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1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku nr 353 na terenie Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69. 

2. Podstawa opracowania 
 Umowa z Zamawiającym. 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  
 Dokumentacja fotograficzna. 
 Inwentaryzacja budynku. 

3. Charakterystyka obiektu istniejącego 

Budynek nr 353 stanowi część kampusu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Znajdują się w nim 
sale wykładowe z zapleczem sanitarnym i administracyjnym. 

Budynek jest obiektem o prostej formie na planie prostokąta. Obiekt posiada 5 kondygnacji, w tym 
kondygnację przyziemną częściowo zagłębioną w gruncie oraz nadbudówkę, w której znajduje się 
nadszybie windowe i pom. pomocnicze.  

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły pełnej i kratówki na zaprawie 
cementowo-wapiennej. Rok budowy – 1977r.  

Stan techniczny budynku jest dobry, jednak jego przegrody zewnętrzne mają niezadowalające  
parametry izolacyjności cieplnej.  

Liczba osób użytkujących budynek wynosi około 353.  

Budynek należy do kompleksu obiektów Akademii Marynarki Wojennej  znajdujących się na terenie 
zamkniętym na mocy decyzji nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej i objęty jest ochroną 
Konserwatora Zabytków. 

 Dane szczegółowe 3.1.

 powierzchnia zabudowy 613 m2 
 powierzchnia użytkowa 2 557 m2  
 kubatura budynku 11 399 m3 

 Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku  3.2.

Ściany konstrukcyjne przyziemia i parteru stanowi mur z cegły pełnej o grubości gr. 38cm. Przekrycie 
budynku stanowi stropodach niewentylowany przykryty płytami korytkowymi. Istniejącą izolację dachu 
stanowi 6 cm wełny mineralnej ułożonej na stropie właściwym. Stropodach nadbudówki stanowi taras 
wykończony terakotą z izolacją w postaci wełny mineralnej. Podłoga na gruncie ocieplona jest 12 cm 
gazobetonu. Większość okien w budynku zostało już wymienionych na PCV, pozostały niewymienione 
częściowo okna drewniane, jedno okno metalowe, drzwi metalowe oraz nieszczelne i zimne drewniane 
bramy w warsztacie przy przyziemiu.  
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 Wyposażenie instalacyjne 3.3.

Budynek zasilany jest w ciepło na potrzeby CO i CWU z lokalnej kotłowni gazowej zasilającej cały 
kompleks AMW i zmodernizowanej w 2000 roku.  

Ciepło do budynku przesyłane jest rurami preizolowanymi. Ciepło wchodzące do budynku jest mieszane 
na zaworze trójdrogowym i zasila całą instalację wewnętrzną. 

Instalacja wewnętrzna wykonana jest z rur stalowych bez izolacji termicznej, częściowo prowadzonych 
po wierzchu. Grzejniki w większości są żeberkowe (częściowo wymienione na konwektorowe), nie 
wyposażone w zawory termostatyczne. Instalacja wewnętrzna jest ogólnie w złym stanie technicznym i 
wymaga wymiany. Wszystko to wpływa na dość mizerną sprawność cieplną wewnętrznego systemu 
CO. 

Ciepła woda wytwarzana jest w zasobnikach w kotłowni głównej i transportowana rurami 
preizolowanymi do wszystkich budynków znajdujących się w kompleksie. Również w kotłowni głównej 
znajdują się pompy cyrkulacyjne, które cyrkulują wodę w obiegu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 

W samym budynku nie ma możliwości wyłączenia cyrkulacji w czasie gdy budynek nie jest użytkowany, 
a więc ciepła woda cyrkuluje na okrągło powodując niepotrzebne straty cieplne. 

Instalacja ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynku jest wykonana z rur stalowych bez izolacji termicznej. 
Jest ona stara i wymaga wymiany na nową. 

Obecnie tylko południowa część budynku na parterze i pierwszym piętrze została wyposażona w 
system wentylacji mechanicznej z centralami nawiewno-wywiewnymi wyposażonymi w rekuperatory. 
Pozostała część (przyziemie, piętra II i III, oraz północna część parteru i I piętra), posiada wentylację 
grawitacyjną.  

System wentylacji grawitacyjnej jest niekontrolowany i niewydajny. Jako niesterowana generuje spore 
straty cieplne w zimie, a w lecie często nie działa należycie. Dodatkowo część okien, które są stare i 
nieszczelne powodują sporą infiltrację powietrza, co dodatkowo wzmaga straty na wentylacji. Po 
wymianie okien infiltracja znacznie się zmniejszy lecz nie rozwiąże to problemu strat na wentylacji, które 
generowane są przez cały czas, a nie tylko wtedy gdy pomieszczenia są użytkowane. 

4. Dokumentacja fotograficzna budynku 
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Zdj. Nr 1 – elewacja wejściowa - wschodnia

 
Zdj. Nr 2– elewacja południowa 

 

 



6 
 
 
 

 

 
Zdj. Nr 3 – elewacja zachodnia 
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Zdj. Nr 4– elewacja północna 
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Zdj. Nr 5 – dach 

 


