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1. Podstawa opracowania

• Umowa z Zamawiającym,

• Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane oraz Polskie Normy, w szczególności:

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków 

Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 

późn. zm.),

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.).

• Materiały otrzymane od Zamawiającego, w tym załączniki:

o załącznik nr 1 – „Hala Główna proponowany nowy układ widowni” - rysunki graficzne od 01 do 

19, Data 21.12.2016 r.,

o załącznik nr 2 – „Dodatkowe trybuny mobilne” - rysunki graficzne od 01 do 02, Data 

21.12.2016 r., przedstawiający układ dodatkowych trybun mobilnych na sektorach dla 

niepełnosprawnych,

o załącznik nr 3 – „Możliwa lokalizacja dodatkowych krzesełek na hali głównej w TAURON Arenie”

- tabela z wyliczeniem dodatkowych krzesełek na istniejących trybunach oraz dodatkowymi 

trybunami mobilnymi / miejsca dla niepełnosprawnych.

• Obecnie istniejący podział na sektory wraz z numeracja krzeseł na widowni,

• Plan widowni  wg przekazanego pliku  wykonanego  i  używanego  obecnie  na  potrzeby  sprzedaży

biletów firmy Eventim  - nazwa pliku 07.15.2015 TAURON Arena Kraków by Eventim.pdf

• Pomiar  z  natury  dostępnych  szerokości  womitoriów  obsługujących  badane  sektory  i  poziomy

obiektu.

2. Przedmiot i zakres opinii

Przedmiotem opracowania jest opinia dotycząca proponowanych zmian w układzie istniejących trybun

oraz zamontowania dodatkowych siedzisk w hali  głównej TAURON Areny Kraków, ul.  Stanisława Lema 7

w Krakowie, w tym możliwości zamontowania dodatkowych siedzisk na trybunach stałych hali głównej na

poziomach A, B, C  oraz nowych trybun mobilnych na sektorach dla niepełnosprawnych.

Analizę  umożliwiająca  realizację  proponowanych  zmian  w  układzie  istniejących  trybun  oraz

zamontowania  dodatkowych  siedzisk,  przeprowadzono  na  podstawie  stanu  faktycznego,  formalnego

i prawnego, zwłaszcza w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

r.  w     sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zwane także

WT).

3. Analiza stanu istniejącego poszczególnych poziomów i sektorów (poziomy A, B oraz C).

Zgodnie  z  §239.1.  WT "łączna  szerokość  drzwi  w  świetle,  stanowiących  wyjścia  ewakuacyjne  z

pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie,

przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości  na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle

ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób – 0,8 m" .

Na podstawie projektu architektonicznego oraz pomiarów faktycznych na obiekcie, ustalono szerokości

wyjść  ewakuacyjnych  na  poziomach  A,  B  oraz  C.  Szerokości  wyjść  zmierzone  w  najwęższym  miejscu

pomiędzy  antabami  (stałymi  lub  ruchomymi  uchwytami,  dźwigniami,  pochwytami,  klamkami,  itp.
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umieszczanymi na drzwiach lub bramach), przeliczono na liczbę osób, jaka może równocześnie przebywać

na tych poziomach z zapewnieniem możliwości ich ewakuacji. 

Wyniki pomiarów i przeliczenia przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 – Zestawienie łącznej szerokości przejść i liczby osób dla poziomów A, B oraz C

Poziom Łączna

szerokość

przejść z

antabami [m]

Łączna liczba osób

mogąca przejść

przez wyjścia

ewakuacyjne

zgodnie z WT

Łączna liczba osób

mogąca przebywać

na danym poziomie

wg ilości krzeseł na

widowni

Różnica [+/-]

łącznej liczby osób mogącą

przejść przez wyjścia, 

a mogącą przebywać na

danym poziomie

[kol.3-4]

1 2 3 4 5

POZIOM A 44,51 7 418 6 636 +782

POZIOM B

• B1

• B2

• B3

• B4

• B5

• B6

• B7

• B8

1,85

2,13

2,13

1,83

1,85

2,13

2,13

1,83

308

355

355

305

308

355

355

305

122

123

123

124

124

122

123

122

+186

+232

+232

+181

+184

+233

+232

+183

POZIOM C 44,24 7 373 6 748 +625

Na  poziomie  A  i  poziomie  C  poszczególne  sektory  widowni  nie  są  wydzielone  (odgrodzone)

balustradami.  Umożliwia  to  swobodne  poruszanie  się  widzów pomiędzy  poszczególnymi sektorami oraz

dostępnymi wyjściami ewakuacyjnymi z sektorów danego poziomu. Dlatego też, odrębnie dla poziomu A i

poziomu C określono łączną szerokość dostępnych przejść, co jest zgodne z obowiązującą definicją WT.

Przeciwna  sytuacja  występuje  na  poziomie  B,  gdzie  wydzielone  sektory  są  od  siebie  odgrodzone

balustradami.  Uniemożliwia  to  swobodne  poruszanie  się  widzów  pomiędzy  sektorami  i  zmusza  ich  do

korzystania z wyjść ewakuacyjnych przypisanych do poszczególnych sektorów od B1 do B8.

4. Analiza stanu projektowanego poziomów i sektorów (poziomy A, B oraz C).

Po przeprowadzeniu analizy proponowanych zmian w układzie istniejących trybun oraz zamontowania 

dodatkowych siedzisk w hali głównej TAURON Areny Kraków stwierdzono, co następujące:

• Poziom A - dołożenie dodatkowych 312 miejsc

Po  zmierzeniu  wszystkich  drzwi  womitoriów  na  poziomie  A  ustalono,  że  łączna  szerokość  przejść

womitoriów na poziomie A obiektu wynosi 4.451 cm (szerokość mierzona w najwęższym miejscu pomiędzy

antabami). Szerokość ta pozwala na przejście przez drzwi ewakuacyjne 7.418 widzów.

Aktualna  ilość  zamontowanych  krzeseł  na  widowni  poziomu  A  wynosi  6.636.  Według  założeń

przedstawionych przez Zamawiającego ilość dostępnych miejsc na poziomie A miałby zostać zwiększona o

dodatkowe:

o 36 miejsc porozrzucanych pojedynczo po różnych sektorach trybun stałych poziomu A,

o 276 miejsc na nowych trybunach mobilnych w sektorach dla osób niepełnosprawnych.
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Propozycja  przewiduje  zainstalowanie  dodatkowych  trybun  mobilnych  w  miejscach  aktualnie

przeznaczonych  dla  widzów  niepełnosprawnych.  Miejsca  te  znajdują  się  w  "narożnikach"  widowni

obejmujących sektory A4-A5, A6-A7, A14-A15 oraz A16-A17.

Łączna ilość dodatkowych miejsc na poziomie A wynosi 312 miejsc.

Tabela nr 2 – Zestawienie łącznej szerokości przejść i projektowanej liczby osób dla poziomu A

Poziom Łączna

szerokość

przejść z

antabami [m]

Łączna liczba osób

mogąca przejść

przez wyjścia

ewakuacyjne

zgodnie z WT

Łączna liczba osób

mogąca przebywać

na danym poziomie

wg projektowanej

ilości krzeseł na

widowni

Różnica [+/-]

łącznej liczby osób mogącą

przejść przez wyjścia,

a mogącą przebywać na

danym poziomie

[kol.3-4]

1 2 3 4 5

POZIOM A 44,51 7 418 6 636 + 312 = 6 948 +470

Zainstalowanie 312 dodatkowych miejsc na poziomie A spowoduje, że nie wystąpi przekroczenie łącznej

liczby osób mogących przejść przez wyjścia ewakuacyjne. W dalszym ciągu zostanie zachowana nadwyżka

470  osób.  B  iorąc  pod  uwagę  powyższe,  można  stwierdzić,  że  dodatkowe  miejsca  na  poziomie  A  są

możliwe do zrealizowania.

• Poziom B - dołożenie dodatkowych 20 miejsc

Po  zmierzeniu  drzwi  womitoriów  na  poziomie  B  ustalono,  że  szerokość  przejść  poszczególnych

womitoriów B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 pozwala na przejście przez drzwi odpowiednio 308, 355, 355, 305,

308, 355, 355, 305 widzów.

Według założeń przedstawionych przez Zamawiającego ilość dostępnych miejsc na poziomie B miałby

zostać zwiększona o dodatkowe 20 miejsc we wskazanych sektorach B2, B3, B4, B5 i B6 trybun stałych.

Tabela nr 3 – Zestawienie łącznej szerokości przejść i projektowanej liczby osób dla poziom B

Poziom Łączna

szerokość

przejść z

antabami [m]

Łączna liczba osób

mogąca przejść

przez wyjścia

ewakuacyjne

zgodnie z WT

Łączna liczba osób

mogąca przebywać

na danym poziomie

wg projektowanej

ilości krzeseł na

widowni

Różnica [+/-]

łącznej liczby osób mogącą

przejść przez wyjścia, 

a mogącą przebywać na

danym poziomie

[kol.3-4]

1 2 3 4 5

POZIOM B

• B1

• B2

• B3

• B4

• B5

• B6

• B7

• B8

1,85

2,13

2,13

1,83

1,85

2,13

2,13

1,83

308

355

355

305

308

355

355

305

122

125 + 2 = 127

125 + 2 = 127

127 + 3 = 130

128 + 4 = 132

122 + 5 = 127

123 + 4 = 127

122

+186

+228

+228

+175

+176

+228

+228

+183

Zainstalowanie 20 dodatkowych miejsc na poziomie B w sektorach B2, B3, B4, B5 i B6 spowoduje, że nie

wystąpi przekroczenie liczby osób mogących przejść przez poszczególne wyjścia ewakuacyjne. W dalszym
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ciągu zostanie zachowana stosowna nadwyżka osób.  B  iorąc pod uwagę powyższe, można stwierdzić, że

dodatkowe miejsca na poziomie B, we wskazanych sektorach, są możliwe do zrealizowania.

• Poziom C – dołożenie dodatkowych 42 miejsc

Po  zmierzeniu  wszystkich  drzwi  womitoriów  na  poziomie  C  ustalono,  że  łączna  szerokość  przejść

womitoriów na poziomie C obiektu wynosi 4.424 cm (szerokość mierzona w najwęższym miejscu pomiędzy

antabami). Szerokość ta pozwala na przejście przez drzwi ewakuacyjne 7.373 widzów.

Aktualna  ilość  zamontowanych  krzeseł  na  widowni  poziomu  C  wynosi  6.748.  Według  założeń

przedstawionych przez Zamawiającego ilość dostępnych miejsc na poziomie C miałby zostać zwiększona

o dodatkowe 42 miejsca porozrzucanych pojedynczo po różnych sektorach trybunach stałych poziomu C.

Tabela nr 4 – Zestawienie łącznej szerokości przejść i projektowanej liczby osób dla poziomu C

Poziom Łączna

szerokość

przejść z

antabami [m]

Łączna liczba osób

mogąca przejść

przez wyjścia

ewakuacyjne

zgodnie z WT

Łączna liczba osób

mogąca przebywać

na danym poziomie

wg projektowanej

ilości krzeseł na

widowni

Różnica [+/-]

łącznej liczby osób mogącą

przejść przez wyjścia, 

a mogącą przebywać na

danym poziomie

[kol.3-4]

1 2 3 4 5

POZIOM C 44,24 7 373 6 748+42=6 790 +583

Zainstalowanie 42 dodatkowych miejsc na poziomie C spowoduje, że nie wystąpi przekroczenie łącznej

liczby osób mogących przejść przez wyjścia ewakuacyjne. W dalszym ciągu zostanie zachowana nadwyżka

583  osób.  B  iorąc  pod  uwagę  powyższe,  można  stwierdzić,  że  dodatkowe  miejsca  na  poziomie  C  są

możliwe do zrealizowania.

5. Wnioski

Analiza wykazała nadwyżki przepustowości wyjść ewakuacyjnych na wszystkich poziomach A, B oraz C.

Uzyskane wyniki wskazują na możliwość bezpiecznego podniesienia ilości dostępnych miejsc na trybunach

stałych  oraz  konwersję  miejsc  w  sektorach  dla  niepełnosprawnych  na  trybuny  mobilne.  Przy  analizie

przepustowości wyjść na poziomie A i C uwzględniono, że poszczególne sektory widowni nie są wydzielone

(odgrodzone)  balustradami.  Umożliwia  to  swobodne  poruszanie  się  widzów  pomiędzy  poszczególnymi

sektorami  oraz  dostępnymi  wyjściami  ewakuacyjnymi  z  sektorów  dla  danego  poziomu.  Dlatego  też,

odrębnie dla poziomu A i poziomu C określono łączną szerokość dostępnych przejść. Obliczeń dokonano

w oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami.

6. Zalecenia

W celu zamontowania dodatkowych siedzisk na trybunach stałych hali głównej na poziomach A, B, C 

oraz nowych trybun mobilnych na sektorach dla niepełnosprawnych zaleca się przeprowadzenie procedury

zmiany  sposobu  użytkowania  wskazanej  w  Prawie  Budowlanym.  Na  potrzeby  przygotowania  zmiany

sposobu użytkowania zaleca się wykonanie ekspertyzy technicznej (a podstawie z art.  71 ustawy z dnia

7 Lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2017 z 2016r.  Poz. 290, z późniejszymi zmianami)

zawierającej  symulacje  komputerowe  procesów  ewakuacji  z  przestrzeni  trybun.  Symulacja  pozwoli

stwierdzić spełnienie warunków ewakuacji w inny sposób niż warunki określone w Rozporządzeniu Ministra
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Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z

dnia 12 kwietnia 2002 r.

Ekspertyza techniczna  w zakresie spełnienie warunków ewakuacji z przestrzeni trybun winna zostać

uzgodniona z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. Wykonany na jej podstawie  projekt będzie podstawą

do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania TAURON Areny Kraków.

Ponadto:

• Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  wykonanie  ekspertyzy  konstrukcyjnej  sprawdzającej

wytrzymałość trybun przeznaczonych dla widzów niepełnosprawnych, w miejscu gdzie maja być

zamontowane dodatkowe trybuny mobilne –  ze  względów na ciężar  trybun mobilnych sam

w sobie i na osoby mogące przebywać na nich - art. 71 ustawy z dnia 7 Lipca 1994r. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2017 z 2016r.  Poz. 290, z późniejszymi zmianami.)

• Zaprojektować  alternatywne  rozwiązania  techniczne  dające  pewność  montażu  i  spełnienie

wytrzymałości normowych miejsc wskazanych w Załącznikach 1 - 4 obejmujących zestawienie

dodatkowych miejsc -sektory A, B, C - jako miejscach o utrudnionym montażu krzeseł,

• Rozważyć zmiany numeracji miejsc siedzących na trybunach w rejonie sektorów narożnych, na

których projektowane jest zwiększenie ilość krzesełek,
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7. Spis tabel w tekście:

1. Tabela nr 1 – Zestawienie łącznej szerokości przejść i liczby osób dla poziomów A, B oraz C

2. Tabela nr 2 – Zestawienie łącznej szerokości przejść i projektowanej liczby osób dla poziomu A

3. Tabela nr 3 – Zestawienie łącznej szerokości przejść i projektowanej liczby osób dla poziom B

4. Tabela nr 4 – Zestawienie łącznej szerokości przejść i projektowanej liczby osób dla poziomu C

8. Spis załączników:

1. Załącznik 1 - Tabela 1 zestawienie dodatkowych miejsc -sektory A

2. Załącznik 2 - Tabela 2 zestawienie dodatkowych miejsc -sektory B

3. Załącznik 3 - Tabela 3 zestawienie dodatkowych miejsc -sektory C

4. Załącznik 4 - Tabela 4 zestawienie dodatkowych miejsc -sektory N-P (dla niepełnosprawnych)

5. Materiały otrzymane od Zamawiającego, w tym załączniki:

o załącznik nr 1 – „Hala Główna proponowany nowy układ widowni” - rysunki graficzne od 01 do 

19, Data 21.12.2016 r.,

o załącznik nr 2 – „Dodatkowe trybuny mobilne” - rysunki graficzne od 01 do 02, Data 

21.12.2016 r., przedstawiający układ dodatkowych trybun mobilnych na sektorach dla 

niepełnosprawnych,

o załącznik nr 3 – „Możliwa lokalizacja dodatkowych krzesełek na hali głównej w TAURON Arenie”

- tabela z wyliczeniem dodatkowych krzesełek na istniejących trybunach oraz dodatkowymi 

trybunami mobilnymi / miejsca dla niepełnosprawnych.

mgr inż arch. Marcin  Kulpa
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numer strony 1

TABELA 1 – zestawienie dodatkowych miejsc – sektory A

SEKTOR RZĄD ILOŚĆ LOKALIZACJA MIEJSCA N PLANIE UWAGI KOMENTARZ

A-01

14 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +25 bez uwag lepiej dodać miejsce do sektora A-02 z numerem 1

15 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +25 bez uwag lepiej dodać miejsce do sektora A-02 z numerem 1

17 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +19 bez uwag lepiej dodać miejsce do sektora A-02 z numerem 1

A-02
13 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +17 narożnik trybun możliwy brak montażu, możliwy brak wymaganej szerokości przejścia

14 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +17 bez uwag

A-03 23 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +16 narożnik trybun możliwy brak montażu, możliwy brak wymaganej szerokości przejścia

A-05

18 1 miejsce dodatkowe pomiędzy numerem 1 i 2 możliwy brak miejsca na montaż

19 1 miejsce dodatkowe przed numerem 1 bez uwag

22 1 miejsce dodatkowe przed numerem 1 bez uwag

A-06 18 1 miejsce dodatkowe pomiędzy numerem 7 i 8 możliwy brak miejsca na montaż

A-07

20 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +11 narożnik trybun możliwy brak montażu, możliwy brak wymaganej szerokości przejścia

22 1 miejsce dodatkowe przed numerem 1 bez uwag

23 1 miejsce dodatkowe przed numerem 1 bez uwag

A-08 14 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +13 narożnik trybun możliwy brak montażu, możliwy brak wymaganej szerokości przejścia

A-09

14 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +17 bez uwag

15 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +18 bez uwag

17 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +12 bez uwag w zestawieniu ARM +11

A-11

14 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +25 bez uwag

15 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +25 bez uwag

17 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +19 bez uwag

A-12 14 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +17 bez uwag

A-14 22 1 miejsce dodatkowe przed numerem 1 narożnik trybun możliwy brak montażu, możliwy brak wymaganej szerokości przejścia

A-15

18 1 miejsce dodatkowe pomiędzy numerem 1 i 2 bez uwag

19 1 miejsce dodatkowe przed numerem 1

22 1 miejsce dodatkowe przed numerem 1

23 1 miejsce dodatkowe pomiędzy numerem 15 i 16 narożnik trybun możliwy brak montażu, możliwy brak wymaganej szerokości przejścia

A-16

18 1 miejsce dodatkowe pomiędzy numerem 7 i 8 narożnik trybun możliwy brak montażu, możliwy brak wymaganej szerokości przejścia

22 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +14 bez uwag

23 1 miejsce dodatkowe pomiędzy numerem 7 i 8 PROPOZYCJA DODANIA KRZESEŁKA

A-17
22 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +13 narożnik trybun możliwy brak montażu, możliwy brak wymaganej szerokości przejścia

24 1 miejsce dodatkowe przed numerem 1 bez uwag

A-18 13 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +12 możliwa kolizja z balustradą, brak zapewnionego komfortu dla widza

A-19

14 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +17 bez uwag

15 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +18 bez uwag

17 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +12 bez uwag

SUMA: 35

zwracamy uwagę, że w sektorze B-06 dodano już miejsce oznaczone +15 i po dodaniu krzesełka komfort widzów w 
tym miejscu nie będzie zapewniony

w zestawieniu tabelaryczny i na rysunkach są opisana dwa rożne miejsca, miejsce A-15 / 22 / przed nr 1 jest do 
zrealizowania
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numer strony 2

TABELA 2 – zestawienie dodatkowych miejsc – sektory B

SEKTOR RZĄD ILOŚĆ UWAGI UWAGI KOMENTARZ

B-02
20 1 miejsce dodatkowe przed numerem 1 bez uwag

24 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +18 bez uwag

B-03
20 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +16 bez uwag

25 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +18 bez uwag

B-04/LM1
25 2 miejsca dodatkowe oznaczone jako +9 i +10 kolizja ze schodami, przejściami radialnymi

26 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +9 kolizja ze schodami, przejściami radialnymi

B-05/LM2
25 2 miejsca dodatkowe przed numerem 1 kolizja ze schodami, przejściami radialnymi

26 2 miejsca dodatkowe przed numerem 1 kolizja ze schodami, przejściami radialnymi

B-06

19 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +15 bez uwag

20 1 miejsce dodatkowe przed numerem 1 bez uwag

23 1 miejsce dodatkowe przed numerem 1 bez uwag

23 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +17 bez uwag

24 1 miejsce dodatkowe przed numerem 1 bez uwag

B-07

19 1 miejsce dodatkowe przed numerem 1 bez uwag

20 1 miejsce dodatkowe przed numerem 1 bez uwag

23 1 miejsce dodatkowe przed numerem 1 bez uwag

24 1 miejsce dodatkowe przed numerem 1 bez uwag

SUMA: 20
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TABELA 3 – zestawienie dodatkowych miejsc – sektory C

SEKTOR RZĄD ILOŚĆ UWAGI UWAGI KOMENTARZ

C-01

36 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +18 bez uwag

42 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +25 narożnik trybun możliwy brak montażu, możliwy brak wymaganej szerokości przejścia

47 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +25 bez uwag

48 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +29 ze względu na łuk ściany nie zostanie uzyskana wymagana szerokość przejścia

50 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +16 ze względu na łuk ściany nie zostanie uzyskana wymagana szerokość przejścia

C-02

34 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +18 bez uwag

39 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +24 bez uwag

42 0 miejsce dodatkowe przed numerem 1 powtórzenie miejsca o numerze C1/42/+25

45 2 miejsca dodatkowe oznaczone jako +14, +15 dodatkowe dwa miejsca

47 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +9 PROPOZYCJA DODANIA KRZESEŁKA ANALOGICZNIE DO C-23  /47 / przed nr 1

C-03 36 2 miejsca dodatkowe oznaczone jako +19, +20 ze względu na łuk ściany nie zostanie uzyskana wymagana szerokość przejścia

C-04 28 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +25 narożnik trybun możliwy brak montażu, możliwy brak wymaganej szerokości przejścia

C-05 27 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +21 bez uwag

C-06 27 1 miejsce dodatkowe pomiędzy numerem 16 i 17 bez uwag

C-07 27 1 miejsce dodatkowe pomiędzy numerem 8 i 9 bez uwag

C-08 27 1 miejsce dodatkowe przed numerem 1 bez uwag

C-09
28 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +25 narożnik trybun możliwy brak montażu, możliwy brak wymaganej szerokości przejścia

34 1 miejsce dodatkowe przed numerem 1 ze względu na łuk ściany nie zostanie uzyskana wymagana szerokość przejścia

C-11

28 1 miejsce dodatkowe przed numerem 1 bez uwag

34 1 miejsce dodatkowe przed numerem 1 bez uwag

45 2 miejsca dodatkowe przed numerem 1 bez uwag

C-12 36 1 miejsce dodatkowe przed numerem 1 bez uwag

C-14

34 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +18 bez uwag

36 1 miejsca dodatkowe przed numerem 1 proponujemy zmianę oznaczenia na sektor C-13 miejsce +18

42 1 miejsca dodatkowe przed numerem 1 bez uwag

45 2 miejsca dodatkowe oznaczone jako +14, +15 bez uwag

47 1 miejsca dodatkowe przed numerem 1 proponujemy zmianę oznaczenia na sektor C-13 miejsce +25

C-15
28 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +21 bez uwag

32 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +16 bez uwag

C-16 28 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +25 narożnik trybun możliwy brak montażu, możliwy brak wymaganej szerokości przejścia

C-21 25 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +25 narożnik trybun możliwy brak montażu, możliwy brak wymaganej szerokości przejścia

C-22
28 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +21 bez uwag

34 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +18 bez uwag

C-23

42 1 miejsce dodatkowe oznaczone jako +26 bez uwag

45 2 miejsca dodatkowe przed numerem 1 bez uwag

47 1 miejsce dodatkowe przed numerem 1 ze względu na łuk ściany nie zostanie uzyskana wymagana szerokość przejścia

C-24 48 1 miejsce dodatkowe przed numerem 1 ze względu na łuk ściany nie zostanie uzyskana wymagana szerokość przejścia

50 1 miejsce dodatkowe przed numerem 1 PROPOZYCJA DODANIA KRZESEŁKA ANALOGICZNIE DO C-01 / 50 / +16

SUMA: 42

 *(a nie jedno jak w zestawieniu arm)
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numer strony 4

TABELA 4 – zestawienie dodatkowych miejsc sektory N-P i zestawienie zbiorcze dla całej widowni

SEKTOR RZĄD ILOŚĆ UWAGI UWAGI KOMENTARZ

A-04 / A-05 16-18 69

A-06 / A-07 16-18 69

A-14 / A-15 16-18 69

A-16 / A-17 16-18 69

SUMA: 276

SUMA (A+B+C): 97

ŁACZNA SUMA: 373

dodatkowe trybuny mobilne w dotychczasowym  
miejscu dla osób na wózku inwalidzkim z opiekunem

trybuny powinny być podzielone na mniejsze moduły, które pozwolą na ich przestawienie w inne miejsce. Trybuny 
powinny byc wyposażone w balustrady zabezpieczajace boczne przy schodach oraz balustradę od zamontowana od 
przodu na pierwszy rzędzie nowych trybun mobilnych.


