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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY 

 

SPIS TREŚCI 

 

1. ARCHITEKTURA 

a/ Część opisowa 

b/ Część GRAFICZNA 

 

2. KONSTRUKCJE 

a/ Część opisowa 

b/ Część GRAFICZNA 

 

3. INFORMACJA BIOZ 

 

Uwaga:  

- Każdy projekt ma swój własny spis treści 

- Wszelkie uprawnienia i oświadczenia umieszczone są  

  na końcu 

 

 

Część opisowa - OPIS TECHNICZNY 

 

1. Temat i adres opracowania 

1.1.   Temat:  

Przebudowa fragmentu budynku B Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, dz.  nr 262/2,  

obr 14 Podgórze,  przy ul. Lipowej w Krakowie 

1.2. Adres inwestycji: 

Dz. nr  262/2, Jednostka ewidencyjna: Podgórze 126104_9, obręb 0014, ul. Lipowa, 

Kraków 

 

1.3. Inwestor: 

Muzeum Sztuki Współczesnej – MOCAK, ul Lipowa 4h, Kraków 

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miejska Kraków 
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2. Podstawa opracowania. 

a. Umowa  z  Muzeum Sztuki Współczesnej – MOCAK   

b. Wizja lokalna w terenie  

c. Materiały kartograficzne dotyczące terenu inwestycji  

d. Projekt archiwalny istniejącego budynku  MOCAK 

e. Odkrywki w miejscach objętych przebudową 

f. Projekt archiwalny istniejącego budynku  MOCAK 

g. Projekt konstrukcyjny mgr. inż. Zbigniewa Wendorffa, uprawnienia BPP-8388/87/79 

h. Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Zabłocie”, uchwalony 

dn.  28.06. 2006 

i. Normy i przepisy budowlane 

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa fragmentu budynku B na terenie Muzeum 

Sztuki Współczesnej  MOCAK, dz.  nr 262/2,  obr 14 Podgórze,  przy ul. Lipowej  

w Krakowie 

3.1  Działki i ich przeznaczenie 

Działki budowlane 262/2 i 262/4, obr. 14 Podgórze, Kraków, na których położone jest 

Muzeum,  znajdują się przy ul. Lipowej w Krakowie.  Działki zostały objęte planem 

miejscowym dla obszaru "Zabłocie" zatwierdzonego Uchwałą Nr CXIII/1156/06 Rady 

Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 19 

września 2006 r. Nr 559, poz. 3534).  

Zgodnie z w/w planem działki  262/2 i 262/4 znajdują się w terenie usług publicznych - 

B8.UP, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi publiczne: centrum kultury  

i sztuki (wystawy stałe i czasowe, galerie sztuki, sale teatralne  i festiwalowe, sale 

wykładowe), muzeum sztuki i techniki współczesnej, centrum biznesowe oraz   

w terenie zieleni urządzonej - B8.ZPIKDX (głównego ciągu pieszego),  

z podstawowym przeznaczeniem pod pasaż pieszo-jezdny w urządzonej zieleni parkowej. 

Plan miejscowy dla obszaru  "Zabłocie" zakłada ochronę konserwatorską terenu objętego 

niniejszym opracowaniem (sąsiadujące budynki ujęte są w gminnej ewidencji zabytków). 

Niniejszej inwestycji dotyczy szczególnie § 52 w pkt. 1.  

Planowana przebudowa nie zmienia sposobu użytkowania nieruchomości i nie wpływa na 

sposób zagospodarowania działek. 

 



 3 

3.2 Powierzchnie: 

 Powierzchnia działek nie ulega zmianom 

 Powierzchnia zabudowy nie ulega zmianom 

 Kubatura oraz powierzchnia netto budynku  nie ulegają zmianom 

 

3.3 Charakterystyka rozwiązania projektowego 

Projektowana przebudowa dotyczy części budynku B i ma na celu lepsze 

zagospodarowanie pomieszczeń Muzeum i usprawnienie pracy pracowników. 

Przebudowa obejmuje:  

 Powiększenie powierzchni Działu Organizacji Wystaw poprzez przyłączenie 

sąsiadującego pokoju gościnnego. W tym celu projektuje się przejście w ścianie 

oddzielającej pomieszczenia. W otworze tym projektuje się drzwi aluminiowe.  Możliwe 

jest pozostawienie otwartego przejścia (do decyzji Inwestora). 

Ściana pomiędzy pomieszczeniami wykonana jest z materiałów ceramicznych i 

obustronnie tynkowana. Podczas oględzin wykonano odkrywkę ściany. 

Nadproże należy wykonać wg projektu konstrukcji. Otwór wytynkować i pomalować 

na biało. Ewentualne drzwi aluminiowe w kolorze popielatym, przeszklone – jak drzwi 

w wiatrołapach.  

 Powiększenie powierzchni pokoju biurowego/pracowni w Bibliotece poprzez 

przyłączenie pomieszczeń toalety, która zostanie zlikwidowana. Przeprowadzono 

oględziny pomieszczeń oraz przestrzeni sufitu podwieszonego. 

W pomieszczeniach toalety zostaną rozebrane ścianki działowe, usunięte przybory 

sanitarne, ceramiczne wykończenie ścian oraz płytki gresowe na posadzce. Wentylacja 

pomieszczenia pozostaje bez zmian. Można pozostawić drzwi wejściowe lub 

zlikwidować – wg decyzji inwestora. Następnie należy uzupełnić płyty kartonowo- 

gipsowe na ścianie i suficie podwieszonym oraz uzupełnić tynki, na posadzce położyć 

densit (jak w pomieszczeniu biura-pracowni), ściany i sufit – pomalować. 

 Udostępnienie toalety dla pracowników i zwiedzających Bibliotekę wymaga wykonania 

otworu oraz zamontowania drzwi. Podczas oględzin wykonano odkrywkę ściany. 

Ściana pomiędzy pomieszczeniami wykonana jest z materiałów ceramicznych (cegła 

kratówka i pustaki ceramiczne) oraz wykończona obustronnie płytami kartonowo-

gipsowymi.  Pomiędzy konstrukcją ceramiczną i płytami suchego tynku prowadzone są 

kable.  Przy wymiarowaniu projektowanego otworu uwzględniono przebieg kabli. 
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Nadproże należy wykonać wg projektu konstrukcji, osadzić drzwi o odporności 

ogniowej minimum EI30 i wymiarach 100/210, a otwór wykończyć podwójnymi płytami 

kartonowo-gipsowymi ognioodpornymi. 

Drzwi w kolorze białym, powinny  posiadać przeszklenie.   

Wskazana jest wymiana kolejnych drzwi  o wymiarach  90/210 na drzwi 100/210. 
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Część GRAFICZNA: 

 

Rys. 2/  Rzut parteru budynku B – stan istniejący –  skala 1:100 

Rys. 3/  Rzut parteru budynku B – projekt przebudowy  – skala 1:100 

Rys. 4/  Projekt przebudowy – fragmenty I  i  II – skala 1:50 

Rys. 5/  Projekt przebudowy – fragment III – skala 1:50 

Rys. katalogowy drzwi przeciwpożarowych 


