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I. ARCHITEKTURA 

 

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA  
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1.2 Kopie uprawnień      str. 4-5 

1.3 Zaświadczenia o przynależności do izby branżowej str. 6-7 

 

2. CZĘŚĆ OPISOWA   

2.1 Opis techniczny do projektu       str. 8- 17 

2.2 Opis techniczny do informacji BiOZ   str. 18-20 

2.3 Charakterystyka energetyczna budynku 

 

3. DECYZJE ADMINISTRACYJNE 

3.1  Kopia decyzji PWKZ         str. 21- 23 

 

4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

SYTUACJA 

SYT  Plan sytuacyjny i rzuty kondygnacji   skala 1:1000 

 

INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ 

I.1  Parter - Rzut pomieszczeń lab. podstaw techniki skala 1:50 
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I.3 II Piętro - Rzut Sanitariatów    skala 1:50 

I.4 II Piętro - Rzut pomieszczeń 220 i 221   skala 1:50 

 

PROJEKTOWANE ROBOTY 

A.I.1  Etap I - Rzut Sanitariatów,  I Piętro     skala 1:50 
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A.I.3 Etap I – Aranżacja sanitariatów damskich   skala 1:50 

A.I.4 Etap I – Aranżacja sanitariatów męskich   skala 1:50 

A.I.5 Etap I – Zestawienie stolarki      skala 1:50 
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A.III.1  Etap III - Rzut pomieszczeń 220 i 221     skala 1:50 
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                                                                                Gdańsk, 30.11.2019 r. 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczamy, że  projekt budowlany remontu i przebudowy sanitariatów oraz pomieszczenia nr 220 

z podziałem na etapy robót  w budynku nr 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,  

przy ul. inż. Jana Śmidowicza 69, dz. nr  2098/2 i 1622, obręb 21, został sporządzony w sposób  

zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

    

Projektantka:      Sprawdzająca:         

arch. Agnieszka Kalicka    arch. Karolina Paluszyńska- Czekaj 

upr. nr PO/KK/395/2011    upr. nr PO/KK/408/2011   
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Opis techniczny 

do projektu remontu i przebudowy sanitariatów i pomieszczenia nr 220 w budynku nr 5  

w kompleksie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, przy ul. inż. Jana Śmidowicza 69,  

dz. nr  2098/2, 1622, obręb 21 

 

I. Podstawa opracowania 

1.1 Umowa z Zamawiającym 

1.2 Decyzja Nr 264/MON z dnia 19 września 2013r.- w sprawie ustalenia terenów zamkniętych  

       w resorcie  Obrony Narodowej 

1.3 Biała karta Zespołu Dowództwa Floty i Koszar Marynarki RP, autorstwa arch. Joanny Potylickiej 

1.4 Decyzja PWKZ 

1.5 Inwentaryzacja pomieszczeń wykonana przez jednostkę projektową  

1.6 Obowiązujące normy i przepisy związane z tematem opracowania 

 

II. Zakres i cel opracowania 

Projekt sporządzany jest dla planowanych  prac o charakterze remontowym (z elementami przebudowy 

ścian działowych), obejmujących pomieszczenia sanitariatów i wybrane pomieszczenia biurowe 

zlokalizowane w skrzydle wschodnim budynku nr 5.  Prace realizowane będą w 3 etapach. Projekt 

obejmuje rozwiązania branży architektonicznej, sanitarnej i elektrycznej. 

 

 

Plan sytuacyjny karty ewidencyjnej zabytku, przedmiotowy budynek oznaczono nr 19 
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III. Stan istniejący 

 

3.1 Informacje ogólne o budynku 

Pełniący funkcję dydaktyczno- administracyjną i koszarową budynek nr 5, wzniesiony został w okresie 

powojennym. Zlokalizowany jest na obszarze zespołu historycznej zabudowy portu Marynarki Wojennej 

RP w Gdyni, zaprojektowanej w latach 20-tych XX w. przez Mariana Lalewicza i wpisanej do rejestru  

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, decyzją PWKZ.R.4190-62/8259-

17/2008/2010 z dnia 22.02.2010, jako Zespół Dowództwa Floty i Koszar Marynarki Wojennej RP. 

 

3.2 Architektura 

Obiekt wzniesiony w latach 1951-53 pomiędzy ul. Śmidowicza i historycznym budynkiem koszarowym. 

Bryła główna na rzucie prostokąta, zamknięta poprzecznymi skrzydłami, budynek 4- kondygnacyjny  

z poddaszem.  Wystrój elewacji charakterystyczny dla socrealizmu. Pomieszczenia objęte 

opracowaniem poddawane były bieżącym remontom,- istniejące elementy wykończenia i wyposażenia 

wnętrz są wtórne,- z lat 90-tych XX w. 

 

 3.3 Konstrukcja 

Konstrukcja żelbetowa- monolityczna, ściany osłonowe murowane z cegły. Budynek zaprojektowano  

w układzie ramowym, rozstaw ram 4,4 m, rozpiętość między slupami środkowymi 6,9 m, słupy skrajne 

odstawione o 5,5 m.  Słupy o wymiarach 50x50 na parterze, 40x40 na piętrach, 30x30 na poddaszu. 

Połacie stropodachu dwuspadowego żelbetowe monolityczne wylane na ramach żelbetowych. 

 

IV. Opis i ocena stanu technicznego elementów objętych przedmiotem opracowania 

 

Stan techniczny elementów wykończenia pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych do remontu ocenia 

się jako średni i zły. Pomieszczenia umywalni wentylowane są mechanicznie, wentylacja grawitacyjna 

wspomagana mechanicznie wyciągami ściennymi.  

4.1 Wykończenie pomieszczeń i armatura 

Płytki ceramiczne ścienne ułożone są do wysokości 2,m. Płytki ścienne i podłogowe z licznymi 

ubytkami- do skucia w całości. Ścian powyżej okładzin ceramicznych i sufity z miejscowymi zaciekami, 

farby odspojone. Armatura sanitarna do wymiany. 

4.2 Kabiny systemowe 

Istniejące kabiny systemowe w średnim stanie, z wyeksploatowanymi okuciami, zakamienione, 

kwalifikujące się do wymiany. 

4.3. Stolarka  

Drzwi wiodące na korytarz płytowe w okleinie laminowanej drewnopodobnej, drzwi w pomieszczeniach 

mokrych malowane na biało, w ościeżnicach stalowych. Stan drzwi średni – do wymiany.  

Okna wtórne PCV w stanie dobrym. W części okien osadzone są kanały czerpni wentylacji 

mechanicznej.  

4.4 Wyposażenie instalacyjne elektryczne 

Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych przeznaczono do wymiany.  

4.5 Wentylacja mechaniczna 

Częściowo unieczynniona – do wymiany 
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V. Projektowane rozwiązania funkcjonalne i zakres robót 

 

5.1 Etap I – remont i przebudowa sanitariatów I i II piętra 

5.1.1 Układ funkcjonalny sanitariatów  

Sanitariaty zlokalizowane w obrębie kondygnacji dydaktycznych skrzydła wschodniego. Na I piętrze 

mieści się dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz sale wykładowe. II piętro 

zajmują pomieszczenia biurowe poszczególnych instytutów wydziału, użytkowane przez Wykładowców.  

Obecnie dawne umywalnie zlokalizowane na I i II piętrze nie są użytkowane i przeznacza je na 

pomieszczenia biurowe i socjalne. Większość uczących się na aktualnie Wydziale stanowią studentki  

( około 70%), niezbędne jest zwiększenie ilości urządzeń sanitarnych do użytku kobiet. Zaprojektowano 

zamianę lokalizacji toalet damskiej i męskiej oraz dodatkowe pomieszczenia do przewijania dzieci. 

Ilość dobranego sprzętu spełnia wymogi WT dla toalet ogólnodostępnych, zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego, dobrano urządzenia wystarczające dla istniejących 100 użytkowników na  

1 kondygnacji, z czego 70% stanowią kobiety.  

Wydzielono pomieszczenia gospodarcze ze zlewami na mopa, dostępne z przedsionków toalet.  

 

5.1.2. Projektowany zakres prac ogólnobudowlanych etapu I 

Prace poprzedzić należy usunięciem przyczyn powstawania zawilgoceń na stropie pomiędzy II i 

III piętrem, oznaczonych na rysunku A.I.2., tj: 

• W umywalni na III piętrze należy zdemontować kabinę prysznicową przy szachcie instalacyjnym 

wraz z podestem, na którym jest umiejscowiona. Skuć warstwy wylewki do konstrukcji stropu, 

następnie odtworzyć wylewkę wraz z izolacją poziomą folią w płynie. Wymienić podejście żeliwne 

do pionu kanalizacyjnego na nowe pcv. Zamontować nową kabinę prysznicową 90x90, odtworzyć 

posadzkę z płytek dobranych do istniejących oraz uzupełnić płytki ścienne. 

• Ściana działowa wydzielająca natryski na III piętrze, umiejscowiona w linii nawiewu wentylacji 

mechanicznej, - należy zdemontować płytki na styku ściana podłoga, uszczelnić izolację 

przeciwwodną, ocenić prawidłowość spadku posadzki. Nie wyklucza się, że ścianka jest 

zawilgocona w wyniku skraplania wody na profilu stalowym nawiewu i migracji wilgoci w murze. 

Zalecane odseparowanie ścianki od kanału – zdjęcie warstwy bloczków i pozostawienia prześwitu 

pod kanałem – wraz z zaizolowaniem i wykończeniem kaflami powstałej górnej płaszczyzny. 

• Osuszenie zawilgoceń i ogrzybienie stropu w strefach zawilgoceń.  

 

Właściwe prace w zespołach sanitarnych I i II piętra 

• demontaż istniejącej armatury sanitarnej, kabin systemowych, elementów stolarki, instalacji 

wentylacji, wyposażenia elektrycznego oświetlenia i gniazd wtykowych, pionów kanalizacyjnych  

i ich obudów wyburzenie ścian działowych w pomieszczeniach  dawnych toalet damskich 

• demontaż kratek czerpni osadzonych asymetrycznie w pilastrach ściany zewnętrznej, 

przemurowanie otworu z osadzeniem projektowanego nawiewnika ściennego we wnęce między 

pilastrami i uzupełnienie tynków elewacyjnych 

• wykonanie wykuć otworów w murowanych ścianach działowych gr. 6 cm z osadzeniem  gotowych 

nadproży prefabrykowanych 

• skucie okładzin ściennych osuszenie ewentualnych zawilgoceń i odgrzybienie ścian. 

• skucie okładzin posadzkowych wraz z warstwami spadkowymi i ich odtworzenie  

• wykonanie lekkich konstrukcji stalowych ścianek działowych, gr. 12,5 cm, z wypełnieniem z wełny 
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mineralnej 10 cm i okładziną z płyt gipsowo-włóknowych o podwyższonej wodoodporności  (do  

pomieszczeń, których ściany są poddawanie nieustannemu działaniu wody) 

• obudowa  płytami gipsowo- włóknowymi pionów wod-kan i grzewczych  z wykonaniem klap 

rewizyjnych 

• zlicowanie uskoków ścian o nierównej grubości płytami gipsowo-włóknowymi 

• wyrównanie tynków pomieszczeń biurowych i socjalnych oraz wykonanie gładzi 

• montaż sufitów podwieszonych gpisowo- katronowych z ciągami kasetonów rewizyjnych 

umiejscowionymi w przebiegu kanałów wentylacji mechanicznej 

• wymiana skrzydeł okiennych z czerpniami wentylacyjnymi oraz montaż nawiewników okiennych wg 

proj. branży sanitarnej 

• wykonanie uzupełnień tynków po wymianie elementów instalacji grzewczej i elektrycznej 

• montaż okładzin ściennych i podłogowych oraz armatury, przyrządów sanitarnych i wyposażenia 

wg. aranżacji 

•   osadzenie drzwi 

• malowanie sufitów w częściach niezabudowywanych i ścian pomieszczeń powyżej okładzin  

• zamurowanie otworów czerpni zlokalizowanych w ścianach zewnętrznych, demontaż krat 

nawiewnych i uzupełnienie tynków elewacyjnych 

 

5.2 Etap II – wykonanie łazienki dla personelu laboratorium podstaw techniki 

5.2.1 Układ funkcjonalny  

Na kondygnacji parteru zlokalizowane w pozostałych skrzydłach budynku, zlokalizowane są ustępy 

ogólnodostępne w ilości przystosowanej do potrzeb użytkowych. Ze względu na wygodę pracowników 

pomieszczeń warsztatowych, z pomieszczenia warsztatu wydziela się dodatkową łazienkę. 

 

5.2.2. Projektowany zakres prac ogólnobudowlanych etapu II 

• rozbiórka ścianki działowej pomiędzy korytarzem i warsztatem, wymurowanej pod podciągiem.  

• skucie posadzki lastriko w obrysie w projektowanej łazienki personelu  

• wykonanie lekkich konstrukcji stalowych ścianek działowych, gr. 12,5 cm, z wypełnieniem z wełny 

mineralnej 10 cm i okładziną z płyt gipsowo-włóknowych o podwyższonej wodoodporności  (do  

pomieszczeń, których ściany są poddawanie nieustannemu działaniu wody) 

• montaż sufitu  podwieszonego i obudów kanalizacji sanitarnej prowadzonej pod sufitem,- płyty gkbi 

na stelażu stalowym. poziom sufitu min. 2,5 m 

• prace instalacyjne wg projektów branżowych 

• wykonanie wylewki samopoziomującej i posadzki z płytek gresowych  

• wykonanie okładzin ściennych z płytek i wyposażenie pomieszczenia łazienki w grzejnik 

łazienkowy, umywalkę ceramiczną z syfonem nierdzewnym, kabinę natryskową 90x90, miskę 

ustępową z rezerwuarem, lustro łazienkowe, podajnik mydła w płynie, pojemnik na ręczniki 

parierowe, kosz na zużyte ręczniki, wieszaki ubraniowe 3 sztuki, uchwyt papieru toaletowego 

• malowanie pomieszczenia łazienki powyżej okładzin ceramicznych i ścianki między korytarzem i 

warsztatem 

• osadzenie drzwi 
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5.3 Etap III – połączenie i remont pomieszczeń 220 i 221 

5.3.1 Układ funkcjonalny  

Pomieszczenie istniejącego magazynu podręcznego (220) adaptuje się na potrzeby biurowo- 

szkoleniowe Pracowni Sprawności Psychologicznej i Przywództwa mieszczącej się w sąsiednim 

pomieszczeniu 221. 

 

5.3.2. Projektowany zakres prac ogólnobudowlanych etapu III 

• skucie warstw posadzkowych w pomieszczeniu 220 do wyrównania rzędnych posadzek 

pomieszczeń 220, 221 i korytarza - 4 cm 

• wykonanie wylewki samopoziomującej w pomieszczeniu 220 

• wykucie otworu drzwiowego w murowanej ścianie działowej gr. 6 cm. Należy rozebrać fragment 

ścianki w miejscu projektowanych drzwi  do wysokości podciągu, przestrzeń nad drzwiami uzupełnić 

lekką zabudowa g-w.,- całość ścianki obudować suchym tynkiem g-w, gr. 12,5 mm 

• rozbiórka posadzki z wykładziny rulonowej pcv w pomieszczeniu 221 

• rozbiórka nieczynnych kanałów wentylacji mechanicznej i montaż wentylacji i klimatyzatorów wg 

proj. branży sanitarnej 

• demontaż kratki czerpni osadzonej asymetrycznie w pilastrach ściany zewnętrznej, przemurowanie 

otworu z osadzeniem projektowanego nawiewnika ściennego we wnęce między pilastrami i 

uzupełnienie tynków elewacyjnych 

• obudowa lekkim stelażem stalowym i płytami g-w pionu grzewczego i kanalizacji sanitarnej w pasie 

międzyokiennym, z wykonaniem klapy rewizyjnej 

• montaż sufitów podwieszonych gipsowo- kartnowych z klapami rewizyjnymi w przebiegu kanałów 

wentylacji mechanicznej oraz obudowy g-k odprowadzenia skroplin klimatyzacji 

• osadzenie drzwi 

• montaż nawiewników okiennych wg. projektu branży sanitarnej 

• wykonanie nowych posadzek winylowych 

• wykonanie uzupełnień tynków po wymianie instalacji 

• malowanie pomieszczeń 220 i 221 
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VI. Projektowane rozwiązania techniczno- materiałowe 

6.1. Elewacje  

Etap I Przy okazji wymiany instalacji wentylacji mechanicznej I etapu projektuje się uporządkowanie 

elewacji, tj, likwidację wbudowanych wtórnie czerpni ściennych na I i II piętrze i zastosowanie rozwiązań 

analogicznych do zastosowanych podczas remontu sanitariatów III piętra, tj. instalacje krat nawiewnych 

w wymienianych skrzydłach okiennych wskazanych w części rysunkowej. Otwory czerpni ściennych 

należy zmurować cegłą pełną i odtworzyć mineralne tynki elewacyjne. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap III Projektowany demontaż asymetrycznej czerpni ściennej w pomieszczeniu nr 220 i montaż 

drobnej kratki nawiewnej we wnęce między pilastrami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demontaż czerpni ściennych 

Demontaż czerpni ściennej 
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6.1 Przegrody budowlane 

6.1.1. Ścianki działowe i zabudowy pionów 

Z płyt gipsowo- włóknowych na lekkich stelażach stalowych z wypełnieniem z wełny 

mineralnej gr. 10 cm. Płyty włóknowe do zastosowań w pomieszczeniach o podwyższonej 

wilgotności 

6.1.2 Sufity podwieszane 

Z płyt gipsowo-karonowych na lekkich konstrukcjach stalowych podwieszanych do stropów.  

W ciągach przebiegu wentylacji mechanicznej zastosować ciągi kasetonów rewizyjnych 

Wysokość sufitów min. 2,5 m dla pomieszczeń wentylowanych mechanicznie. W przypadku 

gdyby przebieg podejść kanalizacyjnych przy ścianach toalet wchodził w światło wysokości 

2,5 m, całość płaszczyzny sufitu układać ukośnie. Nie dopuszcza się pozostawienia 

wystających widocznych podejść kanalizacyjnych.  

6.1.3 Stolarka 

Drzwi pełne płytowe w okleinach hpl imitujących ciemne drewno. 

Okna istniejące PCV w dobrym stanie i parametrach technicznych, planowane są wymiany 

skrzydeł okien, zgodnie z zestawieniem rysunek A.I.5. 

6.2 Wykończenie oraz izolacje ścian pomieszczeń mokrych  

W pomieszczeniach mokrych, ściany, po uprzednim zaizolowaniu folią w płynie, pokrywać 

płytkami na kleju, na całą wysokość wskazaną w aranżacjach ( min. 2,0 m). Płytki wykonać 

również na fragmentach ścian nad blatami i w pobliżu umywalek/zlewów. Folię w płynie 

nakładać w dwóch warstwach naniesionych krzyżowo. Przed ich nałożeniem na powierzchnię 

ściany nanieść preparat gruntujący. W narożach, w miejscach dylatacji, przejść rur i na 

krawędziach – powłokę uszczelniającą należy wzmocnić taśmą uszczelniającą wklejoną w 

pierwszą, świeżą warstwę folii i przykrytą drugą. Ułożyć kafle ścienne wg wytycznych 

producenta i aranżacji w części rysunkowej. 

6.3 Okładziny ścienne 

Okładziny z płytek ceramicznych podłużnych. Przykładowe kolorystyki elementów 

wykończeniowych przedstawiono w części rysunkowej. Ostateczny dobór materiałów 

wykończeniowych uzgadniać z Zamawiającym w porozumieniu z projektantem. 

6.4. Posadzki pomieszczeń mokrych i socjalnych 

W pomieszczeniach sanitarnych z płytek gresowych. Przykładowe kolorystyki elementów 

wykończeniowych przedstawiono w części rysunkowej. Ostateczny dobór materiałów 

wykończeniowych uzgadniać z Zamawiającym w porozumieniu z projektantem. 

Zaprojektowano wpusty podłogowe w pomieszczeniach toalet oraz armaturę czerpalną ze 

złączką do węża. 



 

 15 

6.4. Posadzki pomieszczeń biurowych. Z wykładzin rulonowych pcv. 

VII. Wskaźniki powierzchniowe 

7.1. Etap I inwestycji 

7.1.1 Stan istniejący – zestawienie powierzchni pomieszczeń objętych przebudową 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW

NR FUNKCJA P.U.M
2

POSADZKA

101 TOALETA PERSONELU 3,93 KAFLE CERAMICZNE

102 POM. GOSPODARCZE 6,25 KAFLE CERAMICZNE

103 TOALETA MĘSKA 20,41 KAFLE CERAMICZNE

104 KORYTARZ 20,77 KAFLE CERAMICZNE

105 TOALETA DAMSKA 10,96 KAFLE CERAMICZNE

106 UMYWALNIA 31,21 KAFLE CERAMICZNE

RAZEM 93,53  I PIĘTRO 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW

NR FUNKCJA P.U.M
2

POSADZKA

201 TOALETA PERSONELU 3,93 KAFLE CERAMICZNE

202 POM. GOSPODARCZE 6,96 KAFLE CERAMICZNE

203 TOALETA MĘSKA 20,28 KAFLE CERAMICZNE

204 KORYTARZ 19,93 KAFLE CERAMICZNE

205 TOALETA DAMSKA 10,96 KAFLE CERAMICZNE

206 UMYWALNIA 31,21 KAFLE CERAMICZNE

RAZEM 93,27  II PIĘTRO 

 

ŁĄCZNIE POMIESZCZENIA OBJĘTE ROBOTAMI W ETAPIE I -  185,8 m2 

 

   7.1.2 Stan projektowany – zest. powierzchni pomieszczeń po remoncie i przebudowie 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH ROBOTAMI 

NR FUNKCJA P.U.M2
POSADZKA

101 POMIESZCZENIE DO PRZEWIJANIA 3,93 GRES

102 PRZEDSIONEK 6,25 GRES

103A TOALETA DAMSKA 16,99 GRES

103B NATRYSK 2,3 GRES

104A PRZEDSIONEK 9,61 GRES

104B ANEKS PORZĄDKOWY 2,92 GRES

105A TOALETA MĘSKA 13,02 GRES

105B NATRYSK 2,3 GRES

106A POKÓJ BIUROWY Z KORYTARZEM 26,16 WYKŁADZINA

106B POMIESZCZENIE SOCJALNE 4,98 GRES

RAZEM 88,46  I PIĘTRO 
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH ROBOTAMI

NR FUNKCJA P.U.M2
POSADZKA

201 POMIESZCZENIE DO PRZEWIJANIA 3,93 GRES

202 PRZEDSIONEK 6,8 GRES

203A TOALETA DAMSKA 16,99 GRES

203B NATRYSK 2,3 GRES

204A PRZEDSIONEK 9,61 GRES

204B ANEKS PORZĄDKOWY 2,21 GRES

205A TOALETA MĘSKA 13,02 GRES

205B NATRYSK 2,3 GRES

206A POKÓJ BIUROWY Z KORYTARZEM 26,16 WYKŁADZINA

206B POMIESZCZENIE SOCJALNE 4,98 GRES

RAZEM 88,3  II PIĘTRO 

ŁĄCZNIE POMIESZCZENIA W ETAPIE I PO PRZEBUDOWIE -  176,76 m2 

 

7.2   Etap II inwestycji 

7.2.1 Stan istniejący – zestawienie powierzchni pomieszczeń objętych przebudową 

NR FUNKCJA P.U.M2
POSADZKA

2 WARSZTAT OBRÓBKI METALI 48,73 LASTRIKO

RAZEM 48,73

 
7.2.2 Stan projektowany – zest. powierzchni pomieszczeń po remoncie i przebudowie 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH ROBOTAMI 

NR FUNKCJA P.U.M
2

POSADZKA

2 WARSZTAT OBRÓBKI METALI 44,2 LASTRIKO

21 ŁAZIENKA PERSONELU 3,98 GRES

RAZEM 48,18  

 

7.3   Etap III inwestycji 

7.3.1 Stan istniejący – zestawienie powierzchni pomieszczeń objętych przebudową 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH ROBOTAMI 

NR FUNKCJA P.U.M
2

POSADZKA

220 MAGAZYN 28,98 KAFLE CERAMICZNE

221 POMIESZCZENIE BIUROWE 32,17 WYKŁADZINA PCV

RAZEM 61,15  
7.3.2 Stan projektowany – zest. powierzchni pomieszczeń po remoncie i przebudowie 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH ROBOTAMI 

NR FUNKCJA P.U.M
2

POSADZKA

220 POMIESZCZENIE BIUROWE 28,98 WYKŁADZINA PCV

221 POMIESZCZENIE BIUROWE 32,17 WYKŁADZINA PCV

RAZEM 61,15  
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VIII. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej budynku 

Budynek średniowysoki, ZL-III, klasa odporności ogniowej „B”. 

Nie projektuje się rozwiązań technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku. 

Projektowane roboty polegające na remoncie pomieszczeń z nieznacznymi korektami ścianek 

działowych nie zmieniają istniejących warunków ochrony przeciwpożarowej budynku. 

 

IX. Informacje uzupełniające 

 

9.1 Wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie. 

Zakres i charakter inwestycji nie niesie zagrożeń dla środowiska i zdrowia użytkowników oraz 

sąsiednich obiektów. Obiekt nie generuje i nie będzie generował w toku prowadzonych robót 

budowlanych żadnych znacznych zanieczyszczeń gazowych, nie zostaną  przekroczone 

dopuszczalne poziom hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z dnia 

5.07.2007 r.). Inwestycja nie będzie miała szkodliwego wpływu na istniejącą zieleń, 

powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe                   i podziemne. 

Prowadzone prace budowlane będą generować odpady z grupy 17 klasyfikacji odpadów 

(odpady                    z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, itd.) oraz 

pozostałości chemii budowlanej. Wykonawca robót zobowiązany jest do utylizacji wszystkich 

odpadów budowlanych w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami.  

 

9.2 Zasięg obszaru oddziaływania obiektu 

Projektuje się prace remontowe wewnątrz i na elewacjach budynku, istniejący obszar 

oddziaływania obiektu, mieszczący się w granicach działki będącej własnością Inwestora, nie 

ulega zmianie.  

 

9.3 Opracowania równoległe 

Równolegle sporządza się część branży sanitarnej i elektrycznej. Opracowanie 

architektoniczne  należy odczytywać łącznie z projektami branżowymi. 

 

Opracowanie 

arch. Agnieszka Kalicka 
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 Opis techniczny do informacji BIOZ 

 

do projektu budowlanego remontu i przebudowy sanitariatów oraz pomieszczenia nr 220 z 

podziałem na etapy robót  w budynku nr 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,  

przy ul. inż. Jana Śmidowicza 69, dz. nr  2098/2 i 1622, obręb 21 

 

1.0 ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PROWADZONYCH ROBÓT 

• Prace demontażowe wyposażenia instalacyjnego pomieszczeń 

• Demontaże ścianek działowych murowanych i wykucia otworów w ścianach działowych 

• Demontaże stolarki drzwiowej 

• Skuwanie okładzin ściennych i podłogowych 

• Montaż ścianek działowych lekkiej konstrukcji 

• Wymiana instalacji sanitarnych wentylacji mechanicznej, wod-kan i grzewczych, montaż klimatyz 

• Wymiana instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd wtykowych,  

• uzupełnienie instalacji niskoprądowych- sieć LAN 

• Wykonanie wylewek 

• Wykonanie okładzin ściannych i sufitów podwieszonych 

• Wykonywanie gładzi i malowanie 

• Montaż wyposażenia 

• Uprzątnięcie terenu budowy 

 

2.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Nie dotyczy - roboty prowadzone wewnątrz i na budynku. 

3.0 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA  PRZY REALIZACJI PRAC BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH 

Przy organizowaniu prac należy uwzględnić specyfikę robót, podczas których istnieje zagrożenie: 

- upadku z wysokości powyżej 1, 5 m 

- odniesienia urazów mechanicznych 

- porażenia prądem, w tym podczas robót w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych  

 

4.0 INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  

Kierownik robót jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracowników zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz rodzajem występujących robót. Ponadto pracodawca powinien, 

zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami. 

 

5.0 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE ZAGROŻENIOM 

Należy uzgodnić z inwestorem obszar niezbędny do prowadzenia robót oraz składowania materiałów 

niezbędnych do realizacji prac w sposób umożliwiający prowadzenie robót. Pomieszczenia objęte pracami 

zabezpieczyć  przed dostępem osób nieupoważnionych. Zaopatrzyć pracowników w odzież roboczą i 

ochronną zgodnie z wymogami przepisów bhp. Prace budowlane i instalacyjne prowadzić wyłącznie pod 

nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach.  

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp,  

a w szczególności: 
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• Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.) 

• Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegółowych 

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62, poz. 285 z 1996 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 

pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, 2002 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912,  

z 08.10.99 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263, z 2001 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, z 2000 r.) (zmiana Dz.U. Nr 

82, poz. 930) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych 

młodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany Dz.U. Nr 1, poz. 1, z 1992, Dz. U. Nr 105, poz. 658 z 1998 r, 

Dz. U. nr 127, poz. 1091 z 2002 r.) 

             

Opracowanie: 

arch. A. Kalicka 
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