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1. Podstawy projektowe 

Podstawowe wytyczne planistyczne dla niniejszego projektu stanowią: 
 
• autorska praca konkursowa z października 2015 na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną 
 Zagłebiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu, Park Środula – w rejonie ulic: ul. 3-Maja/ al. F. 
 Blachnickiego/ ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego/ ul. Gen. M. Zaruskiego, z przeznaczeniem na budowę 
 stadionu piłkarskiego, stadionu zimowego oraz hali sportowej 
• wytyczne i wskazania oceny pracy konkursowej 
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Środula-Park”, 
 zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej                 nr 548/XLII/2017  z dnia 28 lutego 2017 roku 
• wymagania i wytyczne zawarte w Umowie o świadczenie architektonicznych i inżynierskich usług 
 projektowych z dnia 13.10.2016 
• ustalenia narad koordynacyjnych z Zamawiającym oraz inne wskazania i zalecenia Inwestora 
• uwagi oraz zalecenia IIHF oraz PZHL 
 
Źródła wykorzystane do planowania: architektura/sport: 
 
• Polskie przepisy techniczno budowlane; 
• Obowiązujące normy ISO; 
• POLSKA NORMA PN-EN 13200 Obiekty widowiskowe 
 
Wytyczne dotyczące rozmiarów lodowiska wraz z zapleczem sportowym 
• Przepisy gry w hokeja na lodzie 2014-2018 IIHF, (IIHF Official Rule Book 2014-18), wydane w lipcu 2015 
 (druga edycja) 
• Przewodnik po lodowisku IIHF (IIHF Ice Rink Guide), wydane w kwietniu 2016 
 
W zakresie dla którego brak szczegółowych wytycznych związków hokeja na lodzie: 
• Wymagania UEFA dotyczące infrastruktury stadionowej (UEFA Stadium Infrastructure Regulations, 
 wydanie z 2010 r.; 
• PZPN - Podręcznik licencyjny dla klubów ekstraklasy 2016/2017 
 

2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

  

2.1.  Założenia ogólne 

 
Stadion Zimowy stanowi część składową układu funkcjonalno-przestrzennego założenia Zagłębiowskiego Parku 
Sportowego w Sosnowcu. Celem inwestycji jest przeniesienie zespołu drużyny hokejowej Zagłębia Sosnowiec do 
nowego obiektu, spełniającego wymagania Światowej Federacji Hokeja na Lodzie. Nowy budynek wyposażony 
będzie w odpowiednie strefy funkcjonalne: powierzchnie dla  zawodników, kibiców, strefy VIP, powierzchnie dla 
mediów, obsługi bezpieczeństwa, obsługi medycznej, powierzchnie konferencyjne, biurowe i serwis cateringowy. 
Obiekt zapewni możliwość organizacji meczy zarówno ligowych jak i międzynarodowych. 
 
Lodowisko będzie wykorzystywane na potrzeby: rozgrywek meczowych, treningów drużynowych, użytkowników 
komercyjnych, placówek oświaty oraz ślizgawek publicznych. Sposób użytkowania zapełni grafik od godziny 6:00-
22:00 przez 7 dni w tygodniu w sezonie co najmniej od początku września do końca czerwca.  
 
Dojazdy do obiektu odbywać się będą wjazdami W4 i W5. Strefa parkowania dedykowana dla Stadionu Zimowego, 
znajduje się w północno-zachodniej części obszaru Zagłębiowskiego Parku Sportowego. W czasie meczy główna 
strefa parkowania przewidziana jest w części południowej obiektu, pomiędzy budynkami Stadionu Zimowego oraz 
Stadionu Piłkarskiego. W sąsiedztwie wejścia głównego przewidziano miejsca parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W części południowej obiektu, wyznaczono 
powierzchnię dla wozów transmisyjnych na potrzeby meczy, podjazdy dla autobusów zawodników i karetek. 
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Miejsca dedykowane dla służb porządkowych na potrzeby rozgrywek ligowych i międzynarodowych, zlokalizowano 
wokół stadionu. 

2.2.  Program użytkowy obiektu 

2.2.1. Lodowisko  

 
Płyta lodowiska między bandami posiada  wymiary: dł: 60m, szer: 30m, oraz powierzchnię brutto 1800 m2.  
 
Lodowisko będzie użytkowane w okresie całego roku z dwumiesięczną (lipiec- sierpień) letnią przerwą w jego 
użytkowaniu. Zgodnie z praktyką eksploatacyjną krytych lodowisk jest to graniczny okres stosowania systemu 
ogrzewania gruntu pod płytą lodowiska w celu ochrony gruntu przed zamarzaniem, co mogłoby doprowadzać do 
wysadzania płyty lodowiska (jej uszkodzeń).  
 
Wyposażenie wokół płyty lodowiska zgodne z wytycznymi IIHF:  
- bandy ograniczające płytę lodowiska o wysokości 1.10m,.  
- szybami ochronne montowane do band o wysokościach 1.80m i 2.40m,  
- ławki zlokalizowane wzdłuż dłużysz boków lodowiska przeznaczone dla: zawodników gospodarzy i gości wzdłuż 
jednego boku;  ławki karne dla zawodników gospodarzy i gości oraz ławka dla sędziów wzdłuż drugiego boku, 
- siatka zabezpieczająca zlokalizowana za bramkami. 
 
Zaprojektowano 10 wyjść/wejść na płytę lodowiska:  
- po dwa wyjścia dla zawodników gospodarzy i zawodników gości na bandzie zachodniej + jedno wyjście główne 
- po jednym wyjściu z dwóch ławek kar na bandzie wschodniej + dwa wejścia przeznaczone na cele ślizgawki 
publicznej 
- brama wjazdowa dla rolby na bandzie południowej, 
 
Kanał mrożeniowy zaprojektowano wzdłuż południowego łuku płyty lodowiska. Kanał wyposażony będzie w 
elementy rewizyjne zapewniające dostęp i instalacji. Szczegółowe rozwiązanie związane z technologią lodowiska 
znajdują się cz. technologia lodowiska. 
 

2.2.2. Trybuny 

 
Trybuny główne 
 
Pojemność trybuny głównej na Stadionie Zimowym wynosi 2457 miejsc siedzących, w tym 20 miejsc dla osób 
niepełnosprawnych i 20 miejsc dla osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym. Dojścia do trybuny głównej 
odbywają się z poziomu promenady na pierwszym piętrze przez 19 wejść radialnych o szerokości 1.20-1.40m.  
 
Trybuna VIP, została zaprojektowana na 88 osoby korzystające ze strefy VIP, w tym 2 miejsca dla osób 
niepełnosprawnych i 2 miejsca dla osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym. 
 
Ukształtowanie poziome i pionowe trybun zapewnia optymalne warunki widoczności dla widzów, stosownie do 
wymagań dla hokeja na lodzie. Prace projektowe zostały poprzedzone szczegółowymi analizami wykresów 
widoczności, na podstawie których przyjęto optymalny przekrój widowni, spełniający niezbędne parametry 
obserwacji. Wysokość trybun została dostosowana do punktów widoczności w poszczególnych rzędach i zmienia 
się od 45-55cm na trybunie głównej.  
 
Sektor dla kibiców gości zlokalizowany jest w narożniku trybun pomiędzy osiami 5 do I. Zaprojektowano w nim 314 
miejsca siedzące, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i 4 miejsca dla osób 
towarzyszących.  
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Miejsca siedzące 
 
- miejsca normalne: 80cm głębokość trybuny, siedzenia pojedyncze, składane, numerowane, rozstaw osiowy 50cm, 
głębokość siedziska max.  40cm, oparcie na wysokość 30cm, siedzenie z tworzywa sztucznego, trudno zapalne, 
mocowane na stałe do prefabrykatów trybuny, na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej lub w całości z tworzywa 
sztucznego.  
- miejsca VIP: 80 cm głębokość trybuny, krzesła pojedyncze, składane, numerowane, rozstaw osiowy 60cm, 
głębokość siedziska max.  50cm, oparcie na wysokość 50cm, krzesła miękkie, tapicerowane, wykończone imitacją 
skóry, trudno zapalne, krzesła w lożach dodatkowo wyposażone w tapicerowane podłokietniki, mocowane na stałe 
do prefabrykatów trybuny, na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej,  
- miejsca dla niepełnosprawnych i osób towarzyszących: powierzchnie wydzielone w narożnikach północno-
wschodnim i południowo-wschodnim, zapewniające osobą poruszających się na wózkach inwalidzkich bezpośredni 
dojazd  z promenady na poziomie +1, bez konieczności pokonywania progów czy pochylni. 
 
Balustrady / Wygrodzenia 
 
 - wszystkie barierki, wygrodzenia, poręcze oraz siatki wykonane będą wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo 
- w projektowaniu zostaną uwzględnione podwyższone wymagania wytrzymałościowe (napór tłumu) zgodnie z   
PN-EN 13200 
- balustrady i poręcze przewidziano wokół zejść na trybuny na poziomie +1, przy najniższym rzędzie trybuny VIP 
oraz w pierwszych rzędach trybuny głównej, rozpoczynających się na wysokości powyżej 50cm nad poziomem 
posadzki obejścia 
- sektor gości został wydzielony przy zastosowaniu wygrodzenia z rusztu stalowego, trudnego do wspinania się 
- wokół płyty lodowiska są zlokalizowane wygrodzone ławki dla zawodników, ławki kar oraz ławki dla sędziów. 
Wysokość wydzieleń – banda + szyba – jest zgodna z wytycznymi IIHF. 
 

2.2.3. Strefy wejścia i promenada dla kibiców 

 
Do budynku prowadzą dwa wejścia dla kibiców – wejście główne dla kibiców gospodarzy, zlokalizowane po stronie 
wschodniej, oraz wejście dla kibiców gości znajdujące się w części zachodniej. Wejścia  wyposażone są w punkty 
kontroli bezpieczeństwa oraz biletów. Przy wejściu głównym znajdują się również kasy biletowe. W obrębie holu 
głównego oraz wejścia dla kibiców gości przewidziano bramki z kontrolą dostępu - tripody.  
 
Dostęp do promenady głównej na poziomie +1 odbywa się: 
- dla kibiców gospodarzy - przez schody i dwie windy, zlokalizowane w strefie holu głównego, 
- dla kibiców gości – przez klatkę schodową oraz jedną windą, zlokalizowane przy wejściu dla kibiców od strony 
zachodniej. 
 
Wejście główne do stadionu zimowego prowadzi przez dwu kondygnacyjny hol i łączy się z promenadą 
zlokalizowaną na poziomie +1 tworząc główna strefę komunikacji dla kibiców. Na poziomie promenady znajduje 
się strefa dla kibiców gości, którą została wydzielona za pomocą rusztu stalowego o wysokości 2.50m. W 
przegrodach należy zlokalizować drzwi ewakuacyjne o szerokości 2.00m i wysokości 2.20m. W sektorze gości 
znajduje się punkt gastronomiczy oraz zespół toalet. 
 
Ewakuacja promenady zapewniona jest przez 6 schodów zewnętrznych o szerokości biegu 2.00m każde oraz 2 
klatki schodowe zamknięte  o szerokości biegu  2.00m. 
 

2.2.4. Punkty gastronomiczne 

 
Punkty gastronomiczne (Food&Beverage) rozmieszczono równowiernie po 2 stronach trybuny. 
2 kioski gastronomiczne znajdują się w strefie głównego halu wejściowego na poziomie +1 oraz 2 w strefach 
gastronomicznych po przeciwnej stronie lodowiska. 
Dodatkowo przewidziano lokal gastronomiczny na poziomie parteru w strefie wejściowej. 
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Wielkość zaplecza gastronomicznego zaprojektowano  proporcjonalnie do ilości kibiców w danym sektorze zgodnie 
z następującymi założeniami: 
- 1 punkt sprzedaży na 650 osób 
- średnia długość lady 1 punktu sprzedaży to 5.50m 

2.2.5. Toalety  

 
Toalety ogólnodostępne 
 
Ze względu na brak szczegółowych wytycznych dla stadionu zimowego, ilość toalet dla kibiców zwymiarowano 
posługując się przepisami UEFA i PZPN oraz Polskimi normami. Wymagania oraz przyjęte wskaźniki zestawiono w 
tabeli. 
 
W obiekcie przewiduje się 5 bloków sanitarnych, z toaletami dla mężczyzn, kobiet i dla osób niepełnosprawnych. 
Przy przebieralniach z szafkami na poziomie parteru, znajdują się dodatkowo jedna toalea męska i jedna toaleta 
damska/dla niepełnosprawnych. Łącznie w obiekcie przewidziano  64 jednostki sanitarne (kabiny i pisuary) 
przeznaczone dla kibiców (bez VIP), w tym 6 toalet dla niepełnosprawnych. Drzwi do toalet w poszczególnych 
blokach sanitarnych, zawsze są zgrupowane i dostępne z jednej strony. 
 
Tabelaryczne zestawienie toalet w załączniku nr 1. 
 
Toalety VIP 
 
W strefie VIP zaprojektowano niezależny blok sanitarny dla kibiców VIP oraz Mediów. W jego skład wchodzą 
toaleta męska, damska oraz wc dla niepełnosprawnych. 
 
Toalety dla gastronomii 
 
Na poziomie parteru, na zapleczu baru została wydzielona toaleta dla gastronomii.  
Na poziomie +1 zlokalizowano 2 toalety dla punktów gastronomicznych. 

2.2.6. Strefa VIP 

 
Dojazd kibiców VIP zapewniono wjazdami W4 i W5. Wejście dla kibiców VIP odbywa się przez hol główny i przez 
główne schody. Do strefy VIP prowadzi również jedna z wind dostępnych z holu głównego. 
 
Strefę VIP zlokalizowano przy trybunie na poziomie +1, po stronie ławek kar i ławki sędziów. W jej skład wchodzą: 
- hol VIP z Barem/Cateringiem o powierzchni 190.69 m2, 
- zaplecze sanitarne VIP 
- trybuna VIP. 
 

2.2.7. Pomieszczenia dla Mediów i strefa mieszana 

Na antresoli na poziomie +2 znajduje się główne studio TV. 
 
Na poziomie parteru, przy szatniach dla zawodników zlokalizowano strefę mieszaną z biurem prasowym. Przy 
środkowym wyjściu z lodowiska (między ławkami zawodników gospodarzy i gości), zlokalizowano dwie ścianki do 
wywiadów.  
 
Platformy dla kamer bocznych umiejscowiono na poziomie +1, nad wejściami na lodowisko po stronie północnej i 
południowej. Na poziomie +2 przewidziano dodatkową platformę dla kamer. 
 
Przyjmuje się, że drzwi i bramki na przejściu dla prasy będą wyposażone w kontrolę dostępu i czytniki kart 
umożliwiające swobodne przejście dziennikarzy. 
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2.2.8. Pomieszczenia dla zawodników 

 
W obiekcie zostały wydzielone zespoły szatniowe dla: 
- zawodników Zagłębia Sosnowiec 
- szatnie dla gości 
- szatnie dla Uczniowskiego Klubu Sportowego (UKS) 
 
Szatnie główne dla zawodników Zagłębia Sosnowiec 
 
Dojazd zawodników na mecze i rozgrywki, zorganizowany jest wzdłuż drogi pożarowej, okalającej budynek. 
Zawodnicy gospodarzy i zawodnicy gości przechodzą do swoich szatni dwoma niezależnymi wejściami. Drzwi przy 
szatni głównej wyposażone będą w czytniki kart dostępowych, zapewniających zawodnikom Zagłębia swobodny 
dostęp, bez konieczności przechodzenia przez hol główny. 
 
Szatnie na 30 szafek dla zawodników gospodarzy oraz 2 szatnie dla zawodników gości, zlokalizowane są na 
parterze, w części zachodniej budynku. W skład szatni dla gospodarzy wchodzą: szatnia sucha, szatnia mokra, 
węzeł sanitarny, strefa masażu oraz strefa wypoczynku dla zawodników.  
 
Pokój dla trenera gospodarzy znajdują się w części północno-zachodniej pod trybunami, przy szatniach 
zawodników. Pomieszczenia jest wyposażone w wydzieloną strefę sanitarną. 
 
Dwa zespoły szatniowe dla gości składają się z pomieszczeń: szatni, węzła sanitarnego, , suszarni, strefy masażu 
oraz pomieszczenia dla trenera. 
 
Funkcją uzupełniającą strefy szatniowej gospodarzy i gości są: suszarnia gospodarzy, magazyny, szlifiernia, pralnia 
oraz pomieszczenia lekarza i antydopingu  (wspólne dla szatni głównych i szatni SMS). 
 
Dostęp zawodników na płytę lodowiska zorganizowane jest przez 3 wyjścia: jedno centralne ze ściankami do 
wywiadów, jedno przy szatni gospodarzy, jedno przy szatniach dla gości. 
 
 
Blok szatniowy dla zawodników UKS (Uczniowskiego Klubu Sportowego) 
 
Dojazd zawodników UKS na mecze i rozgrywki, zorganizowany jest przez wejście główne do budynku, z którego 
zawodnicy są kierowani do dedykowanych szatni. 
 
Zespół szatni UKS zlokalizowany jest parterze, w części wschodniej i zachodniej budynku. W jego skład wchodzi: 8 
szatni (4 w części wschodniej i 4 w części zachodniej ) dla zawodników na 26 szafek z 4 węzłami sanitarnymi, 8 
szatni dla trenerów z 4 węzłami sanitarnymi. Jeden zespół sanitarny obsługuje 2 szatnie. Szatnie trenerów mają 
bezpośrednie połączenie z szatniami dla zawodników. 
 
Funkcją uzupełniającą strefy szatniowej USK jest szlifiernia. Ponadto w tej części budynku znajdują się również 
pomieszczenia dla sędziów, punkt medyczny oraz strefa szatniowa dla publiczności wraz z węzłami sanitarnymi. 
 
Dostęp zawodników na płytę lodowiska zorganizowano przez dwa wyjścia, po jednym na każdy blok składający się 
z 4 szatni. 
 

2.2.9. Funkcje uzupełniające zaplecza dla zawodników 

 
Pomieszczenia funkcji uzupełniających zaplanowano w części północnej obiektu, pomiędzy blokami szatni 
zawodników Zagłębia Sosnowiec i zespołem szatniowych UKS. Strefa funkcji uzupełniających przeznaczona jest 
wyłącznie dla zawodników trenujących na obiekcie i zespołów przyjeżdżających na rozgrywki. Centralna lokalizacja 
zapewnia dogodny dostęp zarówno od strony szatni głównych, jak i szatni UKS.  
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W skład strefy wchodzą: 
 
Odnowa biologiczna (parter) – ok.  94.00 m2 
 
Siłownia i fitness (parter i poziom +1) – ok. 150.00 m2 
 
 
Na poziomie parteru, pod trybunami, zaprojektowano pomieszczenia magazynowe dla siłowni.    
 

2.2.10. Strefa funkcji dodatkowej 

 
Ślizgawki publiczne 
 
Funkcją dodatkową obiektu jest organizacja ślizgawek dla publiczności. W holu głównym wydzielono przestrzeń 
przeznaczoną na wypożyczalnię łyżew wraz z suszarnią oraz pomieszczeniem szlifierni. Strefa biletowa 
zorganizowana będzie w punkcie obsługi klienta, przy wejściach głównych do obiektu. Funkcję uzupełnia zespół 
przebieralni z szatniami, zlokalizowany pod trybunami na wprost holu wejściowego. Kontrola dostępu odbywa się 
przez bramki obrotowe – tripody. Wejścia na płytę lodowiska zorganizowane są przez dwa wyjścia o szerokości 
1.60cm. Strefa szatni i przebieralni uzupełniona jest o dwie toalety – męską oraz damską/dla niepełnosprawnych. 
 
Strefa holu głównego 
 
W strefie wejścia zaprojektowano punkt gastronomiczny w formie baru z własnym zapleczem, obsługujący 
zarówno imprezy masowe, jak również publiczność korzystającą ze ślizgawki. Strefę uzupełnia zespół sanitarny 
przeznaczony dla klientów gastronomii. 
 

2.2.11. Catering / dostawy i usuwanie odpadów 

 
Strefę dostaw do punktów gastronomicznych, zlokalizowano na parterze, w części południowej obiektu. Dojazd 
odbywać się będzie drogą serwisową wokół budynku. Brama o wymiarach 350x350 zapewnia możliwość wjazdu 
dla samochodów dostawczych. Przy strefie dostaw zlokalizowano pomieszczenia śmietnika. 
 
Dostawy zaopatrzenia do kiosków gastronomicznych oraz cateringu do strefy VIP, odbywać się będą windami 
zlokalizowanymi w holu głównym. Zaopatrzenie punktu gastronomicznego zlokalizowanego na parterze, odbywać 
się będzie bezpośrednio z poziomu parteru. 
Transport odpadów z punktów gastronomicznych na +1 oraz ze strefy VIP odbywać się będzie windami 
zlokalizowanymi holu głównym, dalej przez hol główny i korytarzem P.L0.21, P.L0.23 do pomieszczenia śmietnika.  
 
Celem ograniczenia uciążliwych zapachów, mogących się pojawić podczas przewożenia windami produktów 
spożywczych oraz odpadów, zakłada się że transport w/w produktów będzie się odbywał w szczelnych 
pojemnikach. 
 

2.2.12. Pomieszczenia śmietnika 

 
Pomieszczenia na odpady stałe i biologiczne, zlokalizowano przy strefie dostaw, w części południowej obiektu. W 
pomieszczeniu zapewniono przyłącze wody, kratkę ściekową umożliwiając w ten sposób mycie pojemników na 
śmieci. 
Pomieszczenie posiada bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku. 

2.2.13. Strefy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

 
Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie umożliwia odpowiednie strefowanie wynikające bezpośrednio z 
przyjętych rozwiązań funkcjonalno przestrzennych. 
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Zaprojektowano  strefy bezpieczeństwa: 
- strefa płyty lodowiska  
- strefa kibiców – kontrola osobista i kontrola biletów   
- strefa kibiców gości 
- strefa zawodników 
- strefa VIP 
- strefa obsługi widowiska 
 
Pozostałe informacje dotyczące szczegółowych rozwiązań bezpieczeństwa znajdują się w punkcie 3.3 
 

2.2.14. Pomieszczenie policji i monitoringu imprez sportowych 

 
Na poziomie +2 zostało wydzielone pomieszczenie dla Policji i monitoringu imprez sportowych. Zakłada się 
zorganizowanie 3-7 stanowisk dla Policji, oraz 3-7 stanowisk dla  ochrony i monitoringu imprez sportowych. 
 

2.2.15. Pomieszczenie ochrony i monitoringu  

 
Na poziomie parteru, przy kasach biletowych, zaprojektowano pomieszczenie dla monitoringu i ochrony obiektu.  
Zaplecze recepcji przeznaczone jest do użytkowania również przez pracowników monitoringu i ochrony obiektu.  
 

2.2.16. Służby medyczne 

 
Punkt medyczny, zlokalizowany jest pod trybuna wschodnią. Zakłada się możliwość przenoszenia ludzi na noszach 
wzdłuż korytarza  na zewnątrz budynku, gdzie poszkodowanego odbierze karetka pogotowia.  
 

2.2.17. Administracja Stadionu 

 
Na poziomie +1 w części zachodniej budynku zlokalizowano  strefę biurową dla administracji i zarządu obiektu. 
Dojście odbywa się klatką T.01 oraz windą osobową zlokalizowaną przy tej klatce. W skład strefy wchodzi 6 
pomieszczeń biurowych, sala konferencyjna oraz zaplecze sanitarne i socjalne dla pracowników. 
 

2.2.18. Szatnie dla służb sprzątających / obsługi technicznej 

 
Na poziomie parteru, w części południowo-zachodniej, zlokalizowano zaplecze szatniowo-sanitarne dla 
pracowników obsługi porządkowej i technicznej. W skład strefy wchodzą dwie szatnie – męska i damska. Każda z 
szatni przeznaczona jest dla około 10 osób i wyposażono w węzły sanitarne z natryskami. Dodatkowo, przy blokach 
szatniowych, zaprojektowano pomieszczenie socjalne dla w/w pracowników. 

2.2.19. Magazyny 

 
Zaplecze sportowe 
 
Magazyny dla drużyny gospodarzy oraz pomocnicze magazyny dla szatni głównych, zlokalizowano pod trybuną 
zachodnią w pobliżu szatni. 
 
Siłownia 
 
Magazyny dla siłowni i strefy fitness umiejscowiono pod trybuną północną. 
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2.2.20. Pomieszczenia techniczne 

 
W budynku zaprojektowano 3 główne strefy techniczne: 
 
Poziom parteru 
 
Strefa obsługi lodowiska, została zlokalizowana po stronie południowej. Składa się ona z pomieszczenia dla 
agregatu technicznego, warsztatu, garażu i strefy technicznej dla rolby. Część komunikacyjna tego sektora 
połączona jest ze strefą dostaw oraz pomieszczeniami śmietników. Przy pomieszczeniu agregatów zlokalizowane 
jest również pomieszczenie przyłącz wody. 
 
Zgrupowanie pomieszczeń elektrycznych – rozdzielnia SN, rozdzielnia NN i dwa pomieszczenia transformatorów - 
zlokalizowane jest wzdłuż elewacji południowo-wschodniej. Wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem rozdzielni NN są 
dostępne z zewnątrz. 
 
Zgrupowanie pomieszczeń: kotłowni, pomieszczenia UPS oraz pomieszczenia teletechnicznego, znajduje się w 
części południowo - zachodniej. Kotłownia dostępna również bezpośrednio z zewnątrz 
 
Poziom +2 oraz poziom dachu 
 
Na poziomie +2 znajdują się dodatkowe pomieszczenia techniczne oraz szachty elektryczne z dostępem od strony 
promenady. 
 

2.3.  Charakterystyczne parametry techniczne : 

  

Pow. zabudowy                      7 050,68 m2 

Pow. dachu (budynek) 7 050,68 m2 

Pow. Dachu (zadaszenie przed wejściem) 240,83 m2 

Pow. użytkowa 6643,60 m2 

Pow. netto 10 295,89 m2 

Pow. całkowita                11 620,86 m2 

Pow. lodowiska 30 x 60 m                 1 754,55 m2 

Kubatura brutto                                          76 904,50 m2 

Wysokość obiektu (dach)                         14,54 m 

Wysokość obiektu (attyka)                        14,80 m 

 
Szczegółowe informacje dotyczące zestawienia powierzchni  obiektów znajdują się w Tomie I. Powierzchnie 
pomieszczeń zestawione są na rysunkach poszczególnych kondygnacji oraz w Załączniku 2. 
 

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 

3.1.  Forma architektoniczna 

 
Zaproponowana forma i układ zabudowy Zagłębiowskiego Parku Sportowego jest w dużym stopniu konsekwencją 
lokalizacji na obszarze mocno zadrzewionym w bezpośrednim sąsiedztwie parku i terenów rekreacyjnych ze 
stokiem narciarskim. 
 
W celu integracji z parkowym charakterem lokalizacji bryły hali sportowej, stadionu zimowego i stadionu 
piłkarskiego otrzymały łagodne, miękkie formy i zostały w meandryczny sposób rozmieszczone na terenie 
okalającym wzniesienie stoku narciarskiego. 
 
Dla wszystkich obiektów zaproponowano spójny charakter zewnętrznej elewacji. Motywem przewodnim jest 
zastosowanie wertykalnych elementów przypominających belki drewniane. Elementy te pełnią rolę zewnętrznych 
osłon przed nadmiernym nasłonecznieniem. Rozmieszczono je w sposób zaplanowanego nieporządku, tak aby 
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skrywały elewacje w sposób bardziej intensywny tam gdzie jest to wskazane natomiast w mniejszym stopniu w 
strefach, które powinny być bardziej wyeksponowane w bryle budynku, jak główne wejścia i doświetlenia 
powierzchni wspólnych. 
 
Użycie elementów drewnianych na elewacji ma również wymiar symboliczny. Nazwa miasta Sosnowiec a wcześniej 
wsi Sosnowice pochodzi bowiem od borów sosnowych porastających te tereny przed rokiem 1830. Pionowe 
drewniane elementy są więc w pewnym sensie reminiscencją smukłych "łodyg" boru sosnowego.  
 

3.2.  Funkcja obiektu 

 
Głównymi funkcjami obiektu są organizacja meczy hokeja w skali krajowej i międzynarodowej, oraz funkcja 
treningowa dla drużyny Zagłębia Sosnowiec i Uczniowskiego Klubu Sportowego. Funkcją uzupełniającą jest 
organizacja ślizgawek dostępnych dla publiczności oraz możliwość wynajmowania lodowiska placówkom oświaty i 
użytkownikom komercyjnym. 
 
Głównymi aspektami branymi pod uwagę w procesie projektowania, było m.in.:  
- bezpieczeństwo,  
- komfort,  
- pojemność stadionu. 
  

3.3.  Bezpieczeństwo 

 
Określono granicę imprez masowych jako zewnętrzny obrys budynku, który stanowi ażurowa fasada okalająca. 
Przy strefach wejściowej dla kibiców gospodarzy i kibiców gości, zorganizowano depozyty. 
 
W projekcie stadionu zimowego uwzględniono następujące założenia: 
- zapewnienie odpowiedniej szerokości dróg ewakuacyjnych oraz ilości wyjść ze stadionu, 
- ewakuacja poprzez 6 schodów zewnętrznych oraz  2 klatki schodowe bezpośrednio na zewnątrz budynku, 
- przejrzysty system komunikacji zapewniający łatwy i czytelny dostęp do stadionu jak również łatwość 
odnalezienia właściwej drogi ewakuacji, 
- możliwość oddzielenia kibiców gości od pozostałych  kibiców, 
- zapewnienie nagłośnienia w stopniu umożliwiającym łatwe zrozumienie komunikatów, 
- kontrola dostępu – odbywa się w strefach wejścia głównego oraz wejścia dla kibiców gości na poziomie parteru, 
przez bramki obrotowe – tripody oraz kontrolę przy windach w holu głównym, 
 - wydzielenie strefy lodowiska zaprojektowano zgodnie z wymogami IIHF – banda + ekrany szklane, 
- zapewnienie odpowiedniego oświetlenia ewakuacyjnego, 
-objęcie całego obiektu wraz z dojściami systemem monitoringu. 
 
W bandach wygradzających lodowisko przewidziano 8 par drzwi oraz 2 bramy dwuskrzydłowe o łącznej szerokości 
w świetle 7.40m. Wokół tafli lodowiska zaprojektowano obejście z 7 wyjściami ewakuacyjnymi, wygrodzonymi 
drzwiami o odporności ogniowej EI60:  
- 2 wyjścia od strony holu głównego i szatni UKS – służące zawodnikom oraz publiczności korzystającej ze ślizgawki 
- 3 wyjścia od strony szatni głównych po stronie zachodniej – służące wyłącznie zawodnikom 
- 1 wyjście od strony południowej – wyjście dodatkowe, 
- 1 brama techniczna od strony północnej – dostosowana do gabarytów maszyny czyszczącej lód. 
 
Szerokość drzwi w bandzie oraz drzwi ewakuacyjnych po stronie wschodniej i zachodniej, dostosowana jest do 
ewakuacji max 700 osób mogących przebywać jednocześnie na lodowisku i w strefie obejścia wokół tafli. Zakłada 
się, że jednorazowo na tafli lodowiska może przebywać max 500 osób, a na obejściu wokół lodowiska max 200 
osób towarzyszących. Przyjmuje się, że osoby towarzyszące będą korzystać z miejsc siedzących w dwóch dolnych 
rzędach trybuny zachodniej, licząc od osi podłużnej lodowiska. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące ewakuacji z trybun i budynku klubowego znajdują się w punkcie 11. 
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3.4.  Komfort 

 
Komfort kibiców 
 
- wszystkie miejsca numerowane, miejsca VIP tapicerowane, 
- dobre linie widoczności, dla przyjętej odległości od poziomu położenia oka do   
  wierzchołka głowy > 9cm, 
- centralnie zlokalizowany, czterostronny telebim o wymiarach                                     
  3.6m x 2.4m x 4 =34.56 m2, 
- odpowiednia, komfortowa ilość toalet i kiosków gastronomicznych zlokalizowanych  
  na przestronnej promenadzie 
- 20 miejsc dla niepełnosprawnych + 20 dla osób towarzyszących 
- reprezentacyjna strefa VIP 
 
Komfort zawodników 
 
- duża szatnia z zapleczem sanitarnym, strefami masażu i wypoczynku dla zawodników Zagłębia Sosnowiec, 
- 8 szatni z zapleczem sanitarnym dla zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego, 
- strefa odnowy biologicznej, dostępna dla wszystkich zawodników, 
- strefa siłowni, dostępne dla wszystkich zawodników. 

3.5.  Pojemność 

 
Projektowany stadion będzie miał pojemność na ok. 2457 miejsc siedzących dla kibiców i 88 miejsca dla gości VIP. 
 

4. Układ konstrukcyjny obiektu 

 
Budynek stadionu zimowego, analogicznie do pozostałych dwóch obiektów, tworzą 3 główne elementy: 
 
• konstrukcja żelbetowa – słupy, strop nad parterem, strop nad poziomem +1 i +2 w części wschodniej i 
zachodniej, trzony klatek schodowych i szybów windowych wykonane będą jako żelbetowe monolityczne. Trybuny 
wykonane będą jako żelbetowe, prefabrykowane, wsparte na prefabrykowanych belkach. 
• stalowa konstrukcja dachu – konstrukcja  dachu przekrywająca powierzchnię lodowiska, trybun oraz 
przestrzeń komunikacyjną, zaprojektowano w formie dźwigarów kratowych wspartych na słupach żelbetowych. 
Przekrycie dachu jest pełne, z blachy trapezowej wspartej na płatwiach z izolacją termiczną. 
• zewnętrzna, ażurowa, wizualna przesłona z pionowych elementów aluminiowych z drewnianą wstawką 
 
Konstrukcja obiektu oparta jest na schemacie słupowo – belkowo –  płytowym, wykonanym w technologii 
żelbetowej monolitycznej i prefabrykowanej. Zaprojektowano rozstaw osi poziomych (literowych) 8.00m, 
natomiast osi pionowych (liczbowych) jest zmienny, dostosowany do kubatury poziomów +1 i +2. Trybuna składa 
się z prefabrykowanych elementów po 3 rzędy, które opierają sie na belkach żelbetowych (tzw. belki zębate) 
w rozstawie 8m, które z kolei oparte są na żelbetowych belkach o wymiarach 60x80, rozpostartych między słupami 
żelbetowymi w rozstawie 8m w częściach wschodniej i zachodniej, oraz o rozstawie zmiennym w częściach 
północnej i południowej. Głębokość tarasów trybuny głównej oraz trybuny VIP (szerokość rzędów) wynosi 80cm.  
 
Konstrukcja  dachu przekrywająca powierzchnię lodowiska, trybun oraz przestrzeń komunikacyjną, 
zaprojektowana jest w formie dźwigarów kratowych wspartych na słupach żelbetowych. Przekrycie dachu jest 
pełne, z blachy trapezowej wspartej na płatwiach z izolacją termiczną. 
 
Zadaszenie w strefie wejściowej zaprojektowano w formie lekkiej stalowej konstrukcji ramowej  opartej na stropie 
żelbetowym oraz na fundamencie zewnętrznym. 
 
Podkonstrukcja dla pionowych elementów zewnętrznej palisady ("żyletki") składa się z ram ułożonych  promieniści.  
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Konstrukcja stalowa zwymiarowana będzie odpowiednio dla przeniesienia obciążeń od instalacji wentylacji, opraw 
oświetleniowych, systemu nagłośnienia, itp.  
 
Szczegółowy opis układu konstrukcji, zastosowane schematy statyczne, założenia przyjęte do obliczeń, w tym 
dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń zawarte są w tomie IIIB projektu  pt  „Konstrukcja”. 
 

5. Zapewnienie warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne 

 
Budynek stadionu zimowego został zaprojektowany w sposób zapewniający niezbędne warunki do korzystania z 
niego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich - zgodnie z 
wymogami zawartymi w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  
 
Wejścia do budynku, komunikacja pionowa 
Wszystkie wejścia do budynku prowadzą bezpośrednio z poziomu terenu i zostały zaprojektowane jako 
bezprogowe.  
Komunikacja pionowa 
W budynku zaprojektowano 4 windy dostosowane do obsługi przez osoby niepełnosprawne w szczególności 
poruszające się na wózkach: 
- 2 windy dla w strefie kibiców dostępne z hallu głównego w tym jedna zapewniająca również dostęp bezpośrednio 
do strefy VIP, 
-  1 winda zapewniająca dostęp dla kibiców gości, 
-  1 winda zapewniająca dostęp do strefy biuowo-administracyjnej. 
Pomieszczenia dla niepełnosprawnych 
W przestrzeniach ogólnodostępnych zarówno w strefie trybun zwykłych jak i w strefie VIP znajdują się toalety 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  
Szerokość przejść 
Drzwi przy głównym wejściu do budynku klubowego zaprojektowano o szerokości jednego skrzydła minimum  110 
cm w świetle jego przejścia. 
Wszystkie pozostałe drzwi wewnętrzne zaprojektowano o minimalnej szerokości skrzydła 90 cm w świetle 
przejścia. 
Trybuny 
Trybuny zarówno w strefie normalnej oraz w strefie VIP wyposażone są w stanowiska dla wózków 
niepełnosprawnych oraz miejsce siedzące dla opiekuna. 
Do tych miejsc zapewniony jest dostęp po drodze poziomej bezpośrednio z poziomu +1,  do którego dostęp 
zapewniony jest za pomocą  wind przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających sie na 
wózkach. 

6. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

 
Ze względu na obszerność tego zagadnienia (obiekt nietypowy) rozwiązania budowlano-instalacyjne zostały 
omówione w tomie IIIC tego opracowania pt. „Instalacje”. 
 

7. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instal. tech. 

Ze względu na obszerność tego zagadnienia (obiekt nietypowy) rozwiązania budowlano-instalacyjne zostały 
omówione w tomie IIIC tego opracowania pt. „Instalacje”. 
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8. Charakterystyka energetyczna obiektu 

8.1. Bilans mocy  

Ze względu na obszerność opracowania informację w tomie IIIC 

8.2. Właściwości cieplne i akustyczne przegród zewnętrznych  

Ze względu na obszerność opracowania informację w tomie IIIC 

8.3. Parametry sprawności instalacji grzewczych i innych urządzeń  

Ze względu na obszerność opracowania informację w tomie IIIC 

8.4. Spełnienie wymagań dotyczących oszczędności energii  

Ze względu na obszerność opracowania informację w tomie IIIC 

 

9. Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie i 
obiekty sąsiednie  

9.1.  Zapotrzebowania wody i odprowadzanie ścieków 

9.2.  Emisja zanieczyszczeń 

9.3.  Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

9.4.  Emisja hałasu, wibracji, promieniowania 

9.5.  Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w   tym glebę, wody 
powierzchniowe, podziemne 

9.6.  Rozwiązania architektoniczno-przestrzenne, funkcjonalna i techniczne obiektu budowlanego 
wpływające na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z przepisami 

Informacje szczegółowe  dotyczące punktów 9.1 -9.6 znajdują się w opisie "ZAGROŻENIA I  WPŁYW INWESTYCJI  
NA ŚRODOWISKO ORAZ HIGIENĘ I ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW" niniejszego opracowania. 

10. Materiały wykończeniowe 

 
Szczegółowe wymagania w odniesieniu do materiałów podlegających zastosowaniu oraz, sposobu wykonywania 
prac i niezbędnej jakości opisano w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla 
poszczególnych zakresów prac. 
W projekcie przewidziano 4 kategorie poziomu wykończenia pomieszczeń obejmujące zarówno wykończenie 
elementów ogólnobudowlanych, instalacyjnych oraz wyposażenie pomieszczeń. Poszczególne pomieszczenia 
przynależne do danej kategorii oznaczono na załącznikach graficznych: 
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 Standard wykończenia Rodzaje pomiesszczeń 

1 WYKOŃCZENIE POD KLUCZ  (wraz z elementami wyposażenia 
stałego) + MEBLE RUCHOME 
 
pomieszczenia całkowicie wykończone: podłogi, ściany sufity, wraz 
ze wszystkimi instlacjami wewnętrznymi: ogrzewanie, wentylacja, 
chłodzenie (tam gdzie określono w projekcie), instalacje 
elektryczne, niskoprądowe, oświetlenie, elementy wyposażenia 
stałego (biały montaż, stałe zabudowy meblowe) + meble ruchome 
 
 
 

pomieszczenia dla zawodników, 
sędziów, trenerów, obsługi 
medycznej, pomieszczenia 
związane z obsługą imprez i 
obsługą techniczną (monitoring, 
kasy biletowe, policja), business 
club, sale konferencyjne 

2 WYKOŃCZENIE POD KLUCZ (wraz z elementami wyposażenia 
stałego) 
 
pomieszczenia całkowicie wykończone: podłogi, ściany sufity, wraz 
ze wszystkimi instlacjami wewnętrznymi: ogrzewanie, wentylacja, 
chłodzenie (tam gdzie określono w projekcie), instalacje 
elektryczne, niskoprądowe, oświetlenie, elementy wyposażenia 
stałego (biały montaż, stałe zabudowy meblowe) 
 
 
 

inne niż w kategorii 1,3,4 

3 WYKOŃCZENIE POD KLUCZ - (bez elementów stałego wyposażenia) 
 
pomieszczenia całkowicie wykończone: podłogi, ściany sufity, wraz 
ze wszystkimi instlacjami wewnętrznymi: ogrzewanie, wentylacja, 
chłodzenie (tam gdzie określono w projekcie), instalacje 
elektryczne, niskoprądowe, oświetlenie, bez elementów 
wyposażenia stałego (biały montaż, stałe zabudowy meblowe) 
 
 
 
 

kioski gastronomiczne 

4 STAN DEWELOPERSKI (shell and core) 
 
pomieszczenia bez wykończeń wewnętrznych: strop bez warstw 
posadzkowych, ściany bez warstw wykończeniowych (ściany 
murowane i żelbetowe surowe bez tynku i malowania, ściany w 
technologii suchej zabudowy bez malowania), brak sufitów 
podwiedszanych, strop żelbetowy surowy, bez malowania, 
wykonane instalacje pożarowe: DSO, SSP, instalacja hydrantowa, 
oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, ogrzewanie, brak 
rozprowadzenia pozostałych instalacji wewnętrznych (wentylacja, 
wod-kan, instalacje elektryczne i niskoprądowe, oświetlenie 
podstawowe) - doprowadzone do granicy lokalu 

pomieszczenia przeznaczone na 
wynajem lub aran zacji i 
wyposażenia w późniejszym 
etapie: fitness, SPA, siłownia, 
lokale gastronomiczne inne niż 
kioski, galeria sportu, sklep kibica 
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Poziom +2 
 

10.1. Ściany wewnętrzne 

 
• Ściany wydzielające pomieszczenia oraz szachty instalacyjne  zaprojektowano jako ściany murowane z 
pustaków keramzytowych o grubości 12 i  19cm. 
• Ścianki działowe wydzielające pomieszczenia  pomieszczeniach zaprojektowano również w  technologii 
lekkiej gipsowo-kartonowe na konstrukcji stalowej systemowej podwójnie płytowane płytami gr. 12,5mm. Grubość 
ścianek oraz wypełnienie wełną mineralną odpowiednio do wymagań akustycznych pomieszczeń. 
• Ściany konstrukcyjne zaprojektowano jako żelbetowe szpachlowane i malowane. 
• Ściany wokół umywalek i zlewozmywaków wykończone w sposób zabezpieczający przed zawilgoceniem. 
• Ściany w węzłach sanitarnych (bloki szatniowe), pomieszczeniu lekarza, pomieszczeniach antydopingu, 
oraz punkcie medycznym wykończone płytkami ceramicznymi o formacie określonym w  projekcie wnętrz. 
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Rodzaje ścian oznaczono  na rysunkach architektury. 
 

10.2. Wykończenia ścian wewnętrznych 

W projekcie przewidziano następujące wykończenia ścian: 
 

Symbol Opis Miejsce zastosowania / uwagi 

L1 Malowane farbą akrylową  

L2 Malowane farbą wodoodporną i pleśnioodporną  

EP2.2 Cieńkopowłokowa paroprzepuszczalna żywica 
epoksydowa (pomiesczenia techniczne mokre, gr: 1,0 
m, kolor NCS S 2000-N  

 

PC1 płytki ceramiczne, wymiar 20 x 20 x 0,5 cm, kolor biały 
błyszczący 

Pomieszczenia sanitarne kibiców, 
pomieszczenia sanitarne w strefie 
sportowców, pomieszczenia 
porządkowe 

PC2 Płytki ceramiczne, wymiar 10 x 10 x0,5cm, kolor biały 
błyszczący 

Pomieszczenia sanitarne w strefie 
VIP 

X Brak warstwy wykończeniowej W przypadku braku wykończenia 
ścian murowanych z bloczków 
keramzytowych  oraz betonowych 
powierzchni widocznych ściana 
musi być wykonana jako mur 
licowy, nie wymagający 
dodatkowego wykończenia, 
oznacza to wykonanie z najwyższą 
starannością "na gotowo" 

BA Powierzchnia elementów żelbetowych w wykonaniu 
jako beton architektoniczny klasy SB3 wg. specyfikacji 

Konstrukcyjne belki policzkowe 
schodów w strefie wejściowej, 
 
Tarcze usztywniające ustrój 
konstrukcyjny na poziomie +1 

 
 

10.3. Przegrody zewnętrzne 

 
SZ / F1A Ażurowa fasada okalająca 
 
Cechą  spajającą wszystkie obiekty Zagłębiowskiego Parku Sportu jest zastosowanie wertykalnych elementów 
przypominających belki drewniane na elewacjach.  
Elementy te mocowane są do stalowej podkonstrukcji, która tworzy układ ramowy mocowany do ściany 
zewnętrznej oraz do obwodowego fundamentu.  Elementy mocowane są jako ciągłe belki dwuprzęsłowe 
zamocowane na górze do konstrukcji dachu oraz pośrednio (z przesuwem zapewniającym prawidłową pracę pod 
wpływem zmian temperatury) do obwodowej konstrukcji stalowej oraz postawione na dole na fundamencie 
betonowym. 
 
Elementy te tzw "żyletki" wykonane będą  jako profile zamknięte  tłoczone z aluminium z listwą z drewna 
klejonego mocowaną do czoła. 
 
Elementy aluminiowe lakierowane są na kolor, który zostanie wybrany w następnym etapie na podstawie próbek. 
Wymiar przekroju 350 x 120mm, w rozstawie osiowym 75 cm 
Drewno zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych poprzez odpowiednie 
impregnowanie i/lub lakierowanie. Proponowany gatunek drewna to modrzew.   
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SZ/F2 Fasady szklana strefy wejściowej 
 
W strefie wejściowej, dwukondygnacyjnej zaprojektowano fasadę przeszkloną w wysokości  ok. 7,07 m i rozstawie 
słupów  2 m 
Fasada słupowo-ryglowa, na profilach aluminiowych lakierowanych proszkowo w kolorze antracytowym,  na 
podkonstrukcji stalowej z elementów pionowych typu HEB 280  zabezpieczonych antykorozyjnie, lakierowanych w 
kolorze antracytowym. 
 
Fasady szklone będą zestawami trzyszybowymi w kolorze neutralnym, niskorefleksyjnymi o parametrach: 
- współczynnik Ucw ≤ 1,6 W/m2K 
- współczynnik Lt≥ 50% 
Fasady w strefie wejściowe wyposażone są w drzwi wykonane z profili aluminiowych z wypełnieniem szklanym. 
- współczynnik przenikania ciepła dla drzwi - U ≤ 1.5 W/m2K 
Drzwi wyposażone są we wszystkie niezbędne okucia zapewniające prawidłowe ich użytkowanie. 
 
SZ / F3  Ściany zewnętrzne  pełne 
Ściany zewnętrzne zaprojektowano z płyty warstwowej samonośnej, której zewnętrzna powierzchnia stanowi 
podkonstrukcję pod okładzinę z siatki cięto-ciągnionej. W skład płyty warstwowej wchodzi: blacha wewnętrzna, 
rdzeń izolacyjny z pianki IPN oraz blacha zewnętrzna. Mocowanie siatki cięto-ciągnionej do płyty warstwowej 
następuje za pośrednictwem podkonstrukcji z profili aluminiowych. 
 
Płyta warstwowa: 
- Blacha wewnętrzna  
Materiał: stal powlekana ogniowo cynkiem o gramaturze 275 g/m2 zgodnie z PN-EN 10147:2000 i granicy 
plastyczności 280 MPa.  
Grubość: 0.40 mm. 
Powłoka zabezpieczająca: organiczna powłoka poliestrowa o grubości nominalnej  15 μm 
 
- Rdzeń izolacyjny  
Sztywna pianka IPN z zamkniętymi porami,  λ= 0,0224  W/mK , wartość współczynnika U=0,15 W/m2K wg EN ISO 
14509 ( z uwzględnieniem połączeń elementów. Brak zawartości związków z grupy CFC/HCFC.    
 
- Blacha zewnętrzna  
Materiał: stal powlekana ogniowo cynkiem o gramaturze 275 g/m2 zgodnie z PN-EN 10147:2000 i granicy 
plastyczności 280 MPa. 
Grubość: 0.60 mm. 
Powłoka zabezpieczająca poliestrowa gr. 25 μm 
 
Okładzina zewnętrzna – siatka cięto-ciągniona :  
Grubość materiału : 2 mm 
Wymiar oczka 62.5x20 mm  
Szerokość profili 9,1 mm  
Przezierność 42 % 
Aluminium malowane proszkowo dwustronnie na kolor zgodny z oznaczeniami na rysunkach elewacji 
 
SZ / F4 Przeszklenia pomieszczeń biurowych 
Fasady słupowo ryglowe, na wysokość 3,0m (od poziomu posadzki do poziomu sufitów podwieszanych), rozstaw 
osiowy 1,33m, w strefie biurowej co drugie okno rozwieralno uchylne z blokadą otwarcia 10cm, 
 
Fasady szklone będą zestawami trzyszybowymi w kolorze neutralnym, niskorefleksyjnymi o parametrach: 
- współczynnik Ucw ≤ 1,1 W/m2K 
- współczynnik Lt≥ 50% 
Fasady w strefie wejściowe wyposażone są w drzwi wykonane z profili aluminiowych z wypełnieniem szklanym. 
- współczynnik przenikania ciepła dla drzwi - U ≤ 1.5 W/m2K 
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10.4. Podłogi i posadzki 

Posadzki w budynku zostały dobrane przy uwzględnieniu wymagań funkcjonalnych odpowiednich stref. 
Rodzaje wykończeń oznaczono na podstawowych planach branży architektonicznej (O_P_XX_41XX)  oraz na 
planach wykończeń posadzek FF_P_XX_425X). 
 

Symbol Opis Miejsce zastosowania / uwagi 

EP1 Posadzka na bazie żywicy poliuretanowej o fakturze 
antypoślizgowej R10 o grubości 2-3 mm, -posadzka 
elastyczna przenosząca zarysowania podłoża, Twardość 
Shore’a 67 wg DIN 53 505 A,  
klasa reakcji na ogień Bfl S1 wg PN-EN 13501-1, kolor NCS 
S 2000-N 
 

Strefa wejściowa, toalety dla 
kibiców, korytarze w części 
administracyjnej 

EP2.1 
 

Cienkopowłokowa paroprzepuszczalna posadzka 
epoksydowa o grubości 0,5 mm i antypoślizgowoąci R9, 
odporność na ścieranie 63 mg: (CS 10/1000/1000) 
(7dni/+23°C) wg DIN 53 109 metoda Tabera, klasa reakcji 
na ogień Bfl – s1 wg PN-EN 13501-1, kolor NCS S 2000-N 

Pomieszczenia techniczne suche, 
spoczniki  klatek schodowych 

EP2.2 Cienkopowłokowa posadzka epoksydowa z wypełniaczem 
kwarcowym typ OS 8 o grubości 1,00 
mm i antypoślizgowości R11 (ze względu na możliwość 
powstawania zastoin wody), kolor NCS S 2000-N 

Pomieszczenia techniczne mokre 

RS Impregnat hydrofobowy bezbarwny Wszystkie elementy 
prefabrykowane trybun 
zabezpieczone impregnatem na 
etapie produkcji, biegi klatek 
schodowych dodatkowo z fakturą 
antypoślizgową (odcisk w betonie) 

ES posadzka o fakturze antypoślizgowej R 11, grubość 3 mm, 
elastyczna, wodoszczelna, odporna na substancje 
ropopochodne , sole i inne związki występujące na 
parkingach, kolor NCS S 2000-N 

Nie występuje w SZ 

PC1 Płytki ceramiczne szkliwione wymiarach 20 x 20 x 0,5 cm, 
kolor biały mat 

Sanitariaty  w zespołach 
szatniowych, pomieszczenia 
porządkowe  

PC2 Płytki ceramiczne szkliwione o wymiarach 10 x 10 x 0,5 
cm, kolor szary mat 

Sanitariaty w strefie VIP i biurowej 

WP1 Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, kolor 
systemowy szary ciemny 

pomieszczenia biurowe i 
administracyjne i korytarze 

WP2 Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, kolor 
systemowy szary ciemny 

Sale konferencyjne 

WP3 Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, kolor 
systemowy szary ciemny 

Strefa VIP 

WS Wycieraczka systemowa aluminiowa z wkładem 
gumowym 

Strefy wejściowe 

SP Wykładzina sportowa kauczukowa w tzw. pastylki, kolor 
gładki, jednolity, pastelowy systemowy szary ciemny, w 
płytkach, gr 2,7mm 

nie występuje w SZ 

MG Mata gumowa na żelbetowej płycie posadzkowej 
wykończonej impregnatem hydrofobowym 

Strefa wokół płyty lodowiska na 
poziomie 0 

GP Wykładzina sportowa kauczukowa  o wysokiej 
wytrzymałości powierzchniowej, odpowiednia do 
zastosowania w hali z lodowiskiem, gr. 9mm, kolor 
ciemny szary, tekstura zwiększająca przyczepność  

Korytarze w strefie szatni 
zawodników, szatnie dla 
zawodników wraz z toaletami  

TL Posadzka płyty lodowiska Płyta betonowa z odpowiednimi 
instalacjami chłodniczymi, beton 
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wg projektu konstrukcji 

PD1 System podłogi sportowej - podłoga sportowa 
wykończona litą deską z klonu północnoamerykańskiego 
na  konstrukcji podwójnie legarowanej posadowionej na 
elastycznych podkładach gumowych 

nie występuje w SZ 

PD2 System podłogi sportowej - podłoga sportowa -  
konstrukcja legarowana + warstwowy panel sportowy 

nie występuje w SZ 

PP Parkiet przemysłowy z drewna dębowego, układany w 
jednym kierunku, wymiar deszczułek 300/30/16 mm, 
układany na sztrc, gr. 16mm, olejowany 

nie występuje w SZ 

BT Boisko trawiaste z naturalnej murawy nie występuje w SZ 

KB Kostka betonowa, 20x20x6cm układana na podbudowie 
dla ruchu pieszego 

nie występuje w SZ 

PT Podłoga podniesiona systemowa z powłoką 
antyelektrostatyczną 

nie występuje w SZ 

EA Posadzka antyelektrostatyczna epoksydowa o grubości 
1,00 mm i antypoślizgowości R10 (tzw. 
„baranek”- skórka pomarańczy) 

Pomieszczenia  rozdzielni 
elektrycznych, trafo 

X Brak warstwy wykończeniowej Pomieszczenia pozostawione w 
stanie nie wykończonym tzw. stan 
deweloperski (shell and core) np. 
pomieszczenie dla odnowy 
biologicznej, siłowni  

 

10.5. Drzwi 

 
W budynku zastosowane będą różne rodzaje drzwi stosownie do potrzeb funkcjonalnych. Wszystkie parametry 
określające rodzaj drzwi, materiały oraz wyposażenie zostały zestawione w tabeli zbiorczej, seria rysunków DG 
49XX 
 
Drzwi stalowe 
Drzwi stalowe na ościeżnicy narożnej, obejmującej lub blokowej malowane proszkowo o odpowiedniej odporności 
ogniowej tam gdzie to jest wymagane - pomieszczenia szatniowe, pomocnicze, pomieszczenia techniczne, 
większość pomieszczeń na poziomie parteru w budynku klubowym, drzwi do zespołów sanitarnych dostępnych z 
poziomu promenady dla kibiców 
 
Drzwi drewniane 
Drzwi do pomieszczeń ze specjalnymi wymaganiami w zakresie izolacji akustycznej (sale konferencyjne, pokoje 
zarządzających) zostaną wyposażone w drzwi drewniane pełne z zagłębioną uszczelką o podwyższonej izolacyjności 
akustycznej. 
 
Drzwi profilowe 
Drzwi do pomieszczeń biurowych oraz drzwi na granicy poszczególnych stref funkcjonalnych, drzwi na drogach 
komunikacyjnych  zaprojektowane zostały jako przeszklone, wykonane z profili  aluminiowych lub stalowych 
odpowiedniej odporności pożarowej tam gdzie to jest wymagane. 
 
Wszystkie drzwi otwierane na drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone w samozamykacze. 
Wszystkie klamki i okucia zostaną wykonane ze stali nierdzewnej a wszystkie drzwi z ogranicznikiem. 

10.6. Sufity 

 
Wykończenia sufitówi w budynku zostały dobrane przy uwzględnieniu wymagań funkcjonalnych odpowiednich 
stref. 
Rodzaje wykończeń oznaczono na podstawowych planach branży architektonicznej (O_P_XX_40XX)  oraz na 
planach wykończeń sufitów CL_P_XX_406X). 
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Symbol Opis Miejsce zastosowania / 
uwagi 

GM Sufit GK gładki, pojedyńcza płyta, malowany farbą akrylową Zgodnie z projektem 

GW Sufit GK gładki, pojedyńcza płyta do stosowania w pomieszczeniach o 
okresowo podwyższonej wilgotności, malowany farbą wodoodporną i 
pleśnioodporną 

Zgodnie z projektem 

MR Akustyczny sufit podwieszany z prasowanej wełny kamiennej bez 
dodatków organicznych w module 600x600mm oraz 1200x600mm, 
grubość 15 mm, kolor systemowy biały 
 
- współczynnik pochłaniania dźwięku αw=0,95, (współczynniki) :125Hz-
0,45;250Hz-0,85;500Hz-1,00;1000Hz-0,95;2000Hz-1,00;4000Hz-1,00) 
- reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,  
- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,  
- odporność na zginanie -  Klasa 1/C/0N  
- odporność do 100% wilgotności względnej 
- pełna stabilność wymiarowa 
- współczynnik odbicia światła 86% 
 
Płyty zabezpieczone obustronnie welonem z włókna szklanego, strona 
widoczna ultra matowa, malowana kurtynowo w kolorze białym, przeznaczona 
do czyszczenia na sucho. Krawędzie boczne płyt typ E15 wzmocnione i 
malowane, symetryczne, umożliwiające demontaż. 

Pomieszczenia biurowe, 
korytarze w strefie 
biurowej, pomieszczenia 
funkcyjne itp 

GA Akustyczny monolityczny sufit podwieszany wykonany z płyt 
wypełniających z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków 
organicznych, tył pokryty szczelną membraną akustyczną, w module 
1200x900mm, grubość 40mm.  
 
- współczynnik pochłaniania dźwięku αw=1,00 
- reakcja na ogień A2-s1,d0 zgodnie z PN-EN 13501-1 
- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1 
- odporność na zginanie:  Klasa 2/C 
-  stopień jasności Wartość L:  94,5  zgodnie  ISO 7724 
- współczynnik rozproszenia światła >99% 
- współczynnik odbicia światła 87%. 
- bezpośrednia izolacyjność akustyczna Rw (C;Ctr) = 22 (-2;-3) dB 
 

Połączenia między płytami wypełnione szpachlą akustyczną a następnie 
wygładzone i wyszlifowane mechanicznie. Całość powierzchni pokryta 
dwukrotnie tynkiem akustycznym w kolorze białym. Wyrób wykonany zgodnie z 
Normą EN 13964 posiadający znak CE. 
 
Konstrukcja sufitowa systemowa T35 Monolithic składająca się z profili 

głównych T35 w rozstawie co 1200mm, podwieszanych na zawiesiach 
noniuszowych, profili poprzecznych FC 35 w rozstawie co 900mm i profila 
obwodowego U40. 
Wyrób wykonany zgodnie z Normą EN 13964 posiadający znak CE 

 

Nie występuje w SZ 

PX Surowy strop malowany natryskowo na kolor czarny wraz z elementami 
instalacji technicznych 

Malowanie w sposób 
natryskowy należy 
wykonać przed montażem 
instalacji oraz dodatkowo 
po ułożeniu (malowanie 
instalacji) 
Pomieszczenie Business 
Club na +1  
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AK Akustyczny systemowy sufit podwieszony w skład którego wchodzą: 
 

1)   płyty wypełniające z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków 
organicznych w module 1200x600mm, grubość 50 mm, o deklarowanych i 
gwarantowanych w ramach Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) 
parametrach: 

- współczynnik pochłaniania dźwięku αw=1,00, klasa A, dla częstotliwości: 
 

[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

Podwieszenie- 
montaż bezpośredni 

0,2 0,70 1,0 1,0 1,0 1,0 

 
- reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,  
- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,  
- odporność na zginanie -  Klasa 1/C/0N  
- odporność do 100% wilgotności względnej 
- pełna stabilność wymiarowa 
- współczynnik odbicia światła 64% 
- przewodność cieplna: λD = 37 mW/Mk 
 
Płyty zabezpieczone obustronnie welonem z włókna szklanego, strona 
widoczna barwiony welon w kolorze czarnym matowym,  krawędzie boczne 
płyt wzmocnione i malowane, symetryczne, umożliwiające demontaż, kolor 
systemowy czarny 
 
2)     Konstrukcja nośna w systemowa montowana bezpośrednio do blachy trapezowej 
przy pomocy uchwytów bezpośredniego montażu, składająca się z profili T24, nośnych 
oraz poprzecznych o pełnej wys. 38mm, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze 
stopką pokrytą blachą z powłoką lakierniczą w kolorze MATT BLACK. 
 
Rozwiązanie o gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Właściwości 
Użytkowych (DoP) parametrach: 
- reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1, 
- odporności na korozję - Klasa trwałości B, 
- nośności 9,9 kg/m2 w klasie ugięcia 1 przy standardowym rozstawie wieszaków 
120x120cm 

 

Arena główna Stadionu 
Zimowego 

PM Akustyczny systemowy sufit podwieszony -  
 
Bezramowe wyspy akustyczne podwieszane z pojedynczych płyt 
wypełniających z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych w 
kolorze NCS 0-500N (biały), posiadające ultramatową, iałą powierzchnię o 
wysokich współczynnikach odbicia i rozproszenia światła 
 
Wyspy sufitowe w kształcie koła o średnicy 800mm / 1160 mm, grubość 40mm, 
wykonane z płyty symetrycznej o gładkiej i malowanej fakturze, zabezpieczonej 
od tyłu welonem szklanym oraz malowanymi krawędziami bocznymi. 
 
Płyty o pełnej stabilności wymiarowej, odporności do 100% wilgotności 
względnej o gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji DoP 
parametrach: 
- pochłaniania dźwięku Lw – 1,0 (deklarowana równoważna powierzchnia 
chłonna) 
- reakcja na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1 
- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1 
- odporność na zginanie - Klasa 2/C/0N 
- współczynnik odbicia światła 87%. 
- stopień jasności Wartość L:  94,5  zgodnie  ISO 7724 
- współczynnik rozproszenia światła >99% 
- połysk: 0,8% pod katem 85 ° zgodnie z ISO 2813 
- odporność na ścieranie na mokro  Klasa 1 zgodnie z EN ISO 11998:2007 gdzie 
1- najwyższa odporność 
 

Strefy reprezentacyjne jak 
strefa VIP. 
Sufit zastosowany dla 
poprawy akustyki 
pomieszcenia oraz 
podwyższenia walorów 
estetycznych 
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Wyspy sufitowe montowane do stropu za pomocą linek stalowych 
zakończonych karabińczykiem i spiralami kotwiącymi wkręcanymi w płyty 
sufitowe. Wyrób wykonany zgodnie z Normą EN 13964 posiadający znak CE. 
Spirale kotwiące należy rozmieścić symetrycznie (jak pokazano poniżej) 
w odległości co najmniej 100 – 150 mm od krawędzi w zależności od kształtu, 
wielkości płyty. 
 
 

 
PA Akustyczny sufit podwieszony z widoczną konstrukcją w skład którego 

wchodzą: 
1)   płyty wypełniające z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków 
organicznych w kolorze NCS S 9000-N module 600x600mm, grubość 22 mm, o 
deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracji DoP parametrach: 
   
- współczynnik pochłaniania dźwięku αw=1,00, (współczynniki :125Hz-
0,50;250Hz-0,85;500Hz-1,00;1000Hz-0,90;2000Hz-1,00;4000Hz-1,00) 
- reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,  
- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,  
- odporność na zginanie -  Klasa 1/C/0N  
- współczynnik odbicia światła 4%. 

 

 
Płyty zabezpieczone obustronnie welonem z włókna szklanego. Płyty o ultra matowej 
antystatycznej powierzchni przeznaczonej do odkurzania. Płyty stabilne wymiarowo o 
odporności do 100% wilgotności względnej.  
Krawędzie boczne płyt proste typ A, wzmocnione i malowane w kolorze płyty, 
symetryczne, umożliwiające demontaż w całości do dołu, bez konieczności podnoszenia 
powyżej konstrukcji 

Nie występuje w SZ 
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2)   Konstrukcja nośna systemowa, montowana bezpośrednio do stropu 
żelbetowego przy pomocy uchwytów bezpośredniego montażu, składająca się z 
profili nośnych T24 oraz poprzecznych o pełnej wys. 38mm, wykonanych z 
blachy stalowej ocynkowanej ze stopką pokrytą blachą z powłoką lakierniczą w 
kolorze czarnym MATT BLACK.  
Rozwiązanie o gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji DoP 
parametrach:   
- reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,  
- odporności na korozję - Klasa trwałości B,  
 

IT Izolacja termiczna  - według oznaczonych na rysunkach typów 
przegród, płyty Multipor o odpowiedniej grubości dla spełnienia 
wymogów fizyki budowli, montaż mechaniczny ora na klej. 

Dotyczy sytuacji 
wymuszającej montaż 
izolacji termicznej od 
wewnątrz - strop pod 
pomieszczeniemi o niższej 
temperaturze projektowej 
o ponad 8 stopni C 

BT Blacha trapezowa wg. konstrukcji Wg. projektu 

BC Blacha trapezowa (przekrycie dachu), malowana fabrycznie na kolor 
czarny 

Przekrycie Areny głównej  

X Surowy strop żelbetowy Powierzchnia gładka, 
jednorodna, elementy 
prefabrykowane,  strop 
typu filigran 

   
 

10.7. Dźwigi 

 
Wszystkie dźwigi będą wyposażone w napęd elektryczny, zgodne z projektem i wymaganiami.  
 
Wyposażenie wind  holu wejściowego będzie obejmować panel sterowania wykonany ze stali nierdzewnej 
wysokiej jakości. Wnętrze wind wykończone przy użyciu paneli ze szkła lakierowanego. 
 
Windy będą posiadać oświetlenie w suficie i ścianę z luster. Windy mają system sterowania inteligentnego, który 
może być oparty na czytniku kart. Drzwi windy typu szybko zamykających się. 
 
Kabiny wind bocznych, towarowo-osobowych (W1,W2) wykończone  przy użyciu paneli stalowych lakierowanych 
proszkowo. 
Podłogi kabin wykończone materiałem zgodnym z wykończeniem holu wejściowego na parterze. 

10.8. Dach 

 
Dach główny wykonany zostanie jako płaski w konstrukcji stalowej kryty blachą trapezową uzupełniony wełną 
mineralną z warstwą paroizolacji i wierzchnią warstwą hydroizolacji w postaci membrany PCV. 
 
Poszycie zadaszenia nad głównym wejściem zaprojektowano z blachy trapezowej z izolacją wodną z membrany 
PCV na warstwie wełny mineralnej stanowiącej warstwę wygłuszającą. 
 
Obniżenia dachu w zagłębieniach będące stropami kondygnacji L1 zostały przeznaczone na przestrzenie 
techniczne. Zaprojektowano je jako dachy płaskie z odpowiednią paroizolacją, wykonany w technologii 
stropodachu odwróconego  
Wszystkie urządzenia techniczne na dachu będą ustawione na odpowiednich fundamentach aby zapobiec 
przenoszeniu się drgań i wibracji na elementy konstrukcyjne budynku.  Dojścia techniczne do urządzeń oraz wzdłuż 
attyki budynku dodatkowo wzmocnione zostaną warstwą hydroizolacji. 
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Wszelkie krawędzie i attyki dachowej wyposażone zostaną w elementy zapewniające bezpieczeństwo osobom 
znajdującym się na dachu. 
 
Przegrody poziome (dachy, stropy nad np. przejazdami) będą posiadały współczynnik Uc≤0,18W/m2K 
 

10.9. Elementy wyposażenia stałego 

 

10.9.1. Biały montaż i wyposażenie pomieszczeń sanitarnych 

 
Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w elementy białego montażu (ceramika, baterie) oraz w inne elementy 
wyposażenia wg. projektu przewidziano według różnych standardów zgodnie z następującym podziałem: 
 

Standard 1 Toalety kibiców  

Standard 2 Toalety kibiców - łazienka dla osób niepełnosprawnych 

Standard 3 Węzły sanitarne dla sportowców 

Standard 4 Toalety w strefie VIP 

 
Szczegółowe zestawienie w/w wyposażenia znajduje sie w tabelach stanowiących załącznik do niniejszego opisu i 
specyfikacjach. 
 

10.9.2. Stałe zabudowy meblowe  

Jako stałe zabudowy meblowe w budynku stadionu piłkarskiego przewidziano: 
 

Rodzaj zabudowy meblowej Opis funkcjonalno materiałowy miejsce występowania, ilość 

Lada recepcyjna Wymiary zewnętrzne 634 x 80 x 100 (dł, szer, 
wys), lada recepcyjna z powierzchnią blatu o 
szerokości 30cm na wysokości 1,0m oraz z 
blatem o głębokości 80cm na wysokości 75cm, 
blat górny oraz powierzchnia od strony 
frontowej okładzina ze szkła hartowanego gr 
6mm, szkło satynowane, trawione kwasem od 
strony wewnętrznej, blat roboczy płyta 
melaminowana 

Strefa wejściowa P.L).01B, 1 
szt. 

Biurko konferencyjne Biurko dla osób z którymi przeprowadzane są 
konferencje prasowe, wymiar zewnętrzne 490 x 
48 x 75cm (dł, szer, wys) 

Sala konferencyjna, E.LO.07 
A, 1 szt 

Lada barowa Budowa modułowa, wymiary zewnętrzne 400  x 
90 x 110 (dł, szer, wys), lada barowa z 
powierzchnią blatu o szerokości 30cm na 
wysokości 1,15m oraz z blatem o głębokości 
80cm na wysokości 90cm, blat górny oraz 
powierzchnia od strony frontowej okładzina ze 
szkła hartowanego gr 6mm, szkło satynowane, 
trawione kwasem od strony wewnętrznej, blat 
roboczy płyta wiórowa gr 4cm w okładzinie z 
blachy ze stali kwasoodpornej 0,75mm gr. wraz 
z krawędzią frontową, w blacie zintegrowane 
zlewy 3 szt., pod blatem od strony obsługi 
szafki standardowe o szerokości 60cm, 
głębokość 60cm, drzwi pojedyncze, fronty białe 
lakierowane połysk 

Hol VIP S.L1.01, 1 szt. 

Szafki w szatni gospodarzy Wg. projektu, szerokość 80cm  O.L0.07 30 szt. 

Szafki w szatni suchej Wg. projektu O.L0.04 
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gospodarzy 

Szafki w szatniach gości Wg. projektu, szerokość 80cm O.L0.16, O.L0.20 - po 28 szt. 

Szafki w szatniach sędziów Wg. projektu  

Szafki w sztniach UKS Wg. projektu, szerokość 60cm, szafki metalowe, 
zamykane 

O.L0.37, O.L0.34, O.L0.31, 
O.L0.28; O.L0.40, O.L0.43, 
O.LO.46, O.L0.49 - po 26 
szafek 

 

10.9.3. Meble ruchome 

 
Według prezentacji wyposażenia meblowego i kart opisujących produkty 
 

10.9.4. Wyposażenie w elementy sportowe 

 
Według specyfikacji. 
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