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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU SANITARIATÓW W 
BUDYNKU NR9 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI 

 
1. Opis techniczny 

1.1. Dane ogólne 
 
Projekt przewiduje remont istniejących sanitariatów w budynku nr9 na terenie Akademii Marynarki Wojennej. 
Zakresem prac objęte jest pomieszczenie sanitarne usytuowane w piwnicy we wspomnianym budynku. 
Powierzchnia rzutowana sanitariatu wynosi 29,95mkw.  
 
Projekt zakłada następujące prace budowlano-remontowe: 

-wymianę starych skrzydeł drzwiowych i montaż nowych ( w nowo projektowanej ściance działowej) 
- wymianę 3x istniejących okien i montaż parapetów, 
- skucie posadzki i wykonanie nowej z izolacją termiczną i przeciwwodną wraz ze spadkami, 
- wykonanie ścianki GK oddzielającej umywalki od ustępów, 
- kompletną wymianę armatury wraz z akcesoriami łazienkowymi: 2x umywalki, 2x pisuary, 2x miski 

ustępowe, 1x brodzik 
- wymianę grzejnika i montaż jednego dodatkowego, 
- wymianę czterech lamp na suficie i dopasowanie nowych pod planowany układ pomieszczenia, 
- skucie istniejących płytek  
- wymianę osprzętu elektrycznego wraz z instalacją, 
- odgrzybienie tynków cementowo-wapiennych, gruntowanie , szpachlowanie i malowanie sufitów i ścian, 
- wymianę pokrycia studni, 
- ponowne położenie glazury na wszystkich ścianach pomieszczenia, 

 
1.2. Podstawa opracowania 

 
- Zlecenie inwestora, 
- Wizja lokalna i inwentaryzacja dla celów projektowych, 
- Obowiązujące normy i przepisy budowlane, 
-Uzgodnienia z Inwestorem. 
-Warunki przyłączeniowe od gestorów sieci 
-Decyzja Nr 1859 Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26.01.2010r o wpisaniu do 
rejestru zabytków założenia urbanistycznego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 
-Decyzja Nr 264/MON z dnia 19 września 2013r.- w sprawie ustalenia terenow zamkniętych w resorcie 
Obrony Narodowej, 
-Badania stratygraficzne tynków zewnętrznych i nawarstwień malarskich na elewacjach wykonane przez 
Pracownię Konserwacji Zabytków  w 04/2017 roku, 
-Program prac konserwatorskich dla budynku Nr 9 i 500 opracowany przez Konserwatora Zabytków: 
Maria Zakrzewska ; konserwator detalu 
architektonicznego i rzeźby  
nr dypl.823/1976, Rzeczoznawca ZPAP 
nr 78/1991 
 

1.1. Cel inwestycji 
 
Celem inwestycji jest modernizacja i polepszenie aspektów technicznych, estetycznych i użytkowych 
omawianych sanitariatów, poprzez ich całkowity remont. 
 

1.2. Zakres opracowania 
 
Za zakres opracowania uznaje się demontaż istniejącego wyposażenia sanitariatów, stolarki okiennej i 
drzwiowej, posadzki, okładzin ściennych. Kolejnym etapem opracowania jest projekt sanitariatów z nowymi 
rozwiązaniami technicznymi i funkcjonalnymi. 
 

1.3. Opis stanu istniejącego  
 

HISTORIA I OPIS OBIEKTU. 
W listopadzie 1918 roku, Józef Piłsudski wydał rozkaz utworzenia Marynarki Polskiej. Miasto Gdynia 
rozpoczęło budowę portu wojennego w latach dwudziestych, port potrzebował jednak zaplecza. Na jego 
lokalizację wybrano część piaszczystego wzgórza w niewielkiej odległości od wsi Oksywie1. Autorem 
projektu Zespołu Dowództwa Floty i Koszar Marynarki Wojennej RP na Oksywiu, sporządzonego w 1924 
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roku, był architekt Marian Lelewicz, profesor Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Kompleks 
budowano w latach 1924-1930 ale praktycznie jeszcze do połowy lat 30. ubiegłego wieku wznoszono kolejne 
obiekty.  
Zespół zaprojektowano w klarownym układzie przestrzennym, wzorowanym na promienistych założeniach 
urbanistyki francuskiej. Styl budynków reprezentuje jeden z nurtów historyzmu początku XX w., tzw. 
klasycyzm akademicki. W zespole budynków Dowództwa Floty i Koszar Marynarki Wojennej RP na Oksywiu, 
obok budynków koszarowych znalazł się okazały gmach  
Dowództwa Floty, stołówka i świetlica marynarska, budynek łaźni koszarowej, budynek bramny, tzw. "Trzy 
Bramy", domy mieszkalne dla oficerów i podoficerów, Dom Dowódcy Floty, zwany 4 potocznie "Willą 
Unruga", gmach Komendy Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty, szpital morski (obecnie przychodnia 
specjalistyczna) czy blok szkoleniowy, zwany "budynkiem pod zegarem". Uwieńczeniem prac przy budowie 
kompleksu było odsłonięcie w 1934 roku pomnika, upamiętniającego Bitwę pod Oliwą 1627 r., jako symbolu 
walki o posiadanie morza. Pięciometrowy pomnik w kształcie masywnego prostopadłościanu, powstał ze 
składek oficerów a odsłonił go admirał Józef Unrug, niestety, nie zachował się do naszych czasów, zniszczyli 
go Niemcy. Szczęśliwie budynków nie zniszczono i ten niezwykle ciekawy układ przestrzenny zachował się, 
zakłócony nieco przez dodatkowe, współczesne budynki wznoszone w latach 70-tych XX wieku.  

 
Status obiektu. 
Budynki nr 9 i nr 500 objęte zakresem niniejszego opracowania przynależą do historycznego kompleksu 
obiektów Akademii Marynarki Wojennej objętych ochroną konserwatorską i wpisanych do rejestru zabytków 
województwa pomorskiego dnia 22.02.2010 pod nr 1859 . Cały zespół budynków znajduje się na terenie 
zamkniętym na mocy decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej. Obecnie właścicielami kompleksu 
jest Skarb Państwa, Akademia Marynarki Wojennej oraz Urząd Miasta Gdyni; w najstarszych budynkach 
kompleksu mieści się również Komenda Portu Marynarki Wojennej  

 
Opis stanu zachowania: 
Teren, na którym zlokalizowany jest budynek dydaktyczny nr 9 oraz 500 położony jest w Gdyni przy ul. 
Śmidowicza 69. Należy on do Inwestora i sąsiaduje ze wszystkich stron z innymi budynkami AMW- 
stanowiącymi jego własność. Powierzchnia terenu wokół budynku jest zróżnicowana, uzbrojona w zakresie 
dróg wewnętrznych oraz sieci i przyłączy infrastruktury technicznej. Na terenie AMW oraz w istniejących 
obiektach nie występują żadne emisje zanieczyszczeń do gruntu 
lub do atmosfery. Wywóz nieczystości stałych z terenu nieruchomości następuje w sposób zorganizowany 
poprzez Miejskie Służby Oczyszczania Miasta. Nie występują także żadne zagrożenia dla zdrowia ludzi. 
Budynek nr 9 i 500  stanowi jedno ze skrzydeł kompleksu szkoleniowego Akademii Marynarki Wojennej w 
Gdyni i przeznaczony jest do prowadzenie działalności szkoleniowej i administracyjnej. Wybudowany został 
w latach 1924-1926 w stylu tzw. „klasycyzmu akademickiego” jako część zespołu zabudowań Dowództwa 
Floty i Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty Marynarki Wojennej RP. Autorem projektu był architekt 
Marian Lelewicz. Jest to obiekt reprezentacyjny ze skromnym i prostym wykończeniem w stylu 
modernistycznym oraz podkreślonymi (boniowaniem) portalami wejściowymi. W trakcie jego wieloletniej 
eksploatacji elewacje budynku zachowały formę i detal niemal w niezmienionej formie, poza reperacjami 
tynkiem przy kolejnych remontach. Zdjęcia archiwalne dają podstawę do stwierdzenia, że obiekt był 
monochromatycznie opracowany, jak pozostałe obiekty autorstwa Mariana Lalewicza. 
Całe założenie Akademii Marynarki Wojennej wpisane zostało do rejestru zabytków województwa 
pomorskiego pod numerem A-1859. 

 
Budynek 9: 
 
Budynek nr 9 to blok szkoleniowy, zwany "budynkiem pod zegarem". usytuowany w północnej części 
głównego dziedzińca AMW.  
Rozłożysty budynek tworzą zespolone kubatury części głównej wraz z trzema skrzydłami które od strony 
północnej tworzą wewnętrzne dziedzińce oparte o skarpę wzgórza. Od zachodu budynek nr 9 łączy się 
/przenika/ z budynkiem nr 7. Od wschodu, do szczytu budynku nr 9 dobudowano / w latach 70-tych XX / 
wieku budynek administracyjno-gospodarczy oznaczony nr 500. 7  
 
Budynek nr 9 trzypiętrowy, murowany, wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej z cegły ceramicznej pełnej, 
wiązanej zaprawą wapienną, w części głównej podpiwniczony, posadowiony na fundamentach wykonanych 
częściowo z cegły a częściowo z kamieni polnych, granitowych, elewacje pokryte tynkiem cementowo-
wapiennym. Elewacje od strony dziedzińca 27 osiowe, symetryczne, na cofniętej nieco osi środkowej 
umieszczone zostało wejście główne do którego prowadzą granitowe stopnie, górną strefa wejścia stanowi 
okazała mansarda, na jej elewacji umieszczono zegar słoneczny a między oknami sgraffito z wizerunkiem 
żaglowca. Narożniki wydzielonych partii elewacji zdobne boniami wykonanymi w tynku o rustykalnej 
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fakturze. W strefie podokapowej wydatny gzyms. Podwójny gzyms wieńczy strefę ponad zegarem 
słonecznym w centralnej partii budynku – gzyms obecnie mało czytelny, pomalowany na czerwono. 
Elewacje tylne i boczne opracowane tak jak elewacje główne, tynkowane z boniowanymi narożnikami i 
szerokimi lizenami do gzymsu 2-kondygnacji. Na osi środkowego segmentu budynku, na poziomie 1 piętra 
umieszczono współczesne wejście prowadzące na kładkę, łączącą budynek z obiektami. położonymi na 
skarpie. Stolarka okienna współczesna odwzoro-wująca pierwotne podziały. Jedynie na elewacji tylnej 
zachowało się kilka oryginalnych okien skrzynkowych. Zachowało się też kilkanaście oryginalnych okien 
piwnicznych z oryginalnymi kratami. 
Obecny stan zachowania elewacji budynku nr 9 ogólnie ocenić można jako średni. Dobrze zachowała się 
cała bryła architektoniczna i artykulacja elewacji ale techniczny stan zachowania materiałów na nich 
występujących nie jest zadowalający.  
Powierzchnie tynkowane w przeszłości wielokrotnie naprawiane - głównie w partiach cokołowych, przez 
uzupełnianie zaprawami cementowymi, na wielu płaszczyznach widoczny naniesiony wtórny cementowy 
„baranek” .Elewacje malowane szczelnymi farbami emulsyjnymi  
 dziś w partiach przyziemia straszą łuszczącą się farbą, w obrębie rur spustowych widać zazie-lenienia 
powierzchni spowodowane rozwojem glonów oraz zniszczenia mrozowe spowodowane zawilgoceniem 
murów przez nadmiar wody wnikającej w mury z uszkodzonych rur spustowych.  
Gzymsy międzykondygnacyjne i gzymsy wieńczące znajdują się w stanie ogólnie dobrym, z niewielkimi 
ubytkami Gzymsy zostały częściowo - bez wyraźnej konsekwencji - przemalowane czerwona farbą. 
Granitowe bloki stopni głównego wejścia zachowane dość dobrze, bez większych ubytków, powierzchnia 
stopni zabrudzona.  
Elewacje od strony dziedzińca i elewacje skrzydeł bocznych były rzadziej remontowane, nie ma na nich 
cementowego „baranka”, widoczna warstwa pierwotnego tynku jest cienka i pokryta tylko dwoma warstwami 
farby – białej i ugrowej.  
Stan zachowania stolarki okiennej nie jest zadowalający, mimo to należy dołożyć starań by okna zachować 
choćby w pojedynczych przykładowych egzemplarzach, które będą podstawą do ich rekonstrukcji. Stolarka 
okienna elewacji malowana była na biało z wyjątkiem okien piwnicznych malowanych na brązowo a potem 
na zielono. 
 
Istniejące sanitariaty znajdują się w bardzo złym stanie technicznym. Ściany wykonano z białych płytek na 
wysokość ok.1,80m od posadzki z opaską u dołu z ciemnej płytki. Posadzkę wykonano z płytek 
antypoślizgowych.  Stwierdzono zużycie materiału posadzki i ścian w postaci stałego odbarwienia i ubytków. 
Na tynkach stwierdzono pojawianie się pleśni i odchodzenie tynku.  
W ramach remontu planuje się demontaż skucie posadzki, skucie płytek ściennych, demontaż istniejących 
kabin, demontaż okien i armatury wraz z przynależną instalacją wod-kan. 
 

1.4.  Opis stanu projektowanego 
 
Planuje się wykonanie nowej posadzki z odpowiednią warstwą izolacji termicznej i wodnej, ze spadkami i 
odpływami jak w projekcie. Na etapie posadzki należy wykonać nową instalację wod-kan dla planowanej 
armatury. Nową instalację należy schować w ścianach. Istniejące ściany należy odgrzybić, ponownie 
zabezpieczyć i ostatecznie zakryć na całą wysokość płytkami glazurowanymi. Posadzkę należy wyłożyć 
płytkami gresowymi antypoślizgowymi. Odpływy liniowe należy zaślepić listwami ze stali nierdzewnej 
zlicowanymi z posadzką. Kratki odpływowe należy zaopatrzyć w syfony. Nową stolarkę okienną należy 
wykonać jako jednoczęściową trój-szybową odzwierciedlającą kształt, funkcje i materiał istniejących okien. 
Należy wykonać dodatkową ściankę na wysokość do 2,20m z płyt GK z drzwiami. Istniejące drzwi wejściowe 
należy wymienić na nowe płytowe.  
 
Wykonanie warstw podłogowych: 
 
W sanitariatach budynek 9  
Płytki gresowe ciemny szary RAL 7046 29,7x29,7cm 
np. gres techniczny KALLISTO K8 lub równoważne 
 
Kolor: ciemny szary RAL 7046 ( zbliżony do koloru istniejącej posadzki) 
rodzaj płytki: podłogowa,  format produktu: 29,7x29,7cm,  Grubość: 0,8cm,   
Rodzaj powierzchni: matowa  Klasa antypoślizgowości: R9,  Mrozoodporność: tak,   
Rektyfikowana: tak 
 
Przed wykonaniem posadzki w sanitariatach: 
- skucie istniejącej posadzki oraz warstw podkładowych  
- Warstwy wyrównawcze należy dobrać na budowie tak, aby poziom nowo wykonanej posadzki odpowiadał 
poziomowi posadzek w  pomieszczeniach wc oraz w przedsionkach do wc. Niedopuszczalny jest próg 
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między pomieszczeniami. 
 
- Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych - terakota lub gres ułożone ze spadkiem  
1-1,5% w kierunku kratek ściekowych  
- Terakota lub gres ułożone na kleju np KERAFLEX (lub równoważny) ze spadkiem 1_1,5% w kierunku 
kratek ściekowych 
- Spoinowanie : fuga 3cm (np. ULTRAKOLOR LUB równoważne) - kolor zbliżony do koloru posadzki  
 
- izolacja przeciwwodna ze spadkiem 1-1,5% do kratek ściekowych wywinięta  
30 cm na ściany i połączona (jeżeli występuje) z izolacją pionową przeciwwodną  
ścian. Izolacja membranowa wykonana np. z MAPEGUM W.P lub równoważna zbrojona siatką z włókna 
szklanego np. FIBERGLASS NET lub równoważne 
W narożach i przy kratce ściekowej dodatkowo uszczelniona taśmami np. MABE BAND Primer G (lub 
równoważne) 
 
- podkład cementowy wyrabiający spadek w kierunku kratek ściekowych. 
Grubość podkładu zmienna (min. grubość 3,5cm) 
 
- 2x ETAFOAM    2x 0,5cm 
 
Ściany istniejące - wykończenie: 
 
ściana istniejąca konstrukcyjna  
- okładzina z płytek glazurowanych do wysokości 1,80m , kolor biały 
powyżej 1,80m  malowane - kolor biały 
Spoiny - fuga (szer. 3mm) 
 
Projektowane wykończenie ścian istniejących: 
SD1  
-  wykończenie ścian konstrukcyjnych: 
- zeskrobanie starych warstw malarskich ,odgrzybienie tynków cementowo - wapiennych, gruntowanie , 
szpachlowanie  
- okładzina z płytek glazurowanych na całą wysokość pomieszczenia 2,50m , kolor jasny szary RAL 7035 z 
opaską z 10cm wysoką z płytek gresowych RAL 7046 
Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach 
Spoinowanie płytek ściennych - fuga (szer. 3mm) 
 
Stolarka drzwiowa 
D1 – drzwi łazienkowe (wejście główne do łazienki)– skrzydło płytowe ,z płyty wiórowej z otworami 
wentylacyjnymi .O sumarycznym przekroju min. 0,022m2. Okleina jasna szara – RAL 7035. 
Przed montażem skrzydła drzwiowego ościeżnice zeszlifować i przemalować – kolor jasny szary RAL 7035. 
Okucia – trzy zawiasy czopowe. Klamka stal nierdzewna lub pokryta metalem. 
 
 
Stolarka okienna 
O1 i O2 
-Okno należy wykonać jako trój szybowe jednoramowe z zachowaniem geometrii i rozwiązań materiałowych 
jak w stanie istniejącym. 
-Materiał: drewniane 
-okno rozwiewne obustronnie, z jednym poziomym szprosem naszybowym 
-okno zlicować od zewnątrz jak istniejące. 
-od środka wykonać parapet z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 7046 (szary ciemny)  Wymiar 
orientacyjny parapetu 120 x 45 cm  
Kolor stolarki od zewnątrz dopasować zgodnie z planowaną kolorystyką RAL 8008. Kolor stolarki od środka 
RAL 7035 szary jasny. 
Na oknach należy wykonać kraty stylizowane na historyczne na wzór istniejących 
 
Naświetla wykonać zgodnie z odrębną dokumentacją remontu elewacji. 
 
Przed zamówieniem stolarki drzwiowej wykonawca zobowiązany jest sprawdzić wymiary w świetle ościeżnic 
w naturze oraz wymiary okien! 
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Oświetlenie 
Cztery istniejące lampy należy wymienić na nowe natynkowe lampy liniowe ledowe 1,20m długie. Kolor 
oprawy RAL 7046 lub zbliżony.  
 
Uwaga:  
Wszystkie materiały budowlane i wykończeniowe zastosowane do budowy powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie (znak CE) oraz posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne.  
 

1.5. Wyposażenie pomieszczeń sanitariatów 
 
W umywalniach:  
Przy natryskach: półka na przybory toaletowe, haczyki na ubranie i ręczniki – stal nierdzewna, 
 kompakt baterii natryskowej  np. bateria natryskowa Oregano Deante – kolor chrom lub równoważne , 
zestaw natryskowy – np. Deante Floks lub równoważne, elektryczny podgrzewacz wody przepływowy za 
kabiną prysznicową, podłączany do gniazdka 
 
W pomieszczeniach wc: 
W kabinach: pojemnik na papier toaletowy, szczotki do czyszczenia wc – plastikowe np. Merida lub 
równoważne  
 
W przedsionkach wc: 
Przy zlewozmywakach: - pojemniki na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe z plastiku zamykane 
pojemniki na odpadki ze stali nierdzewnej szczotkowanej (np. Merida lub równoważne). Woda ciepła 
przygotowywana za pomocą elektrycznego podgrzewacza przepływowego podłączane do gniazdek. 
 
Przed ułożeniem płytek należy odpowiednio przygotować podłoże. Stare i zniszczone tynki należy odkuć , a 
ściany należy wyrównać. Podłoże należy zagruntować. Następnie na ścianach pod natryskiem należy 
położyć półpłynną folię izolacyjną. Na tak przygotowanym podłożu należy układać płytki ceramiczne za 
pomocą elastycznej zaprawy klejącej. Powierzchnie należy wykończyć elastyczną fugą gr. 3mm. 
 
Prace remontowe obejmują również: 
- usunięcie istniejącego grzejnika z przynależną instalacją wodną, 
 -istniejące rewizje - uszkodzone bądź brakujące klapy rewizyjne uzupełnić bądź wymienić  
 -istniejące kratki ściekowe podłogowe do demontażu i zamontować nowe ze stali nierdzewnej  
- wszystkie liniowe spadki należy zamaskować pokrywą liniowa maskującą ze stali nierdzewnej zlicowaną 
wzdłuż płytek 
 

1.6.  Instalacje 
 
Wentylacyjna i wod-kan – według  projektu branżowego instalacji sanitarnych. 
ELEKTRYCZNA - według  projektu branżowego instalacji elektrycznych 
 

1.7. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez 
osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich 

 
Projekt budowlany dotyczy jedynie remontu istniejących sanitariatów w budynku nr 9 na terenie Akademii 
Marynarki Wojennej i warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne z całego obiektu nie jest 
tematem niniejszego opracowania i nie dotyczy zakresu opracowania projektu budowlanego. 
 

1.8. Charakterystyka energetyczna 
 
Projekt budowlany dotyczy jedynie remontu istniejących sanitariatów w budynku nr 9 na terenie Akademii 
Marynarki Wojennej i charakterystyka ekologiczna obiektu nie jest tematem niniejszego opracowania i nie 
dotyczy zakresu opracowania projektu budowlanego. 
 

1.9. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, 
ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii 

 
Projekt budowlany dotyczy jedynie remontu istniejących sanitariatów w budynku nr 9  na terenie Akademii 
Marynarki Wojennej i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii nie jest tematem niniejszego 
opracowania i nie dotyczy zakresu opracowania projektu budowlanego. 
 



Projekt przebudowy sanitariatów w budynku nr 9 

Nr strony 8 
             Nr wersji opracowania 1 z dnia 08.2017  

1.10. Warunki ochrony pożarowej 
 
Projekt budowlany dotyczy jedynie remontu istniejących sanitariatów w budynku nr9  na terenie Akademii 
Marynarki Wojennej i warunki ochrony przeciwpożarowej  obiektu nie jest tematem niniejszego opracowania 
i nie dotyczy zakresu opracowania projektu budowlanego. 
 

1.11. Ochrona konserwatorska 
 
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków oraz podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Działka, na której jest remontowany  obiekt budowlany, jest wpisana do 
rejestru zabytków oraz podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

1.12. Obszar oddziaływania obiektu i ochrona środowiska 
 
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje tylko 
działkę na której znajduje się inwestycja.  
Planowana zmiany nie wpływają na istniejąca konstrukcję budynku. 
 

1.13. Uwagi dotyczące wykonania 
 
Wylanie nowych posadzek należy wykonać odpowiednio, żeby otrzymać planowane spadki i odpływy. 
Należy uważać na istniejącą instalację sanitarną znajdującą się w sanitariatach, ale należącą do innych 
pomieszczeń (w czasie remontu prawdopodobnie będzie użytkowana). Przy demontażu istniejącej armatury 
należy się upewnić, że odpowiadające jej instalacje zostały zabezpieczone (zamknięte zawory 
doprowadzenia wody). 
 

1.14. Wpływ nowych konstrukcji na układ konstrukcyjny istniejących obiektów 
 
Wymianę stolarki planuje się na identyczną, nie ingerując w nadproża ani istniejące otwory okienne. 
Posadzka znajduje się na gruncie nośnym, więc nie ingeruje się w jej układ nośny (jak w przypadku 
stropów). Pozostałe roboty polegające na pracach remontowych nie wpływają na stan istniejącej konstrukcji. 
 

opracował: 
mgr inż. Łukasz Dymura 

Nr upr. POM/0125/POOK/11 

 w. spec. konstrukcyjno--budowlanej 
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2. Plan BIOZ 

INFORMACJA 
DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 
 -Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
 obiektów. 
Przedmiotem remontu jest wykucie istniejącej posadzki i jej ponowne wykończenie z wykonaniem 
odpowiednich spadków i odpływów, skucie płytek ściennych i wykonanie nowych, wymiana istniejącej 
armatury ze zmianą funkcjonalną sanitariatów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
-Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Roboty będą prowadzone na w istniejącym sanitariacie w piwnicy budynku nr9 Akademii Marynarki Wojennej 
w gdyni. 
 
-Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Roboty będą prowadzone wewnątrz budynku w pomieszczeniu którego remont dotyczy i na zewnątrz (w 
przypadku wymiany stolarki okiennej). 
 
-Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
 
porażenie prądem podczas obsługi elektronarzędzi 
urazy spowodowane uderzeniem spadających odłamków ze ścian 
potknięcie się o nierówną posadzkę podczas skuwania i uderzenie o odłamek na ziemii 
 
-Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
Robotnicy przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być przeszkoleni w zakresie eksploatacji 
maszyn i urządzeń oraz zapoznani z mogącymi powstać w czasie robót z zagrożeniami, ze sposobami 
zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz ze sposobami 
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń. Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy 
zawarte w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 
-Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
kierownik budowy powinien przeprowadzić instruktaż dla wszystkich pracowników dotyczący możliwych 
zagrożeń, sposobów zapobiegających ich występowaniu oraz środków zaradczych, gdy zaistnieją, 
wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne świadectwa zdrowia, powinni być przeszkoleni odnośnie 
użycia środków i sprzętu ochrony osobistej i pierwszej pomocy oraz zaznajomieni z przepisami BHP (Dz. U. 
nr 129, poz. 844 z 1997r.), przepisami dot. robót budowlano – montażowych (Dz. U. nr. 13, poz. 93 z 1972) 
oraz przepisami BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót budowlanych 
(Dz. U. nr 118, poz. 1263 z 2001r.) 
należy odpowiednio zabezpieczyć rusztowania oraz elementy montowane na wysokości 
należy skutecznie zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób postronnych 
na terenie robót powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy z tablicą zawierającą adresy i numery 
telefonów alarmowych 
 
Kierownik budowy winien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z 
rozporządzeniem ( Dz.U.nr 120, póz. 1126 z 2003r.)   
 

opracował: 
mgr inż. Łukasz Dymura 

Nr upr. POM/0125/POOK/11 

 w. spec. konstrukcyjno--budowlanej 
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3. Dokumentacja fotograficzna 
 

 
Widok na kabiny i wnękę ze studnią rewyzijną 

 

 
Widok na kabiny i ścianę z oknami 
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Widok na ścianę z umywalkami i na ścianę z dwoma oknami i grzejnikiem 

 

 
Widok na ścianę z pisuarami i wejściem z korytarza
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Widok na ścianę z pisuarami 

 

 
Okno O1 
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Okno O2 

 
 
 

 
Odchodzący tynk przy oknie O1 
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