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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGÓLNE
1.1. Rodzaj i miejsce projektowanej inwestycji
Obiekty objęte zakresem opracowania należą do kompleksu budynków Stacji Obsługi
Samochodów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Budynki znajdują się przy
ul. Kilińskiego 25 – 27 w Dzielnicy Śródmieście – Załęże w Katowicach i przylegają
od wschodu do ulicy Kilińskiego, natomiast od zachodu do ulicy Głowackiego. Znajdują się
na działkach numer 37/1, 38/5 i 38/6. Obecnie budynki są w całości użytkowane i stanowią
jeden kompleks o różnej funkcji. Do budynków objętych zakresem opracowania należą hala
napraw, garaże i budynek administracyjny z portiernią.
1.2. Inwestor
1.3. Podstawa opracowania







Umowa z Inwestorem
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zatwierdzona koncepcja rozwiązania architektonicznego
Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Obowiązujące przepisy i normy

1.4. Warunki terenowo-prawne
Obiekt zlokalizowany jest na działce numer 37/1, 38/5 i 38/6 w Katowicach i pozostaje
w dyspozycji KWP w Katowicach. Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza budynek objęty opracowaniem.

2. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Zakres opracowania
Zakres całego zamierzenia obejmuje halę napraw, garaże i budynek administracyjny wraz
z portiernią. Cały kompleks znajduje się na działkach numer 37/1, 38/5 i 38/6.
Szczegółowy zakres przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.
2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Teren na którym znajdują się budynki objęte zakresem opracowania znajduje się w Dzielnicy
Śródmieście – Załęże w Katowicach. Obszar ogranicza od strony wschodniej ulica Kilińskiego
od zachodniej Głowackiego. Z obu ulic znajdują się istniejące wjazdy na teren. Od strony
północnej teren graniczy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
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Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im. sierżanta Grzegorza Załogi. Zarówno
od północy jak i południa wokół budynku znajdują się place manewrowe wraz z miejscami
postojowymi dla samochodów. Teren jest nachylony w kierunku północnym i w całości
zagospodarowany i utwardzony. Teren jest uzbrojony w następujące sieci: wodną,
elektryczną niskiego napięcia, gazową, ciepłowniczą, teletechniczną, kanalizacji
ogólnospławnej.
2.2.1. Układ komunikacyjny
Układ komunikacyjny na terenie objętym zakresem opracowania jest w całości
zorganizowany i zagospodarowany. Od ulicy Kilińskiego znajdują się dwa wjazdy na teren,
jeden wjazd na plac od strony garaży, drugi natomiast powyżej prowadzący na plac
manewrowy i dodatkowy wjazd na halę napraw. Dodatkowo od strony ulicy Kilińskiego
zlokalizowane są dwa wjazdy prowadzące bezpośrednio na halę napraw. Od strony
zachodniej od ulicy Głowackiego na teren opracowania prowadzą dwa zjazdy. Pierwszy
użytkowany jako podjazd na Izbę Przyjęć Szpitala MSWiA i jednocześnie podjazd do trzech
garaży na karetki. Drugi zjazd poprze istniejącą bramę na niewielki plac również
wykorzystywany jako postojowy dla samochodów.
2.2.2. Istniejące uzbrojenie terenu
Na terenie objętym zakresem opracowania znajdują się sieci i urządzenia zapewniające
dostawy energii elektrycznej, teletechnicznej, wody, gazu, sieć ciepłownicza, sieć
kanalizacyjna.
2.2.3. Ukształtowanie terenu
Teren jest nachylony w kierunku północnym. Najniższa rzędna przy budynku od strony
północnej wynosi 96,97 m n.p.m., natomiast najwyższa od strony południowej 100,08m
n.p.m. teren jest w całości zagospodarowany i utwardzony.
2.2.4. Ukształtowanie zieleni
Teren wokół kompleksu budynków objętych zakresem opracowania jest w całości
utwardzony. Istniejące nieliczne drzewa i krzewy znajdują się na wewnętrznym dziedzińcu
przy budynku administracyjnym i portierni od strony ulicy Kilińskiego.
2.3. Ochrona konserwatorska
Obiekty objęte zakresem opracowania znajdują się pod opieką Miejskiego Konserwatora
Zabytków w Katowicach i są ujęte w gminnej ewidencji zabytków.
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3. OPIS ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH
3.1. Stan istniejący
Do budynków objętych zakresem opracowania należą hala napraw, garaże i budynek
administracyjny z portiernią. Wszystkie należą do kompleksu budynków Stacji Obsługi
Samochodów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Hala napraw: budynek powstał jako jedna duża hala o osiowej konstrukcji. Ściany są
murowane z doświetleniami przeszklonymi rozmieszczonymi co przęsło w górnej
powierzchni ścian. Hala zadaszona została dachem dwuspadowym o konstrukcji opartej na
stalowych kratownicach i wykończony płytami falistymi eternitowymi w kolorze czerwonym.
Cała przestrzeń hali przeznaczona jest na stanowiska napraw i serwisowania samochodów
służbowych. Wjazdy dla samochodów znajdują się od strony wschodniej i południowej.
Dodatkowy wjazd znajdował się również od strony południowej, został on jednak
zlikwidowany i w miejscu tym pozostawiono wyłącznie wejście dla pracowników.
W północno-wschodnim narożniku pod antresolą zlokalizowane zostały dwa stanowiska
kontroli pojazdów.
Od strony ulicy Głowackiego znajduje się również część niska z funkcją pomocniczą dla
pracowników w której zlokalizowane są pomieszczenia socjalno-sanitarne i dwa
pomieszczenia techniczno-magazynowe. W części tej znajduje się również wejście
zewnętrzne prowadzące do piwnicy.
Natomiast od strony ulicy Kilińskiego znajduje się niska dobudówka w której zlokalizowano
dodatkowe stanowisko z przeznaczeniem na myjnię samochodów. wjazd możliwy jest
bezpośrednio z ulicy Kilińskiego.
Antresola znajdująca się nad stanowiskami kontroli pojazdów dostępna jest za pomocą
zewnętrznych schodów stalowych. Na antresoli zlokalizowane zostały trzy pomieszczenia
biurowe. Ściany wewnętrzne od strony hali na całej długości zostały wykonane jako
przeszklone. Z jednego z pomieszczeń znajdującego się skrajnie nad halą dodatkowo istnieje
możliwość wyjścia na stalowy podest umożliwiający wgląd na całą halę napraw.
Hala została częściowo podpiwniczona od strony zachodniej. W piwnicy w których
historycznie znajdowała się kotłownia obecnie znajduje się węzeł cieplny. Pomieszczenie
węzła cieplnego znajduje się poza obrysem budynku i częściowo znajduje się pod placem od
strony ulicy Głowackiego. Pomieszczenia w piwnicy są w przeważającej większości
nieużytkowane, częściowo wykorzystywane jako pomieszczenia magazynowe.
Garaże: budynek garaży składa się z 8 pomieszczeń garażowych mniejszych o długości
ok. 7,40m i 6 garaży większych o długości ok. 8,50m w tym jeden garaż jest
dwustanowiskowy. Trzy garaże z całego kompleksu od strony zachodniej użytkowane są
obecnie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych
i Administracji w Katowicach. Garaże te zlokalizowane są przy podjeździe dla karetek przy
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Izbie Przyjęć przekazane Szpitalowi zostały wykończone i zadaszone. Pozostałe garaże
należące do Stacji Obsługi Samochodów posiadają wjazdy z placu wewnętrznego
manewrowo-parkingowego od strony północnej. Dodatkowo jedno z pomieszczeń w latach
wcześniejszych uległo przekształceniu i stanowi komunikację wewnętrzną pomiędzy halą
napraw a garażami i placem od strony północnej. Ze względu na różnicę poziomów posadzki
pomiędzy halą a garażami, która wynosi ok. 2,10m komunikacja wykonana została jako
pochylnia.
Budynek jest w całości murowany, strop nad pomieszczeniami wykonany został jako
betonowy podobnie jak posadzka. Dach wykonany został jako jednospadowy kryty papą.
Budynek administracyjny: budynek należy do kompleksu budynków Stacji Obsługi
Samochodów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Zlokalizowany jest przy ulicy
Kilińskiego. Budynek przylega od południa do hali napraw, a od zachodu do kompleksu
garaży. Od wschodu natomiast przylega niski budynek w którym znajdują się dwa
pomieszczenia ochrony i dwa pomieszczenia biurowe służb Policji. Budynek administracyjny
jest obiektem trzykondygnacyjnym w całości podpiwniczonym. Budynek wykonany został
metodą tradycyjną jako obiekt murowany z cegły pełnej. Zgodnie z informacjami
z dokumentacji archiwalnej obiekt posiada stropy międzykondygnacyjne ceramiczne Kleina,
nad piwnicą i na klatce schodowej strop wykonano jako żelbetowy wzmocniony pociągami.
Dach wykonano w konstrukcji drewnianej jako wielospadowy pokryty papą. Stolarka
zewnętrzna okienna i drzwiowa w ostatnich latach została wymieniona na pcv w kolorze
białym. Przeszklenie narożne na klatce schodowej poprowadzone przez wszystkie
kondygnacje wykonane jest jako stalowe o przeszkleniu jednoszybowym. Klatka schodowa
w całości wykonana została jako żelbetowa, wyjątkiem są schody do piwnicy wykonane jako
betonowe. Wiodącą funkcją w budynku jest funkcja biurowa, dodatkowo na każdej
kondygnacji znajdują się również pomieszczenia higieniczne. Na kondygnacji piwnicy
znajdują się pomieszczenia magazynowe i techniczne.
Niski budynek przylegający do administracji jednokondygnacyjny wykonany został jako
murowany, niepodpiwniczony przykryty dachem jednospadowym. Wejścia do budynku
znajdują się od strony północnej do pomieszczeń ochrony i od strony południowej
z wewnętrznego dziedzińca do pomieszczeń biurowych służb policyjnych.
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3.2. Parametry techniczne
3.2.1. Parametry powierzchni i kubatury objęte zakresem opracowania
Powierzchnia zabudowy

1838,60 m²

Powierzchnia użytkowa:

1994,15 m²
Hala napraw

1126,79 m2

Garaże

535,23 m2

Budynek Administracyjny

332,13 m2

w tym:

Kubatura

~ 11 645,70 m³

Powierzchnia została obliczona na podstawie normy PN-ISO 9836:1997.

3.2.2. Szczegółowe zestawienie powierzchni użytkowych

Hala napraw i Garaże
Kondygnacja -1: piwnice

-1.01.
-1.02.
-1.03.
-1.04.
-1.05.
-1.06.

Nazwa
pomieszczenia
klatka schodowa
pomieszczenie techniczne
pomieszczenie techniczne
pomieszczenie techniczne
komunikacja
pomieszczenie techniczne
Suma:

Powierzchnia
użytkowa
4,84
28,40
7,21
45,27
9,21
38,14
133,07 m2

Kondygnacja 1: parter

1.01.
1.02.
1.03.
1.04.
1.05.
1.06.

Nazwa
pomieszczenia
warsztat 1
warsztat 2
warsztat 3
warsztat 4
warsztat 5
warsztat 6

Powierzchnia
użytkowa
28,26
26,25
26,04
25,63
28,75
28,75
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1.07.
1.08.
1.09.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.

warsztat 7
warsztat 8
warsztat 9
warsztat 10
warsztat 11
warsztat 12
klatka schodowa
komunikacja
pomieszczenie socjalne
łazienka
pomieszczenie techniczne
pomieszczenie techniczne
hala napraw
pom. kontroli pojazdów
pom. kontroli pojazdów
garaż MSWiA
garaż MSWiA
garaż MSWiA
Suma:

28,76
27,80
70,59
40,09
33,79
46,34
10,78
3,54
21,19
7,20
19,97
27,15
746,24
48,59
59,36
41,26
41,29
41,63
1479,25 m2

Kondygnacja 2: Antresola

2.01.
2.02.
2.03.
2.04.

Nazwa
pomieszczenia
komunikacja
pomieszczenie biurowe
pomieszczenie biurowe
pomieszczenie biurowe
Suma:

Powierzchnia
użytkowa
8,79
13,53
13,51
13,87
49,70 m2

Suma powierzchni: 1662,02 m2

Budynek Administracyjny
Kondygnacja -1: piwnice

-1.01.
-1.02.
-1.03.

Nazwa
pomieszczenia
klatka schodowa
pomieszczenie techniczne
komunikacja

Powierzchnia
użytkowa
5,59
4,82
6,36
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-1.04.
-1.05.
-1.06.

pomieszczenie techniczne
pomieszczenie techniczne
pomieszczenie techniczne
Suma:

10,11
9,96
15,57
52,41 m2

Kondygnacja 1: parter

1.01.
1.02.
1.03.
1.04.
1.05.
1.06.
1.07.
1.08.
1.09.
1.10.
1.11.

Nazwa
pomieszczenia
klatka schodowa
pomieszczenie biurowe
pomieszczenie biurowe
komunikacja
wc
szatnia
pomieszczenie biurowe
pomieszczenie biurowe
komunikacja
portiernia
komunikacja
Suma:

Powierzchnia
użytkowa
4,93
16,97
22,21
7,56
4,60
21,20
15,54
5,28
7,81
7,31
4,29
117,70 m2

Kondygnacja 2: I piętro

2.01.
2.02.
2.03.
2.04.
2.05.
2.06.
2.07.

Nazwa
pomieszczenia
klatka schodowa
wc
pomieszczenie biurowe
komunikacja
pomieszczenie biurowe
pomieszczenie biurowe
pomieszczenie biurowe
Suma:

Powierzchnia
użytkowa
12,67
4,47
21,88
4,60
10,43
11,32
16,96
82,33 m2
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Kondygnacja 3: II piętro
Nazwa
pomieszczenia
3.01. klatka schodowa
3.02. wc
3.03. pomieszczenie techniczne
3.04. pomieszczenie biurowe
3.05. komunikacja
3.06. pomieszczenie biurowe
3.07. pomieszczenie biurowe
3.08. pomieszczenie biurowe
Suma:
Suma powierzchni: 332,13 m2

Powierzchnia
użytkowa
6,34
2,36
4,06
20,78
7,51
9,15
12,54
16,95
79,69 m2

4. UWAGI
 W związku z istniejącą funkcją budynków w całości użytkowanych inwentaryzację
wykonano w sposób, który umożliwiały warunki lokalowe i techniczne w poszczególnych
pomieszczeniach.
 W przypadku stwierdzenia niezgodności należy niezwłocznie skontaktować się z autorem
opracowania w celu wyjaśnienia rozbieżności.
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