
ETAP I:  

1. Przebudowa tarasów południowo-wschodniego i południowo-zachodniego po 
frontowej stronie budynku. 

2. Przebudowa przybudówek bocznych wschodniej i zachodniej. 
3. Przebudowa przybudówek północno-wschodniej i północno-zachodniej po tylnej 

stronie budynku. 
4. Przebudowa pochylni podjazdowych północno-wschodniej północno-zachodniej. 
5. Budowa układu odwodnień nawierzchni tarasowych, pochylni i przyległych 

nawierzchni terenu wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej. 

ETAP II:  

Wykonanie robót zewnętrznych  

1. Naprawę uszkodzeń konstrukcyjnych - pęknięć słupów, ścian i stropów. 
2. Czyszczenie naprawa i konserwacja elewacji zewnętrznej budynku PKZ. 
3. Remont elementów kamiennych zwieńczenia wieŜy sceny i gzymsów 
4. Wykonanie nowoczesnego oświetlenia z zewnątrz. 
5. Remont schodów zewnętrznych bocznych - wejście główne oraz schody przy 

bocznych drzwiach wnękowych 
6. Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej od strony wschodniej. 
7. Naprawa instalacji kanalizacji deszczowej. 
8. UłoŜenie drenaŜu opaskowego. 
9. Wykonanie drugiego przyłącza wodociągowego + hydrofornia. 

Udogodnienia dla niepełnosprawnych  

1. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych z poziomu chodnika na schodach 
bocznych od strony wschodniej, - z tarasu przed wejściem głównym (pierwsze drzwi 
od strony wschodniej), podnośnik schodowy z poziomu wejścia głównego na poziom 
holu. 

2. Wykonanie windy wewnętrznej dla niepełnosprawnych (3 kondygnacje). 

Wykonanie robót wewnętrznych sceny  

1. Likwidacja urządzeń hydroforni, systemu tryskaczowego sceny i stalowego rurociągu 
zasilającego hydrofornię i instalacji tryskaczowej sceny. 

2. Wykonanie instalacji zraszaczowej i pompowni p.poŜ. 
3. Wymiana lin stalowych mostów oświetleniowych. 
4. Wymiana lin kurtyny p. poŜ., i przebudowa urządzenia dźwigowego. 
5. Modernizacja instalacji elektrycznej sceny. Wymiana instalacji orkiestronu, 

sterowania kurtynami i mostami, zasilania sceny obrotowej, obwodów reflektorów na 
całej scenie i systemów płynnego sterowania oświetleniem sceny. 

6. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych - wiązarów kratowych i szkieletu 
segmentu sceny Sali widowiskowej. 

Ciągi komunikacyjne  

1. PrzedłuŜenie klatki schodowej do części strychowej, po stronie wschodniej. 



2. Modernizacja ciągu komunikacyjnego - połączenie balkonów na II i III kondygnacji 
widowni. 

3. Czyszczenie i renowacja posadzek marmurowych holi - wymiany fragmentów 
posadzek i schodów, uzupełnienie fug i przeszlifowanie nawierzchni, impregnacja. 

4. Likwidacja istniejących schodów zabiegowych, budowa nowych dostosowanych do 
przepisów p.poŜ. 

5. Zabudowa kurtyn p. poŜ. 

Przebudowy instalacji, pomieszczeń, wymiana drzwi  

1. Budowa wewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego. 
2. Wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku. 
3. Zmiana techniki systemu sygnalizacji poŜaru. 
4. Dokończenie remontu ubikacji. 
5. Przebudowa instalacji wod.-kan., c.w.u. i wentylacji w WC odpowiednio do 

zabezpieczeń p. poŜ. 
6. Modernizacja zaplecza Piwnicy Teatralnej. 
7. Zwiększenie zakresu uŜytkowania poddasza o dodatkowe pomieszczenia. 
8. Remont wszystkich wewnętrznych drzwi zabytkowych. 
9. Wymiana zagrzybionych tynków wewnętrznych na poddaszu oraz w przyziemiu. 
10. Wymiana opadowych i dachowych koszy zbiorczych i rur opadowych. 
11. Wymiana instalacji poziomej i częściowo pionowej sanitarnej w budynku. 
12. Wymiana instalacji poziomej deszczowej w budynku. 
13. Instalacje wod.-kan., hydrantowe p.poŜ.. 
14. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych. 
15. Malowanie 
16. Zmiana lokalizacji kasy biletowej - przeniesienie do holu głównego. 

Termomodernizacja  

1. Wymiana drzwi zewnętrznych bocznych wraz z wewnętrznymi drzwiami 
wiatrołapów, oraz wykonaniem krat wnękowych ozdobnych. 

2. Częściowa wymiana stolarki okien pionowych w holu głównym, renowacja pozostałej 
części stolarki okiennej z całkowitą wymianą szyb, renowacja okratowania na całej 
powierzchni okien. 

3. Wymiana ocieplenia wewnętrznego stropodachu. 
4. Pokrycie dachu. 
5. Wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz przebudowa wymiennikowni ciepła, 

instalacja ciepła technologicznego i wody lodowej. 
6. Wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej dla pomieszczeń na I i II piętrze, 

w obu skrzydłach budynku, w Sali Kinowej, w pomieszczeniach w pionach od strony 
wschodniej za salą kameralną, od strony zachodniej za salą ślubów oraz w 
pomieszczeniach na poddaszu adoptowanych dla ruchu amatorskiego. 

7. Wykonanie instalacji ciepłej wody dla umywalni w części piwnicznej. 
8. Odtworzenie świetlików nad holem szatniowym 

 


