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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-23 roku przez:

Pan Kazimierz Linkowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/2755/02

adres zamieszkania  ul.Rybnicka 15, 81-550 Gdynia

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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I. OPIS TECHNICZNY 
 
do projektu na rozbiórkę budynku gospodarczego Akademii Muzycznej                   
im. Stanisława Moniuszki   zlokalizowanego  w Gdańsku przy ul. Łąkowej 1/2. 
 
1. Materiały do opracowania projektu. 
 
 
1.1. Wizja lokalna przeprowadzona   w dniach  06 i 21-11-2014r 
 
1.2. Inwentaryzacja budowlana ww.  budynku opracowana przez  arch. Roksanę 

Czartopolską - Betlejewską , Sopot ul. Lipowa 15 
 
1.3.Ekspertyza techniczna opracowana  przez S.P.U. "UNI - PROJEX" Gdynia 
      w 2014r. 
 
1.4. Oględziny, odkrywki, inwentaryzacja uszkodzeń, opisy i szkice  
       z natury sporządzone w trakcie wizji lokalnej. 
 
1.5. Serwis fotograficzny. 
 
1.6. Rozp. MI z 26 czerwca 2003r. w sprawie warunków i trybu postępowania 

dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
(Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania. 
 
2.1. Przedmiotowy  budynek  przewidziany do rozebrania  znajduje się    
       na  terenie Akademii Muzycznej  im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,                  
       ul. Łąkowa 1/2 przy  granicy  działki. 

Budynek  ten jest obiektem parterowym ,bez podpiwniczenia, ze stropodachem 
płaskim, wykonany w technologii tradycyjnej, pełni funkcję budynku 
gospodarczego,   
Budynek został  zbudowany   w latach sześćdziesiątych i określa się   jego  wiek   
na około 60 lat , aktualnie   nie jest użytkowany. 

 
2.2.Zestawienie powierzchni i kubatury budynku: 
 

-powierzchnia zabudowy -          180,18 m² 
-powierzchnia użytkowa  -           144,34 m² 
-kubatura                          -        1075,00m³ 
 
 

3.  Opis szczegółowy elementów konstrukcyjno - budowlanych budynków.  
 
Fundamenty  i mury fundamentowe wykonano z cegły ceramicznej pełnej na 
zaprawie cem.-wap. 

      Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne są  murowane z cegły pełnej     
      ceramicznej na   zaprawie  cem.wap. , obustronnie  otynkowane .  
      Grubość ścian  zewnętrznych wynosi  38cm , wewnętrznych  38 i 25 cm. 
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Stropodach dwuspadowy o kącie spadku  23-stopnie , pokryty papą na lepiku. 
Konstrukcją nośną stropodachu  jest  więźba dachowa  wykonana   z drewna 
sosnowego ,która składa się z  kratownic drewnianych  i poszycia z desek. 
Ściany pomieszczeń tynkowane tynkiem cem.-wap., malowane farbą emulsyjną i 
farbą olejną (lamperie).  
Schody zewn. wejściowe betonowe wylewane na gruncie. 
Stolarka okienna drewniana i plastykowa zabezpieczona od zewnątrz kratami 
stalowymi , drzwi  zewnętrzne stalowe. 
Rynny średnicy 120mm (brak rur spustowych)  stalowe ocynkowane, opierzenia 
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. 

 
4.Budynek wyposażony jest w następującą instalacje: 
 
-instalacja elektryczna oświetleniowa i siłowa. 
-instalacja wodociągowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych. 
-instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV. 

 
5. Stan techniczny konstrukcji budynku. 
 
Na podstawie stanu technicznego elementów konstrukcyjno- budowlanych budynku , 
przeprowadzonych obserwacji  , badań makroskopowych ,oględzin i wywiadów   
dokonanych w czasie wizji lokalnej stwierdza się co następuje: 
 - aktualny stan techniczny  budynku   określa się jako niezadawalający. 
 
6. 0  Roboty rozbiórkowe. 
 
6.1. Prace wstępne: 
 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie 

niezbędne zabezpieczenia terenu rozbiórki- wygrodzić przed dostępem osób 

postronnych i oznakować o grożącym niebezpieczeństwie. Dodatkowo na 

ogrodzeniu oznakować tablicami koloru żółtego informującymi o grożącym 

niebezpieczeństwie. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy wykonać odłączenie istniejących 

przyłączy energetycznych i wodociągowych oraz kanalizacyjnych od budynku do 

instalacji zewnętrznych. 

 

6.2. Prace  końcowe:  

 Projektuje się rozbiórkę metodą tradycyjną w następującej kolejności: 

 

6.2.1.Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych. 

          Instalacje   występujące w  budynkach podlegają  rozbiórce . 

          Rury stalowe pociąć na odcinki do transportu do punktu złomu. 
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6.2.2.Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej. 

Skrzydła drzwiowe i okienne   zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, 

ościeżnice wykuć z muru. Po wyjęciu okien otwory zaleca sie zabić deskami lub 

blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach. 

 

6.2.3.Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. 

   Rozbiórkę pokrycia dachowego z papy i obróbki blacharskie prowadzić od góry   

   kalenicy w kierunku okapu . 

 

6.2.4. Rozbiórka podsufitki . 

Rozbiórkę podsufitki należy wykonać sukcesywnie  wraz z wełną mineralną. 

 

6.2.5.Rozbiórka dachu dwuspadowego  . 

W pierwszej kolejności dokonać demontażu   poszycia z  desek rozpoczynając 

od kalenicy i posuwając się w dół . Następnie zdemontować sukcesywnie 

kratownice drewniane  . Transport  na ziemię z uwagi na ich długość i ciężar 

powinien odbywać się za pomocą dźwigu lub wyciągu. Drewno zeskładować. 

 

6.2.6.Rozbiórka ścian działowych  

Rozbiórkę ścian działowych należy rozpocząć od odbicia tynków względnie glazury. 

Po usunięciu z miejsca roboczego gruzu przystąpić do rozbierania ścian od góry, 

warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań. Ścianki działowe lekkie rozbierać 

poprzez zdjęcie poszycia i odcięcie szkieletu. 

 

6.2.7.Rozbiórka ścian zewnętrznych i wewnętrznych .  

Rozbiórka ścian wewnętrznych prowadzić równolegle ze ścianami zewnętrznymi. W 

tym etapie robót można walić odcinki ścian kładąc je na teren wewnętrzny budynku. 

Długość lin cięgniowych do walenia ścian winna wynosić min. 3-krotną wysokość 

ściany, współczynnik bezpieczeństwa s=5,0 

 

6.2.8.Rozbiórka fundamentów i podmurówek. 

Dokonać rozbiórki ścian fundamentowych budynku oraz fundamentów. Należy  

je odkopać, następnie rozbić za pomocą sprzętu wyburzeniowego. Uzyskany 

gruz załadować i wywieźć. Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie 

zniwelować poprzez wypełnienie gruboziarnistym piaskiem, z zagęszczeniem 

warstwami.  
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6.2.9. Segregacja odpadów, transport, utylizacja. 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i 

oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne. Transport 

gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Wywóz 

samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami 

przed pyleniem w czasie jazdy.  

Teren robót rozbiórkowych należy ogrodzić, lub wydzielić w inny sposób( taśmy 

kolorowe, tablice ostrzegawcze, światła sygnalizacyjne itp.  

Nie przewiduje się daszków ochronnych, gdyż nie będzie żadnych przejść dla 

osób postronnych przez teren budowy.  

Ustalenie miejsca wywozu gruzu, drewna, papy.  

Teren uporządkować, wyrównać, utwardzić i pokryć 5cm warstwą pospółki . 

 
 
7.0Sposób i warunki prowadzenia robót. 

Rozbiórka prowadzona będzie ręcznie , przy pomocy elektronarzędzi, bez użycia 
sprzętu ciężkiego. 

Rozbiórkę należy prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby, z zachowaniem 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sztuki budowlanej. 

Pracownicy wykonujący prace rozbiórkowe muszą być zaznajomieni z zakresem 
prac, kolejnością i zasadami bezpieczeństwa prowadzenia robót. 

Materiały pochodzące z rozbiórki winny być wywiezione na składowisko materiałów 
odpadowych i do utylizacji. 

 
8.0. Załoga: 

 
- sprawdzenie ważności okresowych badań lekarskich(co ½ roku) 
- sprawdzenie odbycia przez pracowników szkoleń w zakresie BHP 
- zaznajomienie załogi z programem i harmonogramem robót rozbiórkowych 
- wyposażenie robotników w odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej: hełmy, 

rękawice, maski przeciwpyłowe, buty z noskami stalowymi, szelki pachwinowe 
z linkami asekuracyjnymi 

- prace rozbiórkowe powyżej 4,0m nad terenem winny być zabezpieczone 
rusztowaniami, barierami z deskami krawężnikowymi lub stosować 
indywidualne środki bezpieczeństwa dla poszczególnych pracowników( pasy i 
liny asekuracyjne) 
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9.0. Wyposażenie budowy: 
 

- pomieszczenie sanitarne 
- pomieszczenie umywalni i wc 
- drabiny przystawne wys.4,0-4,5m 
- rusztowania wolnostojące typu RR-1, lub warszawskie 
- rynny do spuszczania gruzu 
- siatki osłonowe 
- apteczka ze środkami opatrunkowymi i przeszkolony personel 

 
 
10.0. Przy robotach rozbiórkowych jest zabronione: 
 

- zatrudnianie młodocianych (poniżej 18 lat) 
- nie stosować walenia ścian przez podcinanie 
- nie gromadzić gruzu na stropach, schodach . 
- prace rozbiórkowe należy przerwać przy złej widoczności oraz w okresie gdy 

siła  wiatru przekracza 10m/sek.  
 

 
11. 0.Specyfikacja wykonania i odbioru robót. 
 
    Zgodnie z §13.2 rozporządzenia MI z 2.09.2004 (Dz. U. 16.09.2004r. z  
    późniejszymi zm.)  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji   
    projektowej, specyfikacji  
    Technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
    dla  robót rozbiórkowych nie sporządza się ww. specyfikacji. 
 

OPRACOWAŁ: 
Kazimierz Linkowski 
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II. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

Fot. 1. Elewacja południowa  
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Fot. 2. Elewacja wschodnia 
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Fot. 3. Fragment elewacja północnej 
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Fot. 4. Elewacja północna   
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : 

Budynek  gospodarczy Akademii Muzycznej im.Stanisława Moniuszki   

zlokalizowany  w Gdańsku przy ul. Łąkowej 1/2. 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

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

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
       realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 

i czas ich wystąpienia. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 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. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  
poszczególnych etapów robót 

Kolejność robót: 
a).demontaż instalacji elektrycznej, wodn.-kanal. całego budynku 
b).rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej. 
c).rozebranie pokrycia dachowego wraz z rynnami i rurami spustowymi 
d).rozbiórka dwuspadowych wiązarów dachowych   budynku  . 

      e).rozbiórka ścian działowych. 

       f).rozbiórka ścian zewnętrznych i wewnętrznych.           

       g).rozbiórka fundamentów i podmurówek 

       h). rozebranie posadzki betonowej i ścian fundamentowych na głębokość  

        do 30 cm   poniżej terenu 

  i). wywiezienie wszystkich materiałów rozbiórkowych na składowisko materiałów  
odpadowych i do utylizacji. 

j). uporządkowanie terenu wokół rozbiórki. 

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

   Budynek gospodarczy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki      
zlokalizowany  w Gdańsku przy ul. Łąkowej 1/2. 

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

Nie występują. 

4.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określających skałę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia. 

Podczas realizacji robót, podstawowym zagrożeniem są roboty na wysokości na 
dachu budynku, oraz na wszelkiego rodzaju podestach lub drabinach przy 
rozbiórce ścian. 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy , znajdujące się na wysokości co 
najmniej 1 m od poziomu terenu lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed 
upadkiem z wysokości. 

Rusztowania, drabiny i ruchome podesty robocze powinny być wykonane, 
montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacją producenta 
albo projektem indywidualnym. 

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy 
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ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. 

Wskazanie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych jest obowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią 
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Bezpośredni nadzór 
nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Pracownicy i kadra kierownicza powinni być przeszkoleni - szkolenia okresowe 
stosownie do zajmowanych stanowisk i wykonywanych czynności. 

Pracownicy podejmujący roboty szczególnie niebezpieczne przechodzą 
dodatkowe przeszkolenie w zakresie zasad prowadzenia prac i środków ochrony 
osobistej .Fakt ten jest potwierdzony w książce ewidencyjnej szkolenia na 
stanowisku pracy. Pracownicy są szkoleni w zakresie przeciwdziałania pożarom i 
zwalczania ognia. 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniającym 
bezpieczna i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, co najmniej w zakresie : 

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych 
- wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych 
- doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, odprowadzenie ścieków 
- urządzenie pomieszczeń higieniczno sanitarnych i socjalnych 
- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego 
- zapewnienie łączności telefonicznej 
- urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 

Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje się znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Strefę niebezpieczną odgradza się w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym i oznakowuje się. Na ogrodzeniu umieścić odpowiednią informację 
„Prace rozbiórkowe”, „Prace na wysokości”, „Przejścia nie ma”. 

Przejścia , przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się 
daszkami ochronnymi ze spadkiem w kierunku placu rozbiórki. 
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Strefę niebezpieczną , w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 
przedmiotów, odgradza się balustradami. 

Na terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia szatni na odzież 
roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby 
nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w 
dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny 
być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności. 

Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno- 
budowlanych oraz przepisów przeciwpożarowych. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegu mediów 
i zapoznaje się z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty 
budowlane. 

Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru. 

Stanowiska pracy , drogi komunikacyjne powinny być , w miarę możliwości , 
oświetlone światłem dziennym. 

Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania 
prac. Stanowiska pracy o niestałym charakterze należy poddawać sprawdzeniu pod 
względem stabilności, zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem osób lub 
przedmiotów. Sprawdzenia należy dokonać po każdej zmianie usytuowania , po 
każdej przerwie w pracy trwającej dłużej niż 7 dni, a dla stanowisk na zewnątrz 
budynku - po silnym wietrze, opadach śniegu lub oblodzeniu. 

5. Celem uniknięcia zagrożenia dla pracowników należy zastosować poniższe 
środki dla poszczególnych zagrożeń: 

1. pracowników pracujących na wysokości należy wyposażyć w osobisty sprzęt 
ochronny tj : kaski, pasy zabezpieczające, ubrania robocze, okulary ochronne, 
Pracownicy powinni być przeszkoleni do prac na wysokości oraz mieć aktualne 
badania lekarskie w tym zakresie. 

2. zatrudnieni pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach 
rozbiórkowych 

3. Przy opuszczaniu materiałów gabarytowych na linach należy : 
- sprawdzić stan techniczny lin 
- podczas opuszczania materiału rozbiórkowego , w miejscu planowanego 
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opuszczania materiału na placu nie może przebywać żaden pracownik 
- liny powinny być zaczepione w sposób uniemożliwiający ściągnięcie 
pracownika w dół 

4. w otworach okiennych i drzwiowych powinny być ustawione drewniane rynny do 
opuszczania cegieł i gruzu. Pracownik asekurujący na dole powinien stać w 
bezpiecznej odległości od odbijających się kawałków gruzu. Gruz powinien być 
opuszczany partiami, sukcesywnie, 

5  W celu uniknięcia niebezpieczeństwa nagłego obsunięcia, zawalenia ścian 
budynku projektuje się rozbiórkę budynku metodą ręczną .Prowadzone prace nie 
mogą odbywać się na kilku poziomach jednocześnie. Prace mogą być 
prowadzone tylko na najwyższej istniejącej kondygnacji. Roboty powinny być 
skoordynowane i pod ciągłym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi. W czasie gdy na placu budowy nie ma 
pracowników teren powinien być ogrodzony, a bramy pozamykane. 

Użyte materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty oraz spełniać warunki 
techniczne i jakościowe. 

Materiały budowlane z rozbiórki należy bezpośrednio spuszczać na plac składowy 
odpowiednimi rynnami, rękawami. Nie składować na stropach. Nie gromadzić 
materiałów na placu rozbiórki. Powinny być one sukcesywnie wywożone, nie 
wzbudzając zainteresowani osób trzecich. 

Szczegółowe wymogi BHP dla robót budowlanych zawarte są w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. 

OPRACOWAŁ: 
Kazimierz Linkowski 
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A. CZĘŚĆ OPISOWA: 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWENTARYZACJI. 

 

1.1 Przedmiot inwentaryzacji. 

 

Przedmiotem inwentaryzacji jest budynek gospodarczy, usytuowany na 

działce, użytkowanej przez Akademię Muzyczną w Gdańsku przy ul. Łąkowej 

1/2. 

 

1.2 Zakres inwentaryzacji. 

 

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzację budowlaną obiektu. 

 

2. PODSTAWY SPORZADZENIA INWENTARYZACJI. 

 

2.1 Podstawa formalna. 

 

 Podstawę formalną zlecenia stanowi umowa z Inwestorem z dn. 14.11.2014. 

 

2.2 Materiały pomocnicze. 

 

 Mapa do celów informacyjnych. 

 

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUBYNKU. 

 

Budynek położony jest na działce, użytkowanej przez Akademię Muzyczną w 

Gdańsku przy ul. Łąkowej 1/2. 

 

Powierzchnia zabudowy    -   180,18 m² 

Powierzchnia użytkowa    -   144,34 m² 

Kubatura      -   1075 m³ 

Wysokość      -   622,00 m 

Ilość kondygnacji     -   1 

 

 

4. OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW BUDYNKU. 

 

Badany  budynek   usytuowany jest przy granicy  działki . Jest to budynek parterowy 

nie podpiwniczony z dachem płaskim , wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek 

pełni funkcję budynku biurowo-warsztatowego i jest aktualnie częściowo użytkowany. 

Zbudowany  został  w latach 60-siątych i określa  się   jej wiek   na  około   

 50 lat . 

 

Konstrukcja budynku. 

 

1. Fundamenty –  ławy fundamentowe  ceglane na zaprawie cementowo-wapienne 

h=30 cm – niestabilne  

2. Ściany – murowane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo-

wapiennej, obustronnie tynkowane 38 cm i 25 cm z licznymi spęknięciami 

3. Dach – dwuspadowy o konstrukcji drewnianej 
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 więźba dachowa drewniana w postaci kratownic z pasem dolnym i górnym, 

częściowo przegniła 

 poszycie dachu drewniane, kryte papą na lepiku – zniszczone do wymiany 

 

4. Stolarka okienna i drzwiowa – w złym stanie technicznym 

5. Obróbki blacharskie wraz z rynnami posiadają liczne uszkodzenia korozyjne 

6. Obiekt wyposażony był w następujące instalacje: 

 elektryczną 

 wodociągową 

 kanalizacyjną 

 odgromową 

 

 

 

 

W części południowej dwa pomieszczenia poddano remontowi: odnowiono ściany, 

wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, naprawiono poszycie dachowe. 

 

 

arch. Roksana Czartopolska-Bętlejewska 

upr. nr  5798/Gd/94 

w specjalności architektonicznej 

 

 

5. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA 

 

 

 
ELEWACJA WSCHODNIA 
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ELEWACJA POŁUDNIOWA 

 

 
 

ELEWACJA PÓŁNOCNA 



6 

 

 

 
 

CZĘŚĆ WEJŚCIOWA DO BUDYNKU 

 

WNĘTRZE BUDYNKU 
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CZĘŚĆ ODNOWIONA 
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6. OŚWIADCZENIE. 

 

Oświadczam, że dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, przeciwpożarowymi, normami polskimi, Prawem budowlanym, ustawą o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i że zostaje wydana w stanie zupełnym 

(kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć). 

 

 

 

 

arch. Roksana Czartopolska-Bętlejewska 

upr. nr  5798/Gd/94 

w specjalności architektonicznej 
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7. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEZNOŚCI 

DO IZBY. 
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