
 

 

NOVO PROJEKT Joanna Ciszewska, ul. Tańskich 3, 85-391 Bydgoszcz 
M: 792 701 280; E: novoprojekt.ciszewska@gmail.com; NIP: 9671140106 

Egz. …. 

Inwestycja 

REMONT PODDASZA Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA TECHNICZNE 
WRAZ  Z PRZEBUDOWĄ  WĘZŁA SANITARNEGO 

W BUDYNKU NR 5 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI 
Adres inwestycji 

UL. ŚMIDOWICZA 69 W GDYNI, DZ. NR EW. 1622 I 2098/2, OBRĘB 0021 OKSYWIE 

Kategoria obiektu budowlanego 

IX  (budynek  kultury, nauki i oświaty) 

Inwestor 

Akademia Marynarki Wojennej  im. Bohaterów Westerplatte 

ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia 

Stadium PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 

 PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 
Architektura  mgr inż. arch. Maria  

Andrzejewska-Slosecka 

upr. nr 198/71 Bg 

 

 

mgr inż. arch. Krystyna Miszczuk 

upr. nr 335/72/Bg 

 

Konstrukcja mgr inż. Waldemar Slosecki 

upr. nr 7210/85/76 

 

Instalacje 

sanitarne 

(C.O., wod.- kan., 

wentylacja 

grawitacyjna) 

mgr inż. Krzysztofa Tomczak 

upr. nr KUP/0051/POOS/14 

inż. Katarzyna Mycyk 

upr. nr KUP/0132/POOS/05 

Instalacje 

elektryczne 

Jarosław Frydrychowicz  

upr. nr KUP/0088/ZOOE/04 

 

 

 

mgr inż. Roman Kempa  

upr. nr GT-III-7210/14/77 

 

Data :  26 wrzesień 2018 r. 



SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 

 

ZAŁĄCZNIKI FORMALNO – PRAWNE  

 

OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 

PROTOKÓŁ NR 0027439 Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH 

DECYZJA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 

OPINIA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

BRANŻA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA 

 

1. OPIS TECHNICZNY  

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA 

 

 

BRANŻA SANITARNA 

 

1. OPIS TECHNICZNY  

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA 

 

 

 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

1. OPIS TECHNICZNY  

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA 

 













OPINIA TECHNICZNA BUDYNKU 
do projektu budowlanego remontu poddasza z przeznaczeniem na pomieszczenia techniczne wraz z przebudową  węzła sanitarnego  

w  budynku  nr 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni  

 

 

 

 

 

Przedmiot orzeczenia:   

Budynek nr 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 
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ul. Śmidowicza 69 w Gdyni,  

dz. nr ew. 1622 i 2098/2, obręb 0021 Oksywie 

 

 

Inwestor:                      

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 

ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia 

 

 

Opracował:                        

 mgr inż. Waldemar Slosecki   

 upr.  bud. 7210/85/76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opracowania:               26-09-2018 r. 



1. Cel opracowania 

 

Ekspertyza została zlecona na potrzeby wykonania remontu pomieszczeń poddasza z 

przeznaczeniem na pomieszczenia techniczne wraz z przebudową węzła sanitarnego budynku 

nr 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.    

 

2. Opis stanu istniejącego 

 

Budynek należy do   kompleksu obiektów Akademii Marynarki Wojennej objętych ochroną 

konserwatorską  i wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr A-1859  

oraz  znajdujących się na terenie zamkniętym na  mocy decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony 

Narodowej. 

 

Budynek wzniesiony w 1925 r. w technologii tradycyjnej. Budynek posiada cztery kondygnacje 

nadziemne, poddasze w części użytkowane jako magazyn i pomieszczenia techniczne. Budynek 

częściowo podpiwniczony. Ściany murowane z cegły ceramicznej, posadowione na ławach 

żelbetowych. Stropy ceramiczne, klatki schodowe dwubiegowe, schody żelbetowe oraz 

metalowe prowadzące na poddasze w części objętej opracowaniem. Dach płaski ze spadkiem 

wynoszącym 6% (4o) w konstrukcji żelbetowej, pokryty papą.  

 

Budynek wyposażony w instalację: 

 - wodociągową, 

- kanalizację sanitarną, 

- elektryczną, 

- komputerową, 

- odgromową, 

- alarmową, 

- SSP, 

- centralnego ogrzewania, 

- wentylację grawitacyjną i mechaniczną. 

 

W ogólnej ocenie budynek jest w stanie dobrym, za wyjątkiem ścian zewnętrznych 

nadbudówki. Degradacja ścian nadbudówki nastąpiła w wyniku nadmiernego zawilgocenia 

spowodowanego źle wykonanymi obróbkami blacharskimi. Pozostałe elementy konstrukcyjne 

nie wykazują większych oznak zużycia. Podobnie dach i jego orynnowanie oraz wszystkie 

elementy konstrukcyjne i instalacje spełniają wymogi techniczne. 

 

Projektowana inwestycja polega na przebudowie i remoncie pomieszczeń zlokalizowanych na 

poddaszu budynku nr 5. Ingerencja we wnętrze budynku ma na celu przebudowę istniejącego 

węzła sanitarnego oraz remont istniejących pomieszczeń technicznych i klatki schodowej 

prowadzącej na poddasze. 

W trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej w pomieszczeniach objętych opracowaniem, w dniu 

13.08.2018r. stwierdzono, że ściany zewnętrzne budynku oraz wewnętrzne nośne są 

murowane z cegły ceramicznej gr. 25 cm tynkowane tynkiem cementowo – wapiennym z 

gładzią gipsową. Ściany działowe murowane gr. 10-12 cm. Strop ceramiczny, wykończenie 



posadzki płytkami PCV. W węźle sanitarnym wykonana glazura ścienna i posadzka z płytek 

ceramicznych.  

Schody dwubiegowe, metalowe. Na klatce schodowej widoczne odspojenia tynku, 

spowodowane niewłaściwie wykonanymi obróbkami blacharskimi na dachu i w konsekwencji 

zaciekaniem muru. 

Stolarka okienna drewniana w kolorze białym, brak parapetów wewnętrznych, parapety 

zewnętrzne wykonane z blachy ocynkowanej.  Stolarka wewnętrzna drzwiowa płycinowa. 

Pomieszczenia wyposażone w instalację elektryczną, komputerową, wentylację grawitacyjną, 

centralnego ogrzewania, p.poż.  

 

2.1. Parametry budynku 

  

-  pow. zabudowy budynku      -   2 445,37m2;  

-  pow. użytkowa budynku      -   6 362 m2; 

-  kubatura budynku       -   41 137 m3; 

-  wysokość budynku       -   18,6 m; 

-  pow. użytkowa części budynku podlegająca opracowaniu   -  106,37 m2;  

 -  wysokość kondygnacji       -   2,41 m; 

 

       2.2. Opis konstrukcji; stan techniczny 

 

Fundamenty 

Fundamenty budynku wykonane żelbetowe. 

Oględziny budynków nie wykazały zawilgocenia ścian, pęknięć, które stanowiłyby podstawę 

do zakwestionowania stanu technicznego i wytrzymałości fundamentów. 

Stan techniczny: dobry 

 

Ściany nośne. 

Ściany nośne wykonane są z cegły ceramicznej  gr. 52; 38 i 25 cm, nieocieplone, otynkowane 

tynkiem cem. – wap. 

Stwierdzono korozję biologiczną ścian zewnętrznych nadbudówki spowodowaną 

nadmiernym zawilgoceniem muru, w pozostałe części budynku nie stwierdzono pęknięć 

ścian, które stanowiłyby podstawę do zakwestionowania stanu technicznego ścian 

Stan techniczny: dostateczny 

 

Stropy. 

Stropy ceramiczne.  

Nie stwierdzono ugięć, które stanowiłyby podstawę do zakwestionowania stanu 

technicznego stropów. 

Stan techniczny: dobry 

 

Dach. 

Dach płaski w konstrukcji żelbetowej, pokryty papą.  

W czasie oględzin budynku stwierdzono zacieki oraz zawilgocenia ścian nadbudówki w 

wyniku źle wykonanych obróbek blacharskich.  



Stan techniczny: średni 

 

3. Zalecenia napraw: 

 

Fundamenty - bez zaleceń 

Ściany nośne – naprawa ścian zewnętrznych nadbudówki. 

Dach   -  demontaż i poprawne wykonanie obróbek blacharskich. 

 

Ogólny stan konstrukcji budynku jest dobry, nie występują ugięcia elementów konstrukcyjnych, 

co świadczy o poprawnym wykonaniu i bezpiecznym przenoszeniu obciążeń, dla których 

konstrukcje zostały zaprojektowane. Nadproża okienne i narożniki budynku nie wykazują rys i 

pęknięć, co świadczy o równomiernym osiadaniu i poprawnym stanie fundamentów budynku. 

Budynek nr 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni zlokalizowany na działkach o 

nr ew. 1622; 2098/2, obręb 0021 Oksywie nadaje się do dalszej eksploatacji oraz 

przeprowadzenia prac budowlanych związanych z remontem pomieszczeń poddasza z 

przeznaczeniem na pomieszczenia techniczne wraz z przebudową węzła sanitarnego zgodnie z 

dokumentacją projektową, nie zagraża statyce budynku. 

 

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Waldemar Slosecki   

upr.  bud. 7210/85/76 

 

 

 

  

 



BRANŻA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA 

 



OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego remontu poddasza z przeznaczeniem na pomieszczenia techniczne wraz z przebudową  węzła sanitarnego  

w  budynku  nr 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni  

 

 

 

I.  PODSTAWA  OPRACOWANIA 

- Umowa z Inwestorem, 

- Pomiary i oględziny budynku wykonane w sierpniu 2018 r., 

- Inwentaryzacja obiektu, 

- Uzgodnienia z Inwestorem, 

- Obowiązujące przepisy.  

 

II.  PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczeń poddasza z przeznaczeniem na pomieszczenia 

techniczne wraz z przebudową węzła sanitarnego budynku nr 5 na terenie Akademii Marynarki 

Wojennej w Gdyni.    

W opracowaniu nie zostało objęte zagospodarowanie terenu. 

   

III.  INWESTOR   

Akademia Marynarki Wojennej  im. Bohaterów Westerplatte 
ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia. 
 

IV.  LOKALIZACJA   

Obiekt usytuowany na terenie zamkniętym Akademii Marynarki Wojennej zlokalizowanej przy ulicy 

Śmidowicza 69 w Gdyni, dz. nr ew. 1622 i 2098/2; obręb 0021 Oksywie.  

Przedmiotowa nieruchomość znajduje pod ochroną konserwatora zabytków na podstawie decyzji 

PWKZ.R.4190-62/8259-17/2008/2010 z dnia 22.02.2010 r. o wpisaniu  do rejestru zabytków 

nieruchomych województwa pomorskiego pod numerem rejestru zabytków A-1859.  

Przedmiotowe działki nie są ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

 
V.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

   

Teren objęty inwestycją to działki nr 1622  i 2098/2 obręb 0021 Oksywie w Gdyni, na której mieści się 

kampus Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni zlokalizowany przy ulicy Śmidowicza 69. Przedmiotowy 

obiekt znajduje się na terenie dawnego Dowództwa Floty i Centrum Wyszkolenia Specjalistów 

Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w Gdyni Oksywiu, w okolicach Ronda Bitwy pod Oliwą, 

ulicy Arciszewskich i Śmidowicza oraz Grudzińskiego. Jest to dawny kompleks koszarowy i komendy 

Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty. Budynki wzniesione zostały w 1925 r. 

Właścicielami kompleksu budynków jest Akademia Marynarki Wojennej.  

Budynek numer 5 znajduje się we frontowej części kompleksu zespołu budynków należących do 

Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, bezpośrednio przy ul. Śmidowicza.  



Działki nr 1622 i 2098/2, obręb 0021 Oksywie zabudowana jest po za budynkami dydaktycznymi - 

nawierzchnią utwardzoną, niezbędną infrastrukturą techniczną: zewnętrzną instalacją energetyczną, 

teletechniczną, wodno – kanalizacyjną. 

Obiekt wyposażony jest w instalację: 

- elektryczną; 

- teletechniczną, 

- wodociągową,  

- kanalizacyjną,  

- centralnego ogrzewania. 

Na terenie działek wydzielone zostało miejsce gromadzenia odpadów stałych oraz miejsca postojowe 

dla samochodów osobowych. 

Przedmiotowe działki są ujęte w rejestrze zabytków. 

Przedmiotowe działki nie znajdują się w granicach terenu górniczego i nie podlegają wpływom 

eksploatacji górniczej. 

Zagospodarowanie terenu nie jest objęte niniejszym opracowaniem. 

 

2. Zestawienie powierzchni 

Nie dotyczy. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki 

Zagospodarowanie terenu bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 

Obsługa komunikacyjna bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Wjazd na teren posesji z 

istniejącego wjazdu z ulicy Grudzińskiego i Śmidowicza. 

  Zewnętrzne instalacje (elektryczna, wodno- kanalizacyjna) bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 

Warunki przyłączeniowe mediów są wystarczające dla projektowanej inwestycji.  

 

VI.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

1.            Charakterystyka budynku 

Budynek należy do   kompleksu obiektów Akademii Marynarki Wojennej objętych ochroną 
konserwatorską  i wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr A-1859  oraz  
znajdujących się na terenie zamkniętym na  mocy decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej. 

 

Budynek wzniesiony w 1925 r. w technologii tradycyjnej. Budynek posiada cztery kondygnacje 

nadziemne, poddasze w części użytkowane jako magazyn i pomieszczenia techniczne. Budynek 

częściowo podpiwniczony. Ściany murowane z cegły ceramicznej, posadowione na ławach 

żelbetowych. Stropy ceramiczne, klatki schodowe dwubiegowe, schody żelbetowe oraz metalowe 

prowadzące na poddasze w części objętej opracowaniem. Dach płaski ze spadkiem wynoszącym 6% 

(4o) w konstrukcji żelbetowej, pokryty papą.  

 

Budynek wyposażony w instalację: 

 - wodociągową, 

- kanalizację sanitarną, 

- elektryczną, 

- komputerową, 



- odgromową, 

- alarmową, 

- SSP, 

- centralnego ogrzewania, 

- wentylację grawitacyjną i mechaniczną. 

 

W ogólnej ocenie budynek jest w stanie dobrym, za wyjątkiem ścian zewnętrznych nadbudówki.  

Degradacja ścian nadbudówki nastąpiła w wyniku nadmiernego zawilgocenia spowodowanego źle 

wykonanymi obróbkami blacharskimi. Pozostałe elementy konstrukcyjne nie wykazują większych oznak 

zużycia. Podobnie dach i jego orynnowanie oraz wszystkie elementy konstrukcyjne i instalacje spełniają 

wymogi techniczne. Budynek jest w pełni zdatny do użytkowania oraz przeprowadzenia robót 

budowlanych objętych niniejszym opracowaniem.  

 

Projektowana inwestycja polega na przebudowie i remoncie pomieszczeń zlokalizowanych na 

poddaszu budynku nr 5. Ingerencja we wnętrze budynku ma na celu przebudowę istniejącego węzła 

sanitarnego oraz remont istniejących pomieszczeń technicznych i klatki schodowej prowadzącej na 

poddasze. 

W trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej w pomieszczeniach objętych opracowaniem, w dniu 

13.08.2018r. stwierdzono, że ściany zewnętrzne budynku oraz wewnętrzne nośne są murowane z cegły 

ceramicznej gr. 25 cm tynkowane tynkiem cementowo – wapiennym z gładzią gipsową. Ściany 

działowe murowane gr. 10-12 cm. Strop ceramiczny, wykończenie posadzki płytkami PCV. W węźle 

sanitarnym wykonana glazura ścienna i posadzka z płytek ceramicznych.  

Schody dwubiegowe, metalowe. Na klatce schodowej widoczne odspojenia tynku spowodowane 

zawilgoceniem ścian w wyniku niewłaściwie wykonanych obróbek blacharskimi na dachu. 

Stolarka okienna drewniana w kolorze białym, brak parapetów wewnętrznych, parapety zewnętrzne 

wykonane z blachy ocynkowanej.  Stolarka wewnętrzna drzwiowa płycinowa. 

Pomieszczenia wyposażone w instalację elektryczną, komputerową, wentylację grawitacyjną, 

centralnego ogrzewania, p.poż.  
 

 

2. Parametry ogólne budynku 

 

-  pow. zabudowy budynku      -   2 445,37m2;  

-  pow. użytkowa budynku      -   6 362 m2; 

-  kubatura budynku       - 41 137 m3; 

-  wysokość budynku       -   18,6 m; 

-  pow. użytkowa części budynku podlegająca opracowaniu   -  106,37 m2;  

-  wysokość kondygnacji       -   2,41 m; 

 

Zestawienie pomieszczeń przed modernizacją: 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia (m2) 

K-1 Klatka schodowa Schody metalowe 9,68 

K-2 Komunikacja Płytki PCV 25,27 

400 Pom. techniczne Płytki PCV 31,48 

401 Pom. techniczne Płytki PCV 32,97 

402 Pom. techniczne Płytki PCV 32,72 



403 Pom. techniczne Płytki PCV 40,78 

405 Toaleta Płytki ceramiczne 8,86 

RAZEM ( pow. użytk.)  181,76 
 

Zestawienie pomieszczeń po modernizacji: 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia (m2) 

K-1 Klatka schodowa Schody metalowe 9,68 

K-2 Komunikacja wykładzina PCV 25,27 

400 Pom. techniczne wykładzina PCV 

elektrostatyczna 

31,48 

401 Pom. techniczne wykładzina PCV 

elektrostatyczna 

32,97 

402 Pom. techniczne wykładzina PCV 

elektrostatyczna 

32,72 

403 Pom. techniczne wykładzina PCV 

elektrostatyczna 

40,78 

405 Toaleta Płytki gresowe 8,86 

RAZEM ( pow. użytk.)  181,76 

 

 

3.  Charakterystyka prac modernizacyjnych 

Zamiarem Inwestora jest przebudowa i remont pomieszczeń poddasza w budynku nr 5 na terenie 

AMW w Gdyni. 

Ingerencja we wnętrze budynku ma na celu przystosowanie pomieszczeń do wymogów Inwestora.  

Pomieszczenia techniczne wykorzystywane będą jako magazyn sprzętu teleinformatycznego. W 

pomieszczeniach objętych opracowaniem nie przewiduje się utworzenia stanowisk pracy.  

Pomieszczenia objęte opracowaniem nie są przystosowane do stałego pobytu ludzi, ze względu na 

brak wystarczającego doświetlenia światłem naturalnym i niewystarającą wysokość pomieszczeń. 

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych i wykuwających należy dokonać 

inwentaryzacji fotograficznej istniejących elementów konstrukcyjnych. Prace należy prowadzić z 

należytą ostrożnością , kontrolując na bieżąco stan elementów konstrukcyjnych w celu upewnienia się, 

iż prace rozbiórkowe i wykuwające nie powodują pęknięć i uszkodzeń. W przypadku pojawienia się 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać roboty, zabezpieczyć konstrukcję i 

powiadomić Inspektora Nadzoru. 

 

Zakres planowanych robót: 

 

Roboty budowlane: 

a) wyniesienie z remontowanych pomieszczeń z regałów, sprzętu i materiałów we wskazane miejsce 

lub ich utylizację – zgodnie z wytycznymi Inwestora 

b) wymiana stolarki drzwiowej i okiennej z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 

c) wymiana warstw posadzkowych, 

d) naprawa tynków, szpachlowanie gruntowanie i malowanie, 

e) remont węzła sanitarnego, 



f) malowanie schodów metalowych, 

g) naprawa tynków zewnętrznych nadbudówki. 

h) uszczelnienie obróbek blacharskich nadbudówki, 

 

Roboty sanitarne – zgodnie z dokumentacją branży sanitarnej 

a) wymiana instalacji i grzejników c.o. uwzględniając zawory odpowietrzające, termostatyczne i 

odcinające,  

b) wymiana instalacji wod.-kan. oraz armatury sanitarnej,  

c) sprawdzenie drożności istniejącej grawitacji wentylacyjnej. 

 

Roboty elektryczne - zgodnie z dokumentacją branży elektrycznej 

a) wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd podtynkowe, 

b) uwzględnić przepięcie instalacji elektrycznej zasilającej syrenę alarmową na dachu budynku, 

c) usunięcie istniejących tablic rozdzielczych w każdym pomieszczeniu, 

d) pomieszczenia nr 400, 402, 403 wyposażyć po 2 gniazda komputerowe i 4 gniazda podtynkowe,  

e) pomieszczenie 401 wyposażyć w 3-y gniazda siłowe, 2 gniazda komputerowe i 4 gniazda 

podtynkowe. 

 

Instalacja teleinformatyczna - zgodnie z dokumentacją branży elektrycznej 

a) segment sieci LAN kat. 6 podłączony do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej za pomocą 

patch panela 19” w szafie rack znajdującej się na klatce schodowej, 

b) pomieszczenia 400, 401, 402, 403 wyposażyć w 2 punkty po 2 skrętki zakończone patch panelem 

w szafie rack, 

c) przełącznik zarządzalny 24 porty 1GB i 4 porty SFP zgodny z istniejącym środowiskiem sieciowym. 

 

Instalacja p.poż - zgodnie z dokumentacją branży elektrycznej 

a) zamontowanie w pomieszczeniach czujki p.poż wraz z ich podłączeniem do istniejącego systemu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) zamontowanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

Warunki przyłączeniowe wszystkich mediów tj. woda, elektryka są wystarczające na potrzeby 

niniejszej inwestycji. 

 

Projektowana inwestycja nie wpływa niekorzystnie na obecną statykę budynku. Powyższe 

stwierdzono na podstawie oględzin i wizji lokalnej oraz kontroli stanu technicznego obiektu i 

potwierdzono w opinii budowlanej. 

 

 

5.  Szczegółowa charakterystyka robót budowlanych: 

a) Wyniesienie z remontowanych pomieszczeń z regałów, sprzętu i materiałów we wskazane 
miejsce lub ich utylizację – zgodnie z wytycznymi Inwestora 
 

b) Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej z wymianą parapetów zewnętrznych i montażem 
wewnętrznych. 

 



STOLARKA OKIENNA 
Całą stolarkę okienną drewnianą należy wymienić. Zastosować stolarkę drewnianą, w kolorze 

białym, szklona szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła maks. 1,0 W/mK; 

współczynnik dla profili okiennych maks. 1,1 W/mK. Stolarka dopasowana po względem kształtu 

i podziału kwater do stolarki istniejącej. 

Parapety zewnętrzne zastosować z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm malowanej proszkowo 

zgodnie z kolorystyką na elewacji. 

Parapety wewnętrzne wykonać jako drewniane w kolorze białym. 

 

STOLARKA DRZWIOWA 
 

Wszystkie otwory drzwiowe w zakresie opracowania są szerokości w świetle przejścia 80cm.  

Należy poszerzyć do wymaganej szerokości w świetle przejścia – 90 cm. W tym celu należy 

wykonać nadproża stalowe wykonane z dwóch ceowników C80 zgodnie z dokumentacją 

rysunkową.  

 

Stolarkę wewnętrzną drzwiową dostosować do istniejącej stolarki w pozostałej części budynku. 

Należy zamontować ościeżnice stalowe narożne z blachy głęboko tłocznej o grubości  1,5mm 

ocynkowanej elektrolitycznie z zagłębieniem na uszczelkę, przystosowane do drzwi przylgowych. 

Wyposażone w kieszenie pod zawias.  Lakierowane proszkowo w kolorze czarnym. 

Skrzydło drzwiowe z wypełnieniem z poprzecznie prasowanej kanałowo płyty wiórowej. Rama 

skrzydła wykonana z egzotycznych gatunków drewna lekkiego, bezsęcznego. Cała konstrukcja 

pokryta płytą MDF 2x3mm. Powierzchnia laminowana wysokociśnieniowym laminatem HPL 0,7 

mm, zgodnie z istniejącą kolorystyką. Klamka ze stali nierdzewnej o profilu bezpiecznym, na 

okrągłym szyldzie oraz wkładką.  

Drzwi do łazienki – j.w., dodatkowo w dolnej części skrzydła drzwiowego otwory o sumarycznym 

przekroju 0,022 m2 .  

 
c) Wymiana warstw posadzkowych, 
 

Należy zdemontować istniejące płytki PCV i gres wraz z warstwami wyrównującymi. Dążyć do 

wyrównania poziomów wykończonych posadzek we wszystkich pomieszczeniach objętych 

projektem.   

Po usunięciu warstw podłogi należy wyrównać wszelkie nierówności zaprawą cementową. Na 

tak przygotowane podłoże wykonać izolację przeciwwilgociową przy wykorzystaniu 

jednoskładnikowej masy płynnej na bazie dyspersji żywicy akrylowe – wykonać zgodnie z 

zaleceniami producenta. 

W korytarzu oraz w pomieszczeniach technicznych ułożyć wykładzinę PCV homogeniczną 

zgrzewalną, klejonej do podkładu z wywinięciem cokołu min. 10 cm na ścianę. Zastosować 

wykładzinę PCV - klasa ścieralności P, klasa użyteczności 34/43, z zabezpieczeniem powierzchni: 

PUR. W pomieszczeniach technicznych zastosować wykładzinę elektrostatyczną. 

Kolorystyka posadzki do ustalenia z Inwestorem. 

W pomieszczeniach technicznych zastosować wykładzinę elektrostatyczną. 

 
d) Naprawa tynków, szpachlowanie gruntowanie i malowanie (we wszystkich pomieszczeniach 

objętych opracowaniem, łącznie z całą klatką schodową) 



 

Ewentualne spękania i rysy ścian nośnych należy zszyć prętami Ø6mm ze stali AIII w co 4 spoinie, 

na całej długości spękania. Długość prętów do wmurowania w spoiny nie mniej niż 60 cm (po 30 

cm z każdej strony rysy).  

 Odbicie i uzupełnienie miejsc głuchych (przyjmuje się 60% tynków w pomieszczeniach). 

Uzupełnienie tynku należy wykonać zaprawą o tradycyjnym składzie. 

 Widoczne piony instalacyjne c.o. wkuć w ścianę lub obudować płytą GK. Na narożnikach 

zewnętrznych zastosować narożniki aluminiowe. 

 Przygotowanie podłoża do malowania.  

 Podłoża uprzednio malowane farbą emulsyjną wystarczy zmyć wodą z dodatkiem detergentu, 

natomiast farby klejowe lub wapienne należy całkowicie zeskrobać. Drobne uszkodzenia 

wypełnić tynkiem tradycyjnym lub w przypadku niemożliwości zastosowania tradycyjnego 

rozwiązania szpachlówką tynkarską. Wąskie pęknięcia trzeba przed wypełnieniem skośnie 

poszerzyć, aby masa wypełniającą wniknęła głęboko w szczelinę.  

 Po zaszpachlowaniu pęknięć i ubytków całą powierzchnię przetrzeć gruboziarnistym papierem 

ściernym.  

 Przed przystąpieniem do malowania należy odpowiednimi środkami zagruntować powierzchnie 

tynków. Dwukrotne malowanie emulsyjne całość pomieszczeń, kolor jasnoszary – do 

uzgodnienia z Inwestorem. 

 Na klatce schodowej wykonać lamperię wys. 1,40 m z farby olejnej, kolor ustalić z Inwestorem.  

 
e) Remont węzła sanitarnego: 

 Istniejące ścianki działowe, okładziny ścian i posadzki należy rozebrać. Wykonać nowe ścianki 
działowe murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 8 cm – wg dokumentacji 
rysunkowej. 

 Istniejący wpust podłogowy należy zachować, sprawdzić drożność, ewentualnie udrożnić.  
 Na posadzkach z wywinięciem na ściany na wys. 30 cm oraz na całej wysokości kabiny 

natryskowej zaprojektowano elastyczną izolację powłokową przeciwwodną z kompletem 

akcesoriów niezbędnych dla uzyskania pełnej szczelności izolowanych powierzchni, a w 

szczególności naroży ścian i posadzek, taśmy uszczelniające do naroży, pierścienie 

uszczelniające do podejść kanalizacyjnych, zaworów i innych 

 Posadzkę wykonać z płytek gresowych z cokolikiem ze spadkiem 1% w kierunku wpustu 

podłogowego; dążyć do wykonania posadzki bez progów, a łączenia różnych rodzajów 

posadzek przekryć listwami mosiężnymi; płytki podłogowe muszą charakteryzować 

antypoślizgowością R9 i twardością powierzchniową 7 w skali Mohsa; odporność na ścieranie 

wg PEI - IV klasa ścieralności. 

 Ułożyć glazurę ścienną na wysokość do 2,00 m; powyżej wykonać tynki i  gładź, malowanie 

emulsyjne sufitów i ścian powyżej glazury trzykrotne farbą emulsyjną kolor biały.  

 Glazurę ścienną ustalić z Inwestorem 

 Zabudowa pionów i podejść wod.-kan. z płyt gips.-karton. GKBI na ruszcie metalowym 

 Zapewnienie wentylacji grawitacyjnej zgodnie z dokumentacją branży sanitarnej, 

 Montaż przyborów sanitarnych zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej.  

 
f) Malowanie schodów metalowych, 

W ramach prac remontowych należy wykonać odnowienie powłok malarskich istniejących 
schodów metalowych  poprzez ręczno-mechaniczne oczyszczenie z rdzy, kurzu i innych 



zabrudzeń oraz ręczne malowanie farbą podkładową epoksydową oraz farbą poliuretanową. 
Kolor farby nawierzchniowej ustalić z Inwestorem. 
Istniejącą listwę poręczową PCV należy zdemontować i założyć nową, kolor ustalić z Inwestorem. 
Przed przystąpieniem do prac malarskich należy zabezpieczyć wszystkie elementy, w 
szczególności posadzkę oraz stolarkę, przez zabrudzeniami. 
 

g) Naprawa tynków zewnętrznych nadbudówki. 
Należy usunąć tynki odspojone, zmurszałe lub zwietrzałe – nie gwarantujące wymaganej 

wytrzymałości dla wypraw tynkarskich. 

Powierzchnię murów przygotować zgodnie ze sztuką budowlaną. Podłoże powinno być mocne, 

równe i czyste (oczyszczone z pyłu, kurzu i tłustych plam). Nierówności większe niż 1 cm należy 

wypełnić zaprawą wyrównującą, a powierzchnię ścian oczyścić mechanicznie (szczotką) i zmyć 

wodą. Po wyschnięciu, ściany należy zagruntować, zmniejszając w ten sposób ich chłonność i 

zwiększając przyczepność. 

Jako wykończenie zaprojektowano tynk mineralny o wysokiej paroprzepuszczalności, całość 

malowana farbami elewacyjnymi silikatowymi, kolorystyka zgodna z istnieją (odcienie szarości).  

 

h) Uszczelnienie obróbek blacharskich nadbudówki, 

Istniejące obróbki blacharskie nadbudówki nie gwarantują zabezpieczenia budynku przed wodą 

opadową, należy je zdemontować.  

Należy wykonać nowe pokrycie dachu nadbudówki. Zastosować papę modyfikowaną SBS gr. 

5mm, trudnozapalną, nierozprzestrzeniającą ognia. Papę należy zgrzewać na całej powierzchni 

do papy podkładowej. Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 

cm) zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1 cm. Zakłady czołowe 

zgrzewać na szerokości 15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w 

bitum.  

Wykonać nowe obróbki blacharskie, rynien i rurę spustową z blachy stalowej ocynkowanej gr. 

0,7 mm powlekanej w kolorze dostosowanym do istniejących obróbek.  

 

6.  Charakterystyka energetyczna budynku 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowę i remont pomieszczeń poddasza w budynku nr 5 na 

terenie AMW w Gdyni.  Remont elewacji oraz ocieplenie  budynku nie jest przedmiotem niniejszego 

opracowania. Zastosowana stolarka okienna spełnia aktualne wymogi dot. izolacyjności cieplnej. 

 

7.  Charakterystyka ekologiczna obiektu  

 

Pomieszczenia techniczne mieszczą się w kategorii „nie pogarszających warunków środowiska 

naturalnego” (Dz. U. Nr 49, poz. 196 z 1994r.; Dz. U. Nr 96, poz. 592 z 1997r. wraz z późniejszymi 

zmianami). Projektowana inwestycja nie należy do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i 

zdrowia ludzi ani do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, w związku z czym nie ma 

potrzeby sporządzania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Przyjmuje się, że szkodliwość 

przedmiotowej inwestycji dla środowiska naturalnego jest znikoma. 

- Woda do celów bytowych doprowadzona jest do obiektu z miejskiej sieci wodociągowej, 

- Występujące ścieki bytowe odprowadzane są do miejskiej kanalizacji ściekowej. 



- występujące odpady stałe – bytowe. Gromadzenie czasowe odpadów stałych odbywać się 

będzie na dotychczasowych zasadach, w workach foliowych w kontenerach podstawianych na 

placyku gospodarczym. Przewiduje się segregację odpadów. Odpady będą wywożone na 

podstawie umowy z koncesjonowanym przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej. 

- Ściana oddzielająca pomieszczenia od pozostałej części budynku ma izolacyjność akustyczną 

45dB, ściany zewnętrzne – 40dB. 

- dla założonego programu użytkowego nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja 

wibracji i promieniowania w tym również jonizującego, ani też nie powstaje pole 

elektromagnetyczne czy inne zakłócenia. 

- charakter, program użytkowy i wielkość budynku nie wpłyną negatywnie na istniejącą szatę 

roślinną, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

 
8.  Obsługa osób niepełnosprawnych 
 
Obsługa osób niepełnosprawnych bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Przeprojektowanie 
klatki schodowej oraz komunikacji w budynku nie jest objęta niniejszym opracowaniem. 
Progi w stolarce drzwiowej zastosować nie wyższe niż 2cm. 
 

9.  Warunki p.poż. 

 

Budynek zakwalifikowano do kat. ZL III, w  klasie odporności pożarowej B.  

Wyłącznik główny energii elektrycznej dla budynku znajduje się w istniejącym GTR. 

Wymagana odporność ogniowa budynku: 

− Główna konstrukcja nośna -  R 120 

− Konstrukcja dachu – R30 

− Strop - R  EI 60  

− Ściana zewnętrzna – EI 60 

− Ściana wewnętrzna – EI 30 

− Przekrycie dachu – RE 30. 

 

Budynek spełnia wszystkie wymogi p.poż. zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 

 

VII. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu: 

 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont pomieszczeń poddasza w budynku nr 5 na 

terenie AMW w Gdyni.  

Projektowana inwestycja nie spowoduje: 

- zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, 

- pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, 

- pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych, 

- wprowadzenia, utrwalenia bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. 



 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach nr ew. 1622 i 2098/2, obręb 0021 

Oksywie ( wg. art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). 

 
 

VIII.  UWAGI KOŃCOWE  

Wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Użyte materiały winny 

odpowiadać atestom i ustaleniom odnośnych norm.  

 
 Opracował: 

 



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
do projektu budowlanego przebudowy i remontu pomieszczeń usytuowanych na poddaszu w  budynku  nr 5 na terenie Akademii Marynarki 

Wojennej w Gdyni  

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 
 

Roboty związane z urządzeniem zaplecza budowy (ogrodzenie, oświetlenie i oznakowanie 
placu budowy), urządzenie zaplecza budowy (pomieszczeń higieniczno – sanitarnych oraz socjalnych 
dla pracowników), urządzenie placu składowania elementów i materiałów budowlanych wraz z 
oznaczeniem stref ochronnych, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (p. poż., apteczki medycznej). 

Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem prac 
budowlano – montażowych przez kierownika budowy. 
Roboty budowlane: 

• Roboty rozbiórkowe – demontaż ścianek działowych. 

• Roboty budowlano – montażowe – ścianki działowe. 

• Roboty wykończeniowe – tynki wewn., malowanie, posadzki, osadzenie stolarki okiennej i 
drzwiowej.  

• Roboty izolacyjne – hydroizolacja pomieszczeń. 
 

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać wymogów Rozporządzenia MPiPS z 

dnia 26.091997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 

1650 z późn. zm).  

W szczególności art. 82 - roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe 

prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania 

pracowników zatrudnionych przy innych pracach powinny być organizowane w sposób nienarażający 

pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym 

zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

Art. 83 ust. 3. nakłada obowiązek wydzielenia terenu prowadzenia robót i wyraźnego 

oznakowania. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia 

oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce 
 

Na terenie działki oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują budynki przeznaczone 
do rozbiórki lub adaptacji. Drogi, wyjazdy na posesję, ogrodzenia terenu nie jest przedmiotem danego 
opracowania.          
  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Nie istnieją, ani nie przewiduje się elementów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
 

4. Informacje dot. przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń występ. podczas realizacji robót 
budowlanych, ich skala, rodzaje, miejsce i czas występowania 

 

Wykaz przewidywanych zagrożeń: 

• upadek z wysokości – prace na wysokości (wewnątrz budynku), 

• uszkodzenia ciała przez ostre i wystające przedmioty oraz na częściach maszyn będących w 

ruchu  - piły tarczowe i łańcuchowe, obracające się części betoniarek, zbrojenie konstrukcji, 

blachy i pręty, 

• uderzenia spadającymi przedmiotami, 



• porażenie prądem elektrycznym – elektronarzędzia, niezabezpieczone przewody, niechlujne 

połączenia 
 

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie 
do rodzaju zagrożenia 

 

Należy wszelkie prace budowlano – montażowe, wykończeniowe i instalacyjne prowadzić w 
sposób bezpieczny, zgodnie z odpowiednimi przepisami odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zgodnie z w/w przepisami oraz Polskimi Normami należy oznakować wydzielone miejsca prowadzenia 
robót budowlanych, także punkty pierwszej pomocy, ciągi komunikacyjne i drogi ewakuacyjne, wykaz 
numerów alarmowych oraz lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego. 

 

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
Przed rozpoczęciem robót przeszkolić wszystkich pracowników w zakresie bezpiecznych metod pracy 
na poszczególnych stanowiskach. 
Zapewnić obsługę z odpowiednimi kwalifikacjami: 

• pracy przy budowie, 

• sprzętu i maszyn budowlanych. 
 

Dla odpowiednich zadań wymagane są badania lekarskie wykluczające przeciwwskazania. 
Należy przeprowadzić szkolenia BHP. 

W razie wystąpienia zagrożenia na budowie należy powiadomić bezpośredniego przełożonego, 
a w przypadku zaistnienia wypadku powiadomić odpowiednie służby. 
 

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

Przy robotach budowlano – montażowych stosować kaski ochronne, przy pracach na wysokościach 
zabezpieczenie w pasy i szelki ochronne, przy pracach transportowych i przeładunkowych – rękawice 
ochronne etc. 
 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby, 

Przy pracach szczególnie niebezpiecznych wymagany jest bezpośredni nadzór kierownika budowy. 
 

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

 

Materiały stwarzające zagrożenie (lakiery, rozpuszczalniki itp.) będą przechowywane w 
pomieszczeniach zamkniętych (kontenerach) i udostępnione tylko osobom upoważnionym. Na 
materiały te przewiduje się założenia kart charakterystyki. Nie przewiduje się magazynowania 
materiałów, trucizn i preparatów toksycznych oraz wysoce łatwopalnych a także substancji 
niebezpiecznych dla środowiska. 
 

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

Przewiduje się całodobowy nadzór terenu budowy. Należy zapewnić tablice ostrzegawcze dot. 
robót niebezpiecznych 
 

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

 

Zakres przewidywanych robót nie wymaga opracowanie planu BIOZ. 



 
 
 

 

 

 

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA 
 

 

 
A/01 PLAN SYTUACYJNY     SKALA 1:500 
A/02 RZUT PODDASZA - INWENTARYZACJA   SKALA 1:50 
A/03 RZUT DACHU – INWENTARYZACJA   SKALA 1:50 
A/04 RZUT DACHU NADBUDÓWKI – INWENTARYZACJA SKALA 1:50 
A/05 PRZEKRÓJ A-A – INWENTARYZACJA   SKALA 1:50 
A/06 RZUT PODDASZA – PROJEKT    SKALA 1:50 
A/07 ZESTAWIENIE STOLARKI  
K/01 NADPROŻE STALOWE     SKALA 1:25    
 
 



















BRANŻA SANITARNA 



 

 

 

OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI SANITARNEJ: 
 
W opracowaniu projektuje się następujące zmiany: 

- wymianę grzejników żeberkowych na płytowe   

- izolację istniejących przewodów instalacji c.o. 

- montaż nawiewników higrosterowanych w oknach zgodnie z branżą architektoniczną 

- montaż wentylatora osiowego w pom. wc dla wentylacji wc i natrysku  

 

STAN ISTNIEJĄCY: 

Pomieszczenia gospodarcze wyposażone są obecnie w istniejącą  instalację centralnego 

ogrzewania, wodną, dwururową obecnie zasilaną z kotła gazowego zasilającego cały budynek. 

Kocioł pracuje na parametrach zmiennych uzależnionych od temperatury zewnętrznej. 

Parametry max. instalacji 70/500C.  

Istniejące grzejniki żeberkowe wyposażone są w zawory termostatyczne z głowicami 

termostatycznymi.  

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest w całości z rur stalowych  bez szwu, bez 

izolacji. Instalacja prowadzona jest po wierzchu ścian. Instalacja posiada podłączenie do 

zbiornika wyrównawczego odpowietrzającego.  

KONCEPCJA ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH: 

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 

 
W przedmiotowym budynku projektuje się modernizację instalacji c.o. poprzez wymianę 

grzejników żeberkowych na nowe płytowe z podłączeniem bocznym.  Grzejniki należy 

wyposażyć w zawory termostatyczne oraz powrotne. Wielkość grzejników podano w części 

graficznej opracowania. W łazience należy zastosować grzejniki galwanizowane. 

 

Charakterystyka głowic termostatycznych: 
- głowica cieczowa 
- czujnik cieczowy wbudowany 
- bezpiecznik mrozu 
- ograniczony zakres temperatury  
- zakres nastawy temp. 16 - 28 ° C 



 

 

 
 
Techniczne warunki projektowania 
 
Strefa klimatyczna:         II strefa 

Temperatura zewnętrzna:        – 16 0C. 

System ogrzewania:                                                               wodne, pompowe       

 

Źródło ciepła:                       Kotłownia gazowa - istniejąca 

Obliczeniowa temperatura wody  

inst. grzejnikowej:         Tz/Tp = 70/50  0C. 

Zapotrzebowanie ciepła dla przedmiotowych pomieszczeń     

           9,3kW 

Pojemność wodna przedmiotowej instalacji      72,4 dm3 

        

 

Warunki techniczne wykonania instalacji: 
 
Przewody 

Na przewody instalacji c.o. dla nowych grzejników projektuje się rury stalowe czarne ze 

szwem wg. PN/H- 74200. Instalację odpowietrzającą również wymienić i zaizolować.  

Projektowaną oraz istniejącą instalację c.o. należy wkuć w ściany lub obudować płytą G-K.  

 

Regulacja instalacji: 

Regulacja instalacji odbywać się będzie poprzez: 

- zawory termostatyczne z nastawą wstępną, z głowicą termostatyczną znajdującymi się przy 

każdym grzejniku 

- odpowietrzenie instalacji poprzez naczynie wyrównawcze; naczynie istniejące w pom. wc 

zdemontować, w komunikacji należy zamontować nowe. 

 

 

Antykorozyjne zabezpieczenie instalacji: 

Przewody  c.o. wykonane z rur stalowych przed zaizolowaniem należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi. 

Przed przystąpieniem do robót malarskich przewody dokładnie oczyścić.  

 



 

 

Termiczne zabezpieczenie instalacji: 

Instalację centralnego ogrzewania prowadzoną po wierzchu ścian oraz piony należy 

zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej np. Thermaflex FRZ, grubości zgodnie z poniższą 

tabelą.   

Instalacja cieplna przewodów rozdzielczych powinna spełniać następujące wymagania 

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – załącznik nr 

2, p.1.5):  

 

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 

cieplnej (materiał 0,035W/mK) 

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22-35mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35-100mm  równa średnicy wewnętrznej 

rury  

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzące 

przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz. 1-3 

5 Przewody wg poz.1-3 ułożone w podłodze 6 mm 

 

 

Próby, płukanie i regulacja 

Instalację należy przepłukać mieszanką wodno-powietrzną o prędkości 2 m/s aż do jej czystego 

wypływu. Po przepłukaniu całość należy poddać próbie szczelności na zimno na ciśnienie 0,6 

MPa oraz na gorąco przy maksymalnych parametrach roboczych. 

Regulacja instalacji c.o. odbywa się poprzez nastawy na zaworach grzejnikowych  

(podczas płukania maksymalnie otwarte). Wielkość nastaw zaworów podano w części 

graficznej. 

 



 

 

Modernizacja instalacji wentylacji: 

W celu zapewnienia cyrkulacji powietrza w przedmiotowych pomieszczeniach należy 
zamontować nawiewniki higorosterowane w stolarce okiennej (1 nawiewnik 30m3/h). 
Wywiew poprzez wc i łazienkę poprzez projektowany wentylator wyciągowy osiowy Decor 300 
CRZ. Wentylator załączany z oświetleniem, wyłączanie z 5 minutowym opóźnieniem.        
Instalację zakończyć na dachu wyrzutnią dachową Ø100.   

- wydajność – 120 m3/h 

- spręż – 40Pa 

- moc – 35W 

- masa – 1,44kg 

 

Modernizacja instalacji wod-kan 

W pomieszczenie wc poddano przebudowie. W związku z powyższym należy wymienić 
instalację wody zimne, ciepłej i kanalizacji sanitarnej.  

 

Projektuje się wymianę urządzeń: 

• umywalki: SIMPLE NOVA TOP 50cm z półpostrumentem i otworem na baterię (lub 

równoważne), 

• baterie do umywalek HANSGROHE stojące z głowicą ceramiczną, jednouchytowe (lub 

równoważne),  

• miska kompaktowa WC KOŁO NOVA TOP  bez barier, stojąca ze  spłuczką ceramiczną 3/6l 

(lub równoważne).  

• brodziki kąpielowe akrylowe narożne, ¼ koła, 90x90 cm, głębokość >= 15 cm, białe z 

obudową  

• obudowa brodzika ze szkła hartowanego, profile białe, drzwi zawieszone na rolkach 

łożyskowych; 

• zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z baterią ścienną z ruchomą wylewką  

Projektuje się całkowitą wymianę instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej na danej 

kondygnacji na przewody z rur polipropylenowych Pn20, łączonych przez zgrzewanie. 

Stosować rury, kształtki i armaturę posiadające atest dopuszczający do użytku z wodą 

pitną, o temperaturze roboczej minimum 60oC. Przewody wody ciepłej i cyrkulacji 

wykonać z rur PP Pn20 stabilizowanych wkładką aluminiową, oraz prowadzić je w otulinach 

termicznych.  



 

 

Przewody prowadzić w bruzdach ściennych oraz w warstwach izolacyjnych posadzki do 

najbliższych pionów. Wszystkie przewody mocować do ścian za pomocą uchwytów 

właściwych dla producenta rur. W miejscach przejść przez przegrody konstrukcyjne 

zastosować rury osłonowe, a przy przejściu przez strefy pożarowe stosować systemowe 

opaski na rury.    

Instalację wody zimnej od pionów do poszczególnych przyborów sanitarnych wykonać z 

rur polipropylenowych PP PN20 o średnicach 16x2,7; 20x3,4; 25x4,2. Podejścia 

wodociągowe wyposażyć w zawory kulowe gwintowane.  

Dostęp do zaworów poprzez drzwiczki o wymiarach 0,2x0,2m zamontowane na wysokości 

zaworów ( zgodnie z branżą budowlaną). Instalację prowadzić w bruzdach ściennych oraz 

w suficie podwieszanym. Na podejściu do pionu zastosować zawór kulowy odcinający. 

Całość instalacji wody zimnej należy zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej  gr co 

najmniej 13 mm.  

Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej wyposażona będzie w takie przybory 

sanitarne jak: miska ustępowa, umywalka i natrysk. Ścieki sanitarne od przyborów 

kanalizacyjnych zamontowanych w budynku odprowadzane będą do  istniejącego pionu 

kanalizacji sanitarnej a następnie do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Podejścia do umywalki 

oraz natrysku wykonać z rur PVC Dn50. Miskę ustępową wykonać w rur PCV110. Instalację 

włączyć do istniejącego pionu Ks1. Przejścia kanalizacji pod posadzką przez przegrody 

budowlane prowadzić w rurach ochronnych. Wszystkie podejścia pod syfony wykonać w 

bruzdach lub obudować. Wszystkie urządzenia instalacji kanalizacyjnej muszą być 

wyposażone w syfon. Wysokość ustawienia oraz odległości przyborów od ścian przyjęto 

na podstawie normy PN / B - 10701. Średnice przewodów dobrano na podstawie normy 

PN-EN 12056. Wszystkie poziome przewody należy prowadzić z odpowiednimi spadkami. 

Po wykonaniu instalację należy poddać próbie szczelności. 

Uwagi końcowe  
 
1. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy budowie objętych niniejszym 

projektem winny posiadać atest dopuszczający do stosowania na rynku polskim. 

Całość robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie  

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych  



 

 

cz. II”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 

wytycznymi producentów rur. 

2. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, 

deklaracje zgodności. 

3. Przejścia przez oddzielne strefy pożarowe należy zabezpieczyć odpowiednią masą 

ognioodporną.  

4. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego I § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed 

rozpoczęciem robót winien opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany 

„Planem BIOZ” 

5. Podczas budowy należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

6. Dopuszcza się zastosowania innych materiałów niż przyjęte w projekcie, o parametrach 

równoważnych lub nie gorszych niż zastosowane w opracowaniu! 

Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Zastosowane w obiekcie urządzenia powinny 

posiadać zgodnie z obowiązującymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 

świadectwa dopuszczenia. 

 

 

Opracowała 

mgr inż. Krzysztofa Tomczak 













BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 



 

 

OPIS TECHNICZNY  
BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 
1. Wstęp.  
Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie Akademii Marynarki Wojennej im. 
Bohaterów Westerplatte zlokalizowanej przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia.  
Opracowanie zawiera projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych, sieci 
ethernetowej, sygnalizacji pożaru w przebudowywanych i remontowanych 
pomieszczeniach poddasza z przeznaczeniem na pomieszczenia techniczne wraz z 
węzłem sanitarnym budynku nr 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej przy ul. 
Śmidowicza 69 w Gdyni działka nr 1622 i 2098/2; obręb Oksywie.  
 
2. Stan istniejący. 
W pomieszczeniu K-1 klatka schodowa poziom poddasza zlokalizowane są: 

- tablica TS 135 – zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających do tablic 
pom. technicznych oraz oświetlenia klatki schodowej, w/w tablicę, oraz wlz do 
tablic pom. technicznych należy zdemontować, w miejsce istniejącej tablicy 
zaprojektowano nową tablice o tej samej nazwie.  

- tablica TO 185 – zabezpieczenia obwodów oświetleniowych i gniazd 
wtyczkowych przewidziano do demontażu. 

W pomieszczeniach 400, 401, 402, 403 zainstalowane są tablice TŁ5, TŁ6, TŁ7, TŁ8 
tablice przewidziano do demontażu.  
     
3. Zasilanie w energię elektryczną. 
Projektowana tablica TS 135 zasilana zostanie istniejącą wewnętrzną linią zasilającą z 
tablicy TG w której należy zainstalować rozłącznik bezpiecznikowy RB00 z wkładkami 
40A. 
Projektowana tablica TS 135 zabudowana zostanie jako natynkowa w obudowie 
izolowanej z tworzywa wyposażona zostanie w:  
- rozłącznik FR 100A,  
- ogranicznik przepięć II stopnia, 
- rozłączniki bezpiecznikowe dla poszczególnych wlz.  
Z tablicy należy wyprowadzić obwody wewnętrznych linii zasilających dla zasilanai tablicy 
TB, oraz tablicy Tsyreny – dach.  
Z tablicy TS 135 należy wyprowadzić kabl typu YKY 5x6mm2 do projektowanej tablicy TB 
zainstalowanej w pomieszczeniu komunikacji. Kabel należy ułożyć w rurkach 
instalacyjnych pt.  
Projektowana tablica TB zabudowana zostanie jako podtynkowa w obudowie izolowanej 
z tworzywa wyposażona zostanie w:  
- rozłącznik FR 100A,  
- ogranicznik przepięć II stopnia, 
- wyłączniki różnicowoprądowe 30mA typu „P” 
- wyłączniki nadprądowe typu „S” jako zabezpieczenie obwodów. 
Z tablicy należy wyprowadzić obwody gniazd siłowych 400V, gniazd wtyczkowych 
ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych dedykowanych zasilaniu komputerów,   

 
4. Instalacje 
4.1. Instalacje siłowe. 
Instalacje siłowe obejmują zasilanie rozdzielnicy TB, tablicy T syreny dach,  oraz obwody 
gniazd siłowych 400V 16A zainstalowanych w pomieszczeniu technicznym nr 401.  
4.2. Instalacje oświetlenia i gniazd wtyczkowych. 
Instalacje oświetleniowe wykonane zostaną przewodami miedzianymi 750V układanymi 
pod tynkiem z osprzętem p.t. Oświetlenie należy wykonać za pomocą opraw ledowych. 
Oprawy załączane będą wyłącznikami p.t. ilości oraz moce opraw podano na rzucie 
przyziemia. Łącznik zainstalować na wysokości 1,4m od posadzki.  



 

 

Oprawy oświetleniowe oznaczone na rysunkach symbolem Aw (oświetlenie awaryjne led) 
posiada własne źródła zasilania na wypadek zaniku napięcia. Wbudowana w oprawę 
bateria powinna zapewnić oświetlenie min. przez 1 godzinę. Baterie w oprawach 
oświetleniowych  wymagają okresowej kontroli wg zaleceń producenta.  
Oświetlenie ewakuacyjne Ew realizowane jest oprawami kierunkowymi led z naklejonym 
odpowiednim piktogramem. Oprawy ewakuacyjne wyposażone są we własne źródła dla 
potrzeb 2 godzinnego oświetlania drogi ewakuacyjnej. Podobnie jak oprawy dla 
oświetlenia awaryjnego podlegają okresowej kontroli stanu pojemności baterii – zgodnie 
z zaleceniami producenta. 
Instalacje gniazd wtyczkowych wykonane zostaną przewodami miedzianymi 750V 
układanymi w kanałach instalacyjnych i pod tynkiem. Wszystkie gniazda zaprojektowano 
z kołkiem ochronnym zainstalować je należy na wysokości min. 0,9m na ścianie, w 
listwach instalacyjnych, usytuowanie ich pokazano na rzutach. 
Instalację wykonać przewodami z żyłą ochronną. 
Gniazda oznaczone na rzutach Gk.. należy zasilać z tablicy TB obwód gniazd 
dedykowanych. Gniazda należy zainstalować w kanałach instalacyjnych. 
4.3. Zasilanie tablicy T syreny. 
W związku z demontażem tablicy TŁ 8 z której zasilana jest tablica T syreny 
zlokalizowana na dachu budynku, należy z projektowanego zabezpieczenia w tablicy 
TS135 wyprowadzić wlz typu YKY 5x2,5mm2 do istniejącej tablicy T syreny. Kabel należy 
ułożyć w rurce po trasie istniejącej wlz.   

 
5. Instalacje ethernetowe. 
Instalacje ethernetowe należy wykonać przewodami U/UTP kat 6 z istniejącej szafy Rack 
zlokalizowanej w pomieszczeniu klatki schodowej IIIp i zakończyć gniazdami RJ45 jak 
pokazano na planach wewnętrznych instalacji elektrycznych. Przewody należy układać w 
listwach i kanałach instalacyjnych. W szafie Rack należy wymienić istniejących switch 
24port na nowy przełącznik sieciowy 48 portowy Juniper EX2300-48T, oraz patchpanel 
24 port kat 6.  

 
6. Instalacje sygnalizacji pożaru. 
W związku z przebudową pomieszczeń technicznych wystąpiła konieczność 
zmodernizowania istniejącej instalacji  wykrywania i sygnalizacji pożaru. 
W budynku istnieje system sygnalizacji pożaru.  
W związku z przeprowadzanymi zmianami proponuje się zabezpieczyć pomieszczenia 
techniczne dodatkowymi czujkami dymu typu G40+DOR4046 z wskaźnikiem WZ31 
umieszczonymi na stropie stałym pomieszczeń technicznych i komunikacji  
W celu podłączenia czujek należy z przycisku ROP wypiąć jeden przewód i wprowadzić 
go do puszki PIP celem przedłużenia przewodu do pierwszej czujki i dalej w pętli 
połączyć wszystkie czujki i wrócić do przycisku ROP.   
Do rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru należy wykorzystać elementy kompatybilne z 
istniejącym systemem SAP. Wszystkie zastosowane elementy muszą posiadać stosowne 
certyfikaty i aprobaty techniczne. 
Należy pamiętać o wprowadzeniu zmian w instalacji do systemu wizualizacji obiektu. 

 
7. Ochrona od porażeń. 
Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym zastosowano wyłączniki 
instalacyjne typu “S” gwarantujące dostatecznie szybkie wyłączenie oraz wyłączniki 
ochronne różnicowoprądowe Id=30mA z przewodem ochronnym PE w układzie 
sieciowym TN-C-S.  

 
8. Informacja o BIOZ. 
Zgodnie z ujednoliconym tekstem ustawy z 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” 
uwzględniającym wszystkie zmiany w okresie obowiązywania (stan prawny na dzień 12-
07-2004 r.), na podstawie art. 21a p.1 do 4 w/w ustawy i związane z tym rozporządzenie 



 

 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dla robót elektrycznych objętych niniejszym 
opracowaniem nie zachodzi potrzeba opracowywania planu w zakresie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (BIOZ), ze względu na spełnienie wszystkich warunków wymienionych 
w/w art.: 
- Prace należy wykonać z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z wykonywania 

robót, 
-  Prace należy wykonać z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z wykonywania 

robót na wysokich konstrukcjach, 
- Roboty elektroinstalacyjne należy wykonać zgodnie z zasadami wykonywania prac w 

pobliżu obecności napięcia, 
- Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z trasami istniejących 

przewodów, 
- Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z projektem,  
- Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą 

posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w 
zakresie ratowania osób porażonych prądem elektrycznym, 

- Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych należy wykonywać w/g zasad 
zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Obszar objęty budową należy zabezpieczyć w miejscach dostępnych dla osób nie 
zatrudnionych . 

 
9. Uwagi końcowe. 
Całość prac należy wykonać w/g niniejszego projektu zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. - Tom V. - Instalacje 
elektryczne”. 
- Przebudowa i remont pomieszczeń, oraz budowa tablicy TS135 i TB nie wpływa na 
zwiększenie mocy i mieści się w limicie mocy zawartej w umowie. 
-  Kompleksowe sprawdzenie instalacji zakończyć niezbędnymi pomiarami i 
protokołami przez uprawnione osoby po zakończonej rozbudowie. 
 

 
 
                                                                           Projektant: 
        
        Jarosław Frydrychowicz 



 

 

 
 

RYSUNKI 
BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 
 
 

Rys nr E/01 Wewnętrzne instalacje elektryczne – oświetlenie. 
Rys nr E/02 Oznaczenia opraw i osprzętu oświetleniowego.  
Rys nr E/03 Wewnętrzne instalacje elektryczne – gniazda i sieć komputerowa. 
Rys nr E/04 Oznaczenia osprzętu elektrycznego. 
Rys nr E/05 Instalacja sygnalizacji pożaru. 
Rys nr E/06 Oznaczenia osprzętu p-poż. 
Rys nr E/07  Schemat ideowy tablicy TS135. 
Rys nr E/08  Schemat ideowy tablicy TB – Arkusz 1/3. 
Rys nr E/09  Schemat ideowy tablicy TB – Arkusz 2/3. 
Rys nr E/10  Schemat ideowy tablicy TB – Arkusz 3/3. 
Rys nr E/11  Schemat dobudowy i wyjścia przewodami z szafy krosowej. 
Rys nr E/12  Schemat połączenia czujek p-poż.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


























