niż: 
a) Konstrukcja nośna budynku – R120 
b) Konstrukcja dachu – R30 

           c) Pokrycie dachu – E30 
           d) Stropy – REI 60 

e) Ściany zewnętrzne – EI 60 
f) Ściany wewnętrzne – EI 30 
g) Strop nad łącznikiem – REI 120 
h) Drzwi prowadzące z budynku „A” przy ul. Cukrowej 8 do łącznika – EI 120 
 
10.3 Strefy po żarowe. 
W budynku wyróżnia się dwie osobne strefy pożarowe. Podział budynku na 
dwie strefy pożarowe powoduje że nie zostaje przekroczona dopuszczalna 
powierzchnia każdej z nich. Rozdział stref następuje przy drugiej klatce 
schodowej i jest wprowadzony na każdej kondygnacji.  
Klatki schodowe zostały wyłączone z tych stref. Projektowane są jako 
wydzielone ścianami o odpowiedniej odporności pożarowej - ściany i stropy 
klasy REI 60, z uszczelnieniami przejść instalacyjnych do klasy EI60; drzwi 
wewnętrzne EI30 z samozamykaczami. Klatki schodowe projektowane są jako 
oddymiane. 

 
10.4 Zabezpieczenia instalacyjne. 

W projektowanym budynku stanowić je będą: 
a) główny wyłącznik prądu, znajdujący się przy wejściu głównym do 

budynku, 
b) instalacja odgromowa, 
c) gaśnice proszkowe, fosforyzujące oznakowanie dróg ewakuacji i 

drzwi wyjściowych, 
d) przejścia instalacyjne przez ściany stref pożarowych (klatki 

schodowe) należy uszczelnić do klasy EI60, 
e) instalacja gaszenia pożaru w postaci hydrantów, 
f) instalacja SAP, 
g) instalacja DSO. 

 
10.5 Warunki ewakuacji. 

                      Ze wszystkich pomieszczeń użytkownicy ewakuują się korytarzami do 
najbliższych oddymianych klatek schodowych. W razie odcięcia jednej z klatek 
przemieszczają się do następnej. Z kondygnacji piwnicy zaprojektowano 
wyjścia bezpośrednio na zewnątrz budynku poprzez pomieszczenia 
techniczne. Klatki schodowe mają bezpośrednie wyjścia na zewnątrz budynku. 



Klatki schodowe – oddymiane. Fragment korytarza na najwyższej kondygnacji, 
nie zapewniający możliwości ewakuacji w dwie strony – oddymiany. 
Odległości wyjść z poszczególnych pomieszczeń oraz długości dróg 
ewakuacyjnych odpowiadają warunkom technicznym. Pomieszczenia 
przeznaczone na jednoczesny pobyt więcej niż 50 osób (na najwyższej 
kondygnacji) mają po dwa wyjścia ewakuacyjne. 
 
10.6 Dojazd po żarowy. 
Wymagany dojazd pożarowy dla przebudowywanego budynku zapewnia 
droga od strony północnej budynku o szerokości min. 4,00 m., zlokalizowana 
w odległości 5,00m – 15m od budynku. Minimalny promień zewnętrzny drogi – 
11m. 

 
11. Ochrona środowiska, gospodarka odpadami.  

 
Planowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków ochrony środowiska. 
Planowane zastosowanie rozwiązań ekologicznych w zakresie instalacji 
ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody oraz docieplenie budynku wpłynie 
na poprawę charakterystyki energetycznej. 
Na terenie należącym do Uniwersytetu Szczecińskiego znajduje się 
pojemnik na odpady. Odpady odbierane są przez przedsiębiorstwo 
utylizacji odpadów na podstawie zawartej umowy. 

 
12. Dostępność dla osób niepełnosprawnych.  
 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych zapewniona poprzez windy 
platformowe zlokalizowane przy wejściach do budynku. Komunikacja 
pomiędzy budynkami poprzez rampę znajdującą się w łączniku. Komunikacja 
wewnętrzna poprzez windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 
Toalety projektuje się dostosowane do obsługi dla osób niepełnosprawnych. 
Wszystkie rozwiązania zaprojektowane w budynku nie stwarzają barier dla 
w/w osób. 

 
13.  Warunki BHP i sanitarne.  
 

Wszystkie rozwiązania zaprojektowane w budynku są zgodne z 
obowiązującymi przepisami zawartymi w warunkach technicznych w zakresie 
BHP i przepisów sanitarnych. Toalety projektuje się dostosowane do obsługi 
dla osób niepełnosprawnych. 
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