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1. DANE OGÓLNE
1.1 Nazwa Inwestycji
Przebudowa parteru w budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

1.2. Adres Inwestycji
Teren Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.
ul. Śmidowicza 69,
81-127 Gdynia
działka nr 2098, obręb 0021 w mieście Gdynia

1.3. Zleceniodawca Inwestycji 
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ul. Śmidowicza 69 81-127 Gdynia

1.4. Podstawa Opracowania 
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:
- zlecenie inwestora,
- obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia związane z niniejszym opracowaniem,
- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana istniejącego budynku,
- dokumentacja projektowa archiwalna,
- mapa do celów informacyjnych,

1.5. Cel opracowania
Celem  opracowania  jest  ocena  stanu  technicznego  konstrukcji  budynku  i  ocena  technicznej

możliwości  przeprowadzenia  planowanej  inwestycji  polegającej  na  przebudowie  parteru  istniejącego
budynku.

Konieczność opracowania ekspertyzy wynika z wymagań:
- § 206 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690),
- art.71 ust.2 pkt. 5) Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami 

(Dz.U.2010.239.1597),
- § 11 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133).

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
2.1. Opis obiektu

Budynek objęty zakresem niniejszego opracowania posiada sześć kondygnacji nadziemnych, nie jest
podpiwniczony. Wysokość obiektu to ok. 23,40 m. Cały obiekt został zrealizowany w systemie szkieletowym.
Konstrukcja budynku składa się ze stalowych słupów o siatce 5,4 x 6,3 m i stropów żelbetowych. Okładzinę
zewnętrzną ścian stanowią panele izolowane stalowe. Budynek ma rozbudowany układ w rzucie poziomym
składający  się  dwóch  sześciopiętrowych  skrzydeł  oraz  dwukondygnacyjnej  strefy  wejściowej.  Wyższe
kondygnacje budynku są obecnie użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem – znajdują się tam pokoje
mieszkalne. Większość pomieszczeń zlokalizowanych na parterze jest pusta i nie jest użytkowana w żaden
sposób.

Budynek  wyposażony  jest  w  instalacje:  wody  zimnej,  ciepłej,  centralnego  ogrzewania,  kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczną, telefoniczną, odgromową i alarmową.



3. OCENA STANU TECHNICZNEGO
3.1. Przyjęte kryteria oceny stanu technicznego
SKALA OCEN STANU KONSTRUKCJI LUB ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
STAN OPIS

ZADOWALAJĄCY Elementy nie wykazują zarysowań, nadmiernych ugięć i śladów korozji.

MAŁO ZADOWALAJĄCY
Elementy wykazują niewielkie zarysowania, nieznaczne ugięcia oraz objawy 
korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelność pokrycia 
itp.

NIEZADOWALAJĄCY
Elementy uległy znacznej korozji, wykazują objawy znacznych ugięć, 
uszkodzenia (odpadanie) tynków itp.

PRZEDAWARYJNY
Elementy wykazują ugięcia i zarysowania świadczące o przekroczeniu stanu 
granicznego użytkowalności lub nośności.

AWARYJNY
Konstrukcja wykazuje trwałe uszkodzenia i silne zarysowania, pęknięcia, 
miejscową utratę stateczności itp.

3.2. Opis stanu technicznego
W ramach oceny technicznej dokonano szczegółowej kontroli obiektu i określono stopnień zużycia

metodą wizualną. Konstrukcja budynku ogólnie znajduje się w zadowalającym stanie technicznym. 
Podczas  oględzin  stwierdzono  brak  widocznych  zarysowań,  lub  sporadyczne,  niewielkie  rysy  na

stropach, a także dopuszczalne ugięcia stropów. Brak jest też zawilgoceń oraz zagrzybień. Stan konstrukcji
budynku - stropów i stalowych słupów oceniam jako zadowalający.

Stan techniczny ścian działowych, ścian zewnętrznych oraz okładzin ściennych w budynku oceniono
jako zły. Zniszczone są również posadzki w budynku oraz sufity podwieszane z paneli PCV (w wielu miejscach
częściowo  zdemontowane  lub  uszkodzone).  Stolarka  okienna  znacznie  wyeksploatowana,  nie  spełnia
wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej. Istniejące pomieszczenia sanitarne nie nadają się do użytku. W
pomieszczeniu dawnej stołówki większość ścian działowych została rozebrana.

Instalacje  wody  zimnej  i  ciepłej,  centralnego  ogrzewania  i  kanalizacji  sanitarnej  przeszły
modernizację w lipcu i sierpniu w 2016 r.
3.3. Wnioski i zalecenia

Na podstawie oceny stanu technicznego i analizy wpływu planowanej inwestycji na konstrukcję 
obiektu, stwierdza się, iż:

PRZEDMIOTOWY OBIEKT, NADAJE SIĘ DO PRZEPROWADZENIA PLANOWANEJ INWESTYCJI
Podczas oględzin istniejącego budynku nie zauważono widocznych wad elementów konstrukcyjnych

mających wpływ na bezpieczeństwo jego użytkowania. Elementy konstrukcyjne budynku są nienaruszone.
Stan  techniczny  pozostałych  elementów  obiektu  –  ścian  działowych  i  zewnętrznych,  posadzek,  sufitów
podwieszanych,  stolarki  i  ślusarki  okiennej  i  drzwiowej  jest  bardzo  zły.  Nie  mają  one  wpływu  na  stan
konstrukcji obiektu, ani jej nośność, ale ich stan techniczny nie pozwala na użytkowanie tej części budynku.
Parter budynku wymaga przebudowy. Prace należy podjąć jak najszybciej, aby zapobiec dalszej degradacji
obiektu. Przebudowa nie wpłynie negatywnie na stan istniejącej konstrukcji. Praca konstrukcji nie wpłynie
negatywnie na sąsiednie obiekty.

W trakcie prac projektowych wykonano inwentaryzacje obiektu, pomimo starań odzwierciedlenia
rzeczywistych wymiarów oraz materiałów zastosowanych w obiekcie mogą wystąpić niezgodności ze stanem
faktycznym. Jeżeli zostaną zauważone inne rozwiązania niż ujęto w dokumentacji projektowej prosi się o
niezwłoczne zawiadomienie.

Opracowali: Branża: Imię i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Projektant Konstrukcja  mgr inż. 
Mirosław Zaremba

Upr.: 4416/Gd/90
do projektowania bez ogr. w

spec. konstukcyjnej



4. Oświadczenie projektanta

Gdańsk, wrzesień 2016 r.

Zgodnie z art. 20 poz. 4 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt budowlany: Przebudowa parteru
budynku nr 365 na terenie Akademii  Marynarki  Wojennej oraz Ekspertyza Techniczna – konstrukcyjna
budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Śmidowicza 69, zostały wykonane
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Mirosław Zaremba
nr upr. 4416/Gd/90



5. Dokumentacja fotograficzna
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