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świdnica

Miasto i gmina w województwie dolnośląskim, leżące nad rzeką Bystrzycą. Po raz pierwszy 
wzmiankowana jako miasto już w 1267 roku. W Świdnicy można znaleźć dużo ciekawych zabyt-
ków, wiele parków oraz bardzo interesującą architekturę. Obecnie mieszka tutaj około 60 tysięcy 
osób. Wraz z szybkim rozwojem tego miasta wzrosło zapotrzebowanie na budowę budynków 
użyteczności publicznej, w tym służby zdrowia. My również mieliśmy swój udział w tym rozwoju 
poprzez realizację Powiatowego Pogotowia Ratunkowego wraz z garażem zamkniętym i otwar-
tym oraz infrastrukturą towarzyszącą.
Obiekt Pogotowia Ratunkowego jest budynkiem dwukondygnacyjnym wolnostojącym, z czę-
ściowym podpiwniczeniem. Bryła budynku stanowi prostopadłościan prosty z naświetlem hal-
lu oraz dodatkowymi punktami świetlnymi, przenikającymi przez dach do wnętrza budynku. 
To przeszklone wnętrze obiektu, powoduje dodatkowe światło bezpośrednie w części zaplecza 
socjalnego, sali narad i pomieszczeń socjalnych. Budynek posiada niezależne dwa wejścia. Od 
strony północnej zlokalizowano parking dla obsługi Pogotowia. Z uwagi na fakt, iż budynek 
zlokalizowany jest na skarpie w stosunku do istniejących dróg, przewidziano pochylnię dla osób 
niepełnosprawnych oraz schody prowadzące na poziom Pogotowia. Dla karetek przewiduje się 5 
stanowisk garażowych z przedpolem do manewru oraz 7 miejsc postojowych dla ambulansów 
rezerwowych w części przyziemia, pod częścią administracyjną.

Powiatowe Pogotowie ratunkowe  
w świdnicy wraz z garażem  
zamkniętym i otwartym i  
infrastrukturą towarzyszącą
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Powiatowe Pogotowie ratunkowe w świdnicy 

Parametry obiektu 
 powierzchnia użytkowa: 994,39  m2

 pow. zabudowy: 1188,30 m2

 kubatura: 5085 m3

 ilość kondygnacji nadziemnych: 1

zamawiający  
 Powiat Świdnicki
 ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7
 58-100 Świdnica

okres realizacji  
 kwiecień 2014 – listopad 2014

Budynek Pogotowia posiada konstrukcję tradycyjną – strop żelbetowy sprężony prefabrykowa-
ny, stropodach wentylowany, dach płaski z pokryciem papowym. Budynek obejmuje: część biu-
rową, serwerownię, część zapleczową dla grup ratunkowych pogotowia, część diagnostyczną 
– zabiegową, garaż zamknięty oraz garaż otwarty, w zagłębionej części budynku, monolityczny 
żelbetowy.
Dodatkowo wykonaliśmy wszystkie instalacje: elektryczne, teletechniczne, sanitarne (wodno – 
kanalizacyjna, c.o., wentylacja mechaniczna i grawitacyjna, klimatyzacja), oraz przyłącza  i sieci 
zewnętrze (kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociągowa, c.o. i c.w. wewnętrzna linia zasila-
jąca). 


