
1

KONKURS
NA KONCEPCJᆀ ARCHITEKTONICZN၀ BUDYNKU CENTRUM DYDAKTYCZNEGO NAUK MEDYCZNYCH I NAUK 
O ZDROWIU UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DᐐUGOSZA W CZᆀSTOCHOWIE

ROZWI၀ZANIA PRZESTRZENNE

Pomimo niewielkiej skali i ograniczonej wielkoᖰci dziaᐠki planowany budynek ma szansᆐ uporzၐdkowaၰ chaotycznၐ na tᆐ chwilᆐ 
przestrzeᑀ tworzonego kampusu. Konieczne jest aby obiekt wszedᐠ w interakcjᆐ z istniejၐcymi obiektami uniwersyteckimi i byᐠ ich 
uzupeᐠnieniem. Proponowana forma koresponduje z sၐsiadujၐcym bezpoᖰrednio z nim budynkiem Wydziaᐠu Nauk Spoᐠecznych 
tworzၐc na tym fragmencie spójny organizm. Ukᐠad przestrzenny bryᐠy obiektu zamyka osie widokowe ulic Zbierskiego i 
Chᐠopickiego oraz jest  akcentem skrzyៀowania alei Armii Krajowej i Jana Pawᐠa II. Obniៀenie budynku od strony Wydziaᐠu Nauk 
Spoᐠecznych i pozostaᐠej czᆐᖰci kampusu a wyniesienie kubatury od strony gᐠównych arterii komunikacyjnych zamyka oᖰ 
kompozycji zespoᐠu uniwersyteckiego, natomiast lokalizacja tarasu uៀytkowego od strony wnᆐtrza wpᐠywa na integracjᆐ obiektu z 
przestrzeniami uczelni. Taras uៀytkowy nie tylko stanowi efekt dziaᐠaᑀ kompozycyjnych, jest teៀ sposobem na rozwiၐzanie 
problemu deficytu stref rekreacji, miejsc spotkaᑀ dla studentów zarówno w ramach projektowanego budynku jak i wydaje siᆐ 
caᐠego kampusu uniwersyteckiego.
Obsᐠugᆐ komunikacyjnၐ obiektu, zjazd do parkingu podziemnego, umieszczono od strony zachodniej, co zapewniᐠo uspokojenie 
strefy wejᖰciowej ᐠၐczၐcej projektowany budynek z Wydziaᐠem Nauk Spoᐠecznych i pozostaᐠၐ czᆐᖰciၐ kampusu. Umoៀliwia to w 
przyszᐠoᖰci stworzenie placu uczelnianego na styku tych dwóch budynków z przeznaczeniem na imprezy, koncerty. Samo wejᖰcie 
do budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu zaplanowano vis a vis wejᖰcia do budynku Wydziaᐠu 
Nauk Spoᐠecznych. Od strony wschodniej, w separacji od gᐠównego wejᖰcia, umieszczono dostᆐp z dojazdem do pomieszczenia 
gospodarczego / laboratorium. Lokalizacja budynku umoៀliwiᐠa uchronienie dwóch charakterystycznych drzew w póᐠnocno -
wschodnim naroៀniku dziaᐠki. W celu odseparowania projektowanego budynku od sၐsiednich dziaᐠek wzdᐠuៀ granicy zachodniej i 
poᐠudniowej zaplanowano zieleᑀ wysokၐ i ᖰredniၐ. Lokalizacja budynku wymusza przekᐠadkᆐ sieci gazowej na niewielkim odcinku. 

ROZWI၀ZANIA FUNKCJONALNE

Przy rozwiၐzaniach funkcjonalnych kierowaliᖰmy siᆐ zasadၐ aby obiekt byᐠ prosty, czytelny, z wyraហnym wyodrᆐbnieniem zespoᐠów 
funkcjonalnych i ekonomicznie kompaktowy - tzn. nie byᐠ przesadnie rozbudowany. Jak równieៀ by byᐠ ekonomiczny w 
eksploatacji, ekologiczny i w duៀej mierze samowystarczalny. Budynek zaprojektowano o klarownym ukᐠadzie funkcjonalnym 
wpᐠywajၐcym na prostotᆐ konstrukcji i umoៀliwiajၐcym przyszᐠe modyfikacje funkcji. Elastycznoᖰၰ, moៀliwoᖰၰ adaptacji do 
zmieniajၐcych siᆐ potrzeb stanowiᐠy podstawᆐ decyzji projektowych. Otwarta struktura umoៀliwia realizacjᆐ potrzeb, których 
obecnie jeszcze nie jesteᖰmy w stanie przewidzieၰ. Zastosowano elastyczny ukᐠad konstrukcji, ᖰciany dziaᐠowe pomiᆐdzy 
pracowniami chemicznymi, salami wykᐠadowymi i pomieszczeniami biurowymi zaplanowano w lekkiej konstrukcji, schodkowe 
ukᐠady sal wykᐠadowych wykonano jako podᐠogi podniesione w konstrukcji, która umoៀliwia ich likwidacjᆐ. 
Strefy penetrowane gᐠównie przez studentów umieszczono na dwóch najniៀszych kondygnacjach. Powyៀej czᆐᖰci tzw. studenckiej 
umieszczono czᆐᖰၰ biurowၐ. Podkreᖰlono strukturᆐ funkcjonalnၐ budynku z zaakcentowaniem przestrzeni publicznej oraz 
wyartykuᐠowaniem podziaᐠów wewnᆐtrznych w rozwiၐzaniach formalnych i materiaᐠowych. Zwornikiem bloków funkcjonalnych 
jest centralnie poᐠoៀona strefa komunikacji z ogólnodostᆐpnymi przestrzeniami do nauki i rekreacji studentów i tarasem 
rekreacyjno-widokowym. To ta przestrzeᑀ stanowi strefᆐ aktywizujၐcၐ studentów, zapewniajၐc interakcje na róៀnym poziomie.
Kompozycja budynku czᆐᖰci dydaktycznej oparta zostaᐠa na dwóch traktach edukacyjnych przedzielonych pasaៀem komunikacyjno 
– rekreacyjnym. Na parterze, w dwóch blokach umieszczono wszystkie sale wykᐠadowe oraz pomieszczenie gospodarcze / 
laboratorium. W strefie pomiᆐdzy blokami edukacyjnymi zaplanowano elementy komunikacji poziomej i pionowej, portierniᆐ z 
sၐsiadujၐcၐ szatniၐ odzieៀy wierzchniej oraz toalety. W strefie tej umieszczono takៀe ogólnodostᆐpne przestrzenie do nauki i 
cichej rekreacji wzbogacone elementami naturalnej zieleni. Sale wykᐠadowe na 20 i 40 osób zaprojektowano w ukᐠadzie 
schodkowym. Duៀa sala wykᐠadowa z moៀliwoᖰciၐ podziaᐠu na dwa niezaleៀne pomieszczenia mobilnၐ ᖰcianၐ akustycznၐ z 
aneksem ze stanowiskiem sterowania ᖰwiatᐠem i multimediami. Pomieszczenie gospodarcze z przeznaczeniem w przyszᐠoᖰci na 
laboratorium posiada niezaleៀny zewnᆐtrzny dostᆐp z dojazdem od strony wschodniej oraz poᐠၐczenie wewnᆐtrzne z ogólnၐ 
komunikacjၐ. Winda na tym poziomie w ukᐠadzie przelotowym, zapewniajၐcym takៀe bezpoᖰredni dostᆐp od strony laboratorium. 
Na pierwszym piᆐtrze w dwóch traktach umieszczono po 5 pracowni chemicznych z moៀliwoᖰciၐ dowolnego ich ᐠၐczenia. W 
strefie pomiᆐdzy pracowniami umieszczono komunikacjᆐ poziomၐ, pionowၐ, zespóᐠ toalet oraz pomieszczenie socjalne dla 
pracowników i dwa zespoᐠy szatni studenckich. Podobnie jak na parterze znalazᐠy siᆐ tutaj ogólnodostᆐpne przestrzenie do nauki i 
cichej rekreacji w otoczeniu zieleni. Parter i piᆐtro powiၐzane ze sobၐ reprezentacyjnၐ klatkၐ schodowၐ oraz zabudowanၐ, 
ewakuacyjnၐ klatkၐ schodowၐ i dហwigiem osobowo-towarowym. Obudowana klatka schodowa kontynuuje swój bieg w czᆐᖰciach 
biurowych. Z klatki schodowej na poziomie 2 piᆐtra zaᐠoៀono wyjᖰcie na taras rekreacyjny. Na tarasie umieszczono w róៀnej 
konfiguracji siedziska w otoczeniu zieleni. Zastosowana zieleᑀ, typu rozchodniki, sukulenty, jest maᐠo wymagajၐca i ᐠatwa w 
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eksploatacji. Na 2 i 3 piᆐtrze w identycznych ukᐠadach funkcjonalnych zaplanowano 40 pokoi biurowych, z czego kaៀdy pokój tzw. 
„wiᆐkszy” wyposaៀono w toaletᆐ oraz zapewniono poᐠၐczenie z pokojem tzw. „mniejszym”. Kaៀde piᆐtro biurowe wyposaៀono w 
pomieszczenia socjalne i toalety pracowników naukowych. W czᆐᖰci podziemnej umieszczono parking dla 30 samochodów oraz 
zespóᐠ pomieszczeᑀ technicznych, gospodarczych oraz magazyn gazów technicznych.

ROZWI၀ZANIA MATERIAᐐOWE

Forma budynku i rozwiၐzania materiaᐠowe w jednoznaczny sposób artykuᐠujၐ podziaᐠy funkcjonalne budynku. Dwukondygnacyjny 
cokóᐠ z przeszkleniami i silnymi podziaᐠami poziomymi fasad mieᖰci czᆐᖰၰ dydaktycznၐ. Ustawiony na nim dwukondygnacyjny blok 
opleciony dodatkowၐ fasadၐ zawiera czᆐᖰၰ biurowၐ. Zielony dach mieszczၐcy zewnᆐtrznၐ strefᆐ rekreacyjnၐ oraz oplatajၐce 
dwukondygnacyjnၐ czᆐᖰၰ elewacyjne donice z zieleniၐ tworzၐ sprzyjajၐcy nauce i pracy mikroklimat. Stosowane rozwiၐzania i 
kolorystyka materiaᐠów w sposób jednoznaczny identyfikujၐ obiekt z obiektem uczelnianym nawiၐzujၐc bielၐ i zieleniၐ do  ᖰwiata 
medycyny i nauk przyrodniczych. Biel architektury nowego obiektu koresponduje teៀ ze stylistykၐ sၐsiadujၐcego budynku 
Wydziaᐠu Nauk Spoᐠecznych. 
W strefie edukacyjnej elewacje wykoᑀczone fasadowၐ stolarkၐ aluminiowၐ z poziomymi podziaᐠami wykoᑀczonymi pᐠytami 
betonowymi polerowanymi. Dwukondygnacyjna czᆐᖰၰ biurowa z fasadၐ aluminiowၐ opleciona siatkၐ ciᆐto – ciၐgnionၐ na 
podkonstrukcji stalowej. Dwa obszerne ᖰwietliki w przestrzeni tarasu doᖰwietlajၐ strefy komunikacji i rekreacji znajdujၐce siᆐ na 
parterze i 1 piᆐtrze czᆐᖰci dydaktycznej.
Dla uzyskania komfortu uៀytkowników obiektu kluczowe jest zapewnienie jak najwiᆐkszego dostᆐpu do ᖰwiatᐠa naturalnego, co 
zostaᐠo speᐠnione poprzez stosowanie fasad szklanych, przy czym w celu zminimalizowania przegrzewania budynku fasady w 
dolnej dwukondygnacyjnej czᆐᖰci uzyskaᐠy wysuniᆐte przed lico elewacji poziome donice wraz z ᐠamaczami ᖰwiatᐠa, a w czᆐᖰci 
biurowej elewacje opleciono siatkၐ ciᆐto-ciၐgnionၐ. Dodatkowo w elewacji poᐠudniowej, wschodniej i zachodniej sal 
wykᐠadowych i pracowni chemicznych przewidziano montaៀ zacieniajၐcych rolet zewnᆐtrznych sterowanych indywidualnie.  
Zastosowano przeszklenia o podwyៀszonej izolacyjnoᖰci akustycznej w oparciu o aluminiowe systemy fasadowe oraz o 
podwyៀszonej izolacyjnoᖰci termicznej w ukᐠadach trzyszybowych.
W rozwiၐzaniach wykoᑀczenia wnᆐtrz, w odniesieniu do minimalizowania negatywnego wpᐠywu inwestycji i budynku na 
ᖰrodowisko, powszechnie postawiono na stosowanie materiaᐠów drewnianych i drewno pochodnych. Sufity akustyczne wykonano 
z naturalnej dwuwarstwowej wiၐzanej magnezytem pᐠyty dekoracyjnej z weᐠny drzewnej w kolorze naturalnym. Akustyczne 
okᐠadziny ᖰcian oraz ᖰciany mobilne zaplanowano w systemie paneli drewnianych. Posadzki w wiᆐkszoᖰci pomieszczeᑀ wykonano 
z naturalnych wykᐠadzin marmoleum (linoleum). 
Stosowanie drewna i innych naturalnych materiaᐠów, zieleᑀ we wnᆐtrzach, elewacyjne donice oplatajၐce obiekt oraz zielony taras 
wpᐠywajၐ na stworzenie ᖰrodowiska biofilicznego, które wᐠaᖰciwie oddziaᐠuje na uៀytkowników stwarzajၐc wᐠaᖰciwy klimat do 
pracy i nauki.

ROZWI၀ZANIA KONSTRUKCYJNE

Obiekt, z analizy badaᑀ dla sၐsiedniej dziaᐠki, moៀna posadowiၰ w sposób bezpoᖰredni na ᐠawach i stopach fundamentowych 
ៀelbetowych monolitycznych wylewanych na miejscu budowy na noᖰnych gruntach. Jednakៀe gdyby wystၐpiᐠy wysokie stany wód 
gruntowych i poziom posadowienia w zakresie piwnic poniៀej poziomu wody gruntowej, przewidziano tymczasowe otoczenie 
wykopu ᖰciankၐ szczelnၐ. ᖠcianka typu Larsen zapewni szczelnoᖰၰ wykopu po jego obwodzie. Podczas wykonania wykopu 
otoczonego ᖰcianami szczelnymi konieczne bᆐdzie odpompowanie wody wystᆐpujၐcej w przestrzeni otoczonej ᖰciankၐ Larsena (z 
grodzic stalowych) równieៀ przy pomocy igᐠofiltrów. Wykonanie szczelnej obudowy wykopu zabezpieczajၐcej przed bocznym 
napᐠywem wód gruntowych nie spowoduje powstania leja depresyjnego. W takim przypadku konieczne bᆐdzie wykonanie czᆐᖰci 
podpiwniczonej w technologii szczelnej wanny na pᐠycie fundamentowej ៀelbetowej monolitycznej wylewanej na budowie.
ᖠciany zewnᆐtrzne piwnic jako ៀelbetowe monolityczne wylewane na budowie z dodatkiem ᖰrodka uszczelniajၐcego, stopieᑀ 
wodoszczelnoᖰci W8. Gᐠówny ukᐠad konstrukcyjny budynku z ram ៀelbetowych trójnawowych w ukᐠadzie poprzecznym z 
podᐠuៀnymi podciၐgami. Dwie ostatnie kondygnacje w lៀejszej stalowej konstrukcji szkieletowej ze wspornikami. 
Przyjᆐto wykonanie ᖰcian, tarcz, sᐠupów, rygli i podciၐgów oraz szybu i klatki schodowej w technologii ៀelbetowej monolitycznej 
wylewanej na budowie. Stropy oraz stropodach 1 piᆐtra ៀelbetowe prefabrykowane z pᐠyt kanaᐠowych strunobetonowych oraz 
ៀelbetowe wylewane na budowie. Stropodach III piᆐtra lekki z konstrukcyjnej blachy trapezowej w ukᐠadzie wieloprzᆐsᐠowym 
oparty na ramach stalowych. 

ROZWI၀ZANIA INSTALACYJNE I EKOLOGICZNE

W projekcie uwzglᆐdniono szereg rozwiၐzaᑀ ekologicznych. W czᆐᖰci niៀszej zastosowano dachy zielone, nie tylko ze wzglᆐdów 
estetycznych i wizualnych, ale równieៀ ze wzglᆐdów praktycznych. Stanowiၐ doskonaᐠy izolator pomieszczeᑀ zabezpieczajၐc w 
okresach letnich przed nagrzewaniem budynków, a w okresach zimowych stanowiၐ dodatkowၐ izolacjᆐ termicznၐ a takៀe 
akustycznၐ.  Dachy zielone wpᐠywajၐ takៀe na tworzenie wᐠaᖰciwego mikroklimatu, przyczyniajၐ siᆐ do zmniejszenia temperatury 
otoczenia, co jest istotne w szczególnoᖰci w upalne dni. Zapewniajၐ retencjᆐ wód opadowych. Dachy zielone tworzၐ takៀe 
dogodne warunki siedliskowe dla owadów. 
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Instalacja zaprojektowana zostanie zgodnie z jej przeznaczeniem z uwzglᆐdnieniem ekonomicznego aspektu eksploatacji obiektu. 
Naleៀy przez to rozumieၰ zastosowanie rozwiၐzaᑀ o moៀliwie wysokiej efektywnoᖰci energetycznej. Tam, gdzie to ekonomicznie 



3

uzasadnione, zastosowane zostanၐ instalacje umoៀliwiajၐce bieៀၐce dostosowywanie jej wydajnoᖰci do aktualnych potrzeb.
Podstawowym kryterium doboru urzၐdzeᑀ wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, poza wymaganymi cechami funkcjonalnymi, sၐ 
niskie koszty eksploatacji. Wszystkie centrale wentylacyjne wyposaៀone zostanၐ w indywidualne urzၐdzenia do bieៀၐcej kontroli 
zuៀycia ciepᐠa i energii elektrycznej, z moៀliwoᖰciၐ wysyᐠania danych do systemu nadrzᆐdnego. Caᐠy obiekt planuje siᆐ wentylowaၰ 
mechanicznie. Do tego celu przewiduje siᆐ zastosowanie central wentylacyjnych wyposaៀonych w wysokosprawne bloki odzysku 
ciepᐠa osiၐgajၐce sprawnoᖰၰ temperaturowၐ na poziomie ok. 80-90% (wymienniki obrotowe lub przeciwprၐdowe).
Wentylacja poszczególnych pomieszczeᑀ regulowana przy pomocy indywidualnych systemów kontroli jakoᖰci powietrza w 
pomieszczeniach opartych o przepustnice regulacyjne na nawiewie oraz wywiewie odpowiednio sterujၐce iloᖰciၐ powietrza 
wentylacyjnego. Praca przepustnic w zaleៀnoᖰci od chwilowego obciၐៀenia cieplnego oraz pomiaru CO2 kontrolowana przez 
czujnik obecnoᖰci. Zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej sterowanego poprzez system kontroli iloᖰci powietrza pozwoli 
na energooszczᆐdnoᖰci w ogrzewaniu pomieszczeᑀ, a takៀe bᆐdzie miaᐠo wpᐠyw na komfort uៀytkowników.
OGRZEWANIE
Do ogrzewania obiektu przewiduje siᆐ zastosowanie gruntowych (lub powietrznych) pomp ciepᐠa ze szczytowym ហródᐠem w 
postaci wᆐzᐠa cieplnego zasilanego z miejskiej sieci cieplnej. Wᆐzeᐠ cieplny bᆐdzie dodatkowo pracowaᐠ na zasilenie 
wysokotemperaturowych odbiorników ciepᐠa. Zastosowanie pomp ciepᐠa pozwoli na uzyskanie wymaganego niskiego wskaហnika 
Ep okreᖰlajၐcego zuៀycie energii na potrzeby ogrzewania oraz chᐠodzenia. Pompy ciepᐠa w ukᐠadzie rewersyjnym bᆐdၐ 
wykorzystywane równieៀ do wytwarzania chᐠodu w trybie aktywnym oraz pasywnym (odzysk chᐠodu z ziemi bez pracy sprᆐៀarek 
chᐠodniczych). W celu umoៀliwienia pracy pomp ciepᐠa z jak najwyៀszၐ sprawnoᖰciၐ w obiekcie zastosowany zostanie 
niskotemperaturowy ukᐠad ogrzewania podᐠogowego. Instalacja grzewcza zasilaၰ bᆐdzie równieៀ nagrzewnice central 
wentylacyjnych. Dodatkowo przewiduje siᆐ moៀliwoᖰၰ ogrzewania pomieszczeᑀ przy pomocy kilmakonwektorów czterorurowych 
wykorzystywanych latem jako jednostki chᐠodzၐce.
KLIMATYZACJA
Projektuje siᆐ nawiew ᖰwieៀego powietrza wstᆐpnie schᐠodzonego lub podgrzanego w centralach wentylacyjnych. Dokᐠadne 
schᐠadzanie lub ogrzewanie (asymilacja zysków oraz pokrywanie strat ciepᐠa) bᆐdzie odbywaᐠo siᆐ za pomocၐ klimakonwektorów 
czterorurowych zasilanych z rewersyjnych pomp ciepᐠa. W pomieszczeniach zamontowane bᆐdၐ klimakonwektory w postaci kaset 
montowanych w stropie podwieszonym. Oprócz chᐠodzenia latem klimakonwektory bᆐdၐ mogᐠy równieៀ dogrzewaၰ 
pomieszczenia (ukᐠad czterorurowy). Klimakonwektory posiadaၰ bᆐdၐ indywidualne sterowanie temperaturၐ powietrza.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
Wody opadowe gromadzone bᆐdၐ w ukᐠadzie zbiorników deszczowych (nadwyៀka odprowadzana do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej). Wody deszczowe wykorzystywane bᆐdၐ do podlewania terenów zielonych, a takៀe do zasilania pᐠuczek wc. W tym 
celu przewiduje siᆐ w obiekcie wykonanie instalacji wody szarej oraz systemu nawadniania roᖰlinnoᖰci.
ថRÓDᐐO CIEPᐐA ORAZ CHᐐODU
ថródᐠem ciepᐠa lub chᐠodu dla budynku bᆐdၐ pompy ciepᐠa gruntowe lub powietrzne (w wersji rewersyjnej) pracujၐce w ukᐠadzie 
biwalentnym (szczytowe zapotrzebowanie ciepᐠa pokrywane przez wᆐzeᐠ cieplny). Podgrzew c.w.u bᆐdzie siᆐ odbywaᐠ przy 
wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych oraz szczytowych wymienników cieplnych pracujၐcych podczas podgrzewu c.w.u. na 
podwyៀszonym parametrze zasilanych z wᆐzᐠa cieplnego.
OᖠWIETLENIE WEWNᆀTRZNE I ZEWNᆀTRZNE ORAZ STEROWANIE OᖠWIETLENIEM
Zaprojektowano energooszczᆐdne oᖰwietlenie wnᆐtrz i terenu w technologii LED. Sterowanie oᖰwietleniem sztucznym odbywaၰ 
bᆐdzie siᆐ przy zastosowaniu technologii daylight control, zapewniajၐcej automatyczne zaᐠၐczanie oᖰwietlenia w sytuacjach kiedy 
oᖰwietlenie naturalne jest zbyt maᐠe. W pomieszczeniach niebᆐdၐcych pomieszczeniami nauki, pracy staᐠej naleៀy stosowaၰ 
czujniki wykrywania obecnoᖰci.
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Na dachu budynku przewiduje siᆐ montaៀ wysokowydajnych energetycznie paneli fotowoltaicznych wyposaៀonych w ukᐠady 
zwiᆐkszajၐce uzyski energetyczne samych paneli oraz ograniczajၐce spadki ich mocy w przypadku czᆐᖰciowego przysᐠaniania. 
STEROWANIE INSTALACJAMI
Sterowanie instalacjami w budynku, w celu zapewnienia ekonomiki i jak najwiᆐkszej wydajnoᖰci urzၐdzeᑀ, bᆐdzie odbywaၰ siᆐ 
poprzez system zarzၐdzania budynkiem BMS umoៀliwiajၐcy optymalne zuៀycie energii.

KOSZT INWESTYCJI

Maksymalny, planowany, ᐠၐczny koszt wykonania robót realizowanych na podstawie pracy konkursowej, w tym koszt rozbiórki 
istniejၐcego budynku, wynosi: 13 500 000,00 PLN netto (sᐠownie: trzynaᖰcie milionów piᆐၰset tysiᆐcy).

BILANS TERENU

L.p. Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m²] Procentowy udziaᐠ [%]
1. Powierzchnia dziaᐠki 1 437,0 100
2. Powierzchnia zabudowy 885,4 61,6
3. Powierzchnia utwardzona  261,3 18,2
4. Powierzchnia zieleni na stropie garaៀu 56,2 3,9
5. Powierzchnia zieleni 234,1 16,3
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Wskaហnik powierzchni biologicznie czynnej (pow. zieleni + 50% pow. zieleni na stropie garaៀu + 50% powierzchni zieleni na 
tarasie) = 234,1 + 28,1 + 114,5 = 376,7 m² - wskaហnik 26,2%.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UឰYTKOWYCH

PIWNICA
Nr pomieszczenia Funkcja pomieszczenia Powierzchnia [m²]

-1.1. Klatka schodowa 10,4
-1.2. Winda 3,5
-1.3. Przedsionek 13,0
-1.4. Garaៀ – 30 miejsc postojowych 663,7
-1.5. Komunikacja 10,6
-1.6. Magazyn gazów technicznych 10,2
-1.7. Pomieszczenie gospodarcze 6,8
-1.8. Pomieszczenie przyᐠၐczy 9,6
-1.9. Wᆐzeᐠ cieplny 20,9
-1.10. Pomieszczenie przyᐠၐczy 4,2

RAZEM 752,9
PARTER

Nr pomieszczenia Funkcja pomieszczenia Powierzchnia [m²]
0.1. Przedsionek 20,1
0.2. Hol 95,2
0.3. Sala wykᐠadowa 31,1
0.4. Sala wykᐠadowa 43,2
0.5. Sala wykᐠadowa 43,2
0.6. Sala wykᐠadowa 111,5
0.7. Pomieszczenie gospodarcze / laboratorium 205,8
0.8. Klatka schodowa 12,3
0.9. Szatnia 8,8
0.10. Portiernia 6,3
0.11. Wc niepeᐠnosprawnych 5,0
0.12. Wc damskie 9,9
0.13. Wc mᆐskie 10,0
0.14. Sala wykᐠadowa 43,2
0.15. Sala wykᐠadowa 43,2
0.16. Sala wykᐠadowa 31,1
0.17. Strefa studenta 71,7

RAZEM 791,6
1 PIᆀTRO

Nr pomieszczenia Funkcja pomieszczenia Powierzchnia [m²]
1.1. Klatka schodowa 12,3
1.2. Hol 105,3
1.3. Szatnia damska 14,2
1.4. Szatnia mᆐska 14,2
1.5. Pracownia chemiczna 55,0
1.6. Pracownia chemiczna 55,0
1.7. Pracownia chemiczna 55,0
1.8. Pracownia chemiczna 55,0
1.9. Pracownia chemiczna 55,0
1.10. Pomieszczenie socjalne 9,0
1.11. Wc mᆐskie 10,7
1.12. Wc niepeᐠnosprawnych 5,0
1.13. Wc damskie 10,7
1.14. Pracownia chemiczna 55,4
1.15. Pracownia chemiczna 55,4
1.16. Pracownia chemiczna 55,4
1.17. Pracownia chemiczna 55,4
1.18. Pracownia chemiczna 55,4
1.19. Strefa studenta 35,2

RAZEM 768,6
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2 PIᆀTRO
Nr pomieszczenia Funkcja pomieszczenia Powierzchnia [m²]

2.1. Klatka schodowa 12,3
2.2. Hol 20,5
2.3. Komunikacja 39,4
2.4. Wc 5,3
2.5. Pomieszczenie gospodarcze 4,0
2.6. Pomieszczenie biurowe 11,2
2.7. Pomieszczenie biurowe 11,2
2.8. Pomieszczenie biurowe 11,2
2.9. Pomieszczenie biurowe + wc 16,8
2.10. Pomieszczenie biurowe 11,4
2.11. Pomieszczenie biurowe + wc 16,8
2.12. Pomieszczenie biurowe 11,4
2.13. Pomieszczenie biurowe + wc 16,8
2.14. Pomieszczenie biurowe 11,4
2.15. Pomieszczenie biurowe + wc 16,8
2.16. Pomieszczenie biurowe 11,4
2.17. Pomieszczenie biurowe + wc 16,8
2.18. Pomieszczenie biurowe 11,3
2.19. Pomieszczenie biurowe 11,3
2.20. Pomieszczenie biurowe 11,3
2.21. Pomieszczenie biurowe 11,3
2.22. Pomieszczenie biurowe 11,3
2.23. Pomieszczenie biurowe 11,3
2.24. Pomieszczenie biurowe 11,3
2.25. Pomieszczenie biurowe 11,3
2.26. Pomieszczenie socjalne 9,8

RAZEM 344,9
3 PIᆀTRO

Nr pomieszczenia Funkcja pomieszczenia Powierzchnia [m²]
3.1. Klatka schodowa 3,8
3.2. Hol 20,5
3.3. Komunikacja 39,4
3.4. Wc 5,3
3.5. Pomieszczenie gospodarcze 4,0
3.6. Pomieszczenie biurowe 11,2
3.7. Pomieszczenie biurowe 11,2
3.8. Pomieszczenie biurowe 11,2
3.9. Pomieszczenie biurowe + wc 16,8
3.10. Pomieszczenie biurowe 11,4
3.11. Pomieszczenie biurowe + wc 16,8
3.12. Pomieszczenie biurowe 11,4
3.13. Pomieszczenie biurowe + wc 16,8
3.14. Pomieszczenie biurowe 11,4
3.15. Pomieszczenie biurowe + wc 16,8
3.16. Pomieszczenie biurowe 11,4
3.17. Pomieszczenie biurowe + wc 16,8
3.18. Pomieszczenie biurowe 11,3
3.19. Pomieszczenie biurowe 11,3
3.20. Pomieszczenie biurowe 11,3
3.21. Pomieszczenie biurowe 11,3
3.22. Pomieszczenie biurowe 11,3
3.23. Pomieszczenie biurowe 11,3
3.24. Pomieszczenie biurowe 11,3
3.25. Pomieszczenie biurowe 11,3
3.26. Pomieszczenie socjalne 9,8

RAZEM 336,4

OGÓᐐEM POWIERZCHNIA UឰYTKOWA 2 994,4


