
1. OPIS TECHNICZNY:

REMONT I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ.

1.1. Podstawa opracowania:  

1.1.1. Uzgodnienia z panią Dyrektor GOK-u w Rymanowie.

1.1.2  Notatka ze spotkania – marzec 2009.

1.1.3. Inwentaryzacja budowlana stanu istniejącego.

1.1.4. Umowa – zlecenie nr 

1.2. Przedmiot opracowania:  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont i wyposażenie obiektów 

służących działalności kulturalnej znajdujących się pod opieką Gminnego Ośrodka 

Kultury w Rymanowie. Zakres prac obejmuje: wymianę instalacji centralnego 

ogrzewania w Domu Sokoła, remont sanitariatów przy sali tanecznej Domu Kultury, 

remont sanitariatów w Domu Sokoła, modernizację sali widowisko-kinowej w Domu 

Sokoła, remont korytarza przed salą kinową w Domu Sokoła.

1.3. Projektowane rozwiązania techniczne:  

1.3.1.  Wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

Przewidziano wymianę całej instancji c.o. w Domu Sokoła – demontaż starej instalacji, 

wymiana  grzejników,  wymiana  pieca,  wymiana  rur  grzewczych,  montaż  automatyki, 

montaż urządzenia do podgrzewania ciepłej wody.

1.3.2.  Remont sanitariatów przy sali tanecznej Domu Kultury.

Ze względu na zły stan techniczny obecnych sanitariatów przewiduje się ich kompleksowy 

remont  polegający  na  wykonaniu  nowej  instalacji  wod-kan.  W  łazienkach  należy 

zdemontować  istniejące  urządzenia  sanitarne,  skuć  istniejące  płytki,  wykonać  nowe 

izolacje,  tynki  i  okładziny  oraz  zamontować  nową  armaturę  wod-kan  i  sanitarną. 

Przewidziano również wymianę całej stolarki okiennej i drzwiowej.

1.3.3. Remont sanitariatów w  Domu Sokoła.

Ze względu na zły stan techniczny obecnych sanitariatów przewiduje się ich kompleksowy 

remont  polegający  na  wykonaniu  nowej  instalacji  wod-kan.  W  łazienkach  należy 

zdemontować  istniejące  urządzenia  sanitarne,  skuć  istniejące  płytki,  wykonać  nowe 

izolacje,  tynki  i  okładziny  oraz  zamontować  nową  armaturę  wod-kan  i  sanitarną. 

Przewidziano  również  urządzenie  nowej  łazienki  w  pomieszczeniu  przylegającym  do 

korytarza przed salą kinową. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej instalacji wod-kan, 

ułożenie płytek na ścianie i podłodze, oraz montaż urządzeń sanitarnych.



1.3.4. Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Sokoła .

W Sali widowiskowo-kinowej Domu Sokoła przewidziano wymianę podłóg na scenie i sali 

kinowej, wymianę foteli kinowych, konserwację istniejącej okładziny ściennej drewnianej, 

a  także  wymianę  okładziny  dywanowej  ściennej.  W  całej  sali  widowiskowo-kinowej 

projektuje  się  nową  instalację  elektryczną.  Na  scenie  przewidziano  montaż  nowych 

zasłon-kotar.  W  korytarzu  przed  salą  widowiskowo-kinową  przewidziano  urządzenie 

szatni – lada + wieszaki.

1.3.5. Remont korytarza przed salą kinową w Domu Sokoła.

W korytarzu zaplanowano zerwanie istniejącej posadzki i wykonanie nowej po uprzednim 

zaizolowaniu.  Ściany i  sufit  należy odmalować.  Drzwi  prowadzące z korytarza do sali 

widowiskowo-kinowej projektuje się jako nowe z uchwytami antypanicznymi. 


