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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie od Inwestora. 

 Wizja lokalna. 

 Dokumentacja fotograficzna. 

 Inwentaryzacja własna budynku w wymaganym zakresie. 

 Uchwała Nr XXIV/715/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2004r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port – 

Wschód w mieście Gdańsku. 

 Obowiązujące przepisy i literatura techniczna. 

2.0 ZAKRESO PRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje zakresem remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego: 

 wykonanie remontu ścian zewnętrznych nadziemnych,  

 wykonanie wypraw tynkowych ścian zewnętrznych budynku, 

 wymiana obróbek blacharskich i orynnowania budynku, 

 wykonanie robót malarskich elewacji budynku, 

 renowacja gzymsu ceglanego okapowego, 

 renowacja, czyszczenie elewacji ceglanej. 

3.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

przy ulicy Wolności 20-20A usytuowanych na działce 84, obręb 60. Nie planuje się zmian w 

zagospodarowaniu terenu otaczającym obiekty. 

Przedmiotowy budynek posiada 4 kondygnacje naziemna + piwnicę, ostatnią 

kondygnację stanowi poddasze. Posiada 3 elewacje: południową (od strony ul. Wolności), 

zachodnią (szczytową) oraz północną (od strony podwórza).  
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Elewacje południowa oraz północna symetryczne ośmioosiowe. Pomiędzy osiami 2 i 3 

oraz 6 i 7 znajdują się wejścia do budynku w formie wiatrołapów/przedsionków wystających 

poza ogólną bryłę budynku. W elewacji wyróżniają się podziały pionowe, które zostały 

wykonane za pomocą naprzemiennych pasów elewacji ceglanej i otynkowanej. Elewacja 

szczytowa symetryczna jednoosiowa w większej części nieotynkowana, ceglana. W elewacji 

wyróżnia się środkowy otynkowany pas. 

Elewacja frontowa oraz szczytowa spójna z lokalnymi uszczerbkami elewacji ceglanej 

oraz miejscowymi brakami w tynku. Elewacja tylna zakłócona przez różnorodność rozmiarów 

stolarki okiennej w poszczególnych osiach.  

4.0 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 

Obiekt jest budynkiem w zabudowie pierzejowej. Przeznaczenie i program użytkowy 

budynku nie ulega zmianie. 

Budynek jest podpiwniczony. Budynek posiada 3 kondygnacje naziemne. Budynek 

został zbudowany w technologii tradycyjnej, nieocieplany, przykryty jest dachem 

dwuspadowym.  

5.0 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU
 BUDOWLANEGO 

Budynek pełni funkcję mieszkalną. Przeznaczenie oraz sposób użytkowanie budynku 

nie ulegnie zmianie. 

6.0 OPIS PRAC 

6.1. Wymiana obróbek blacharskich i orynnowania budynku 

Należy wykonać nowe obróbki blacharskie, z blachy tytanowo cynkowej 0,65 mm, na 

wzór istniejącego. Rynny i rury spustowe należy wymienić na nowe. Z uwagi na 

wystarczającą długość okapów do mocowania rynien wykorzystać istniejące rynhaki, 

wymieniać w przypadku całkowitego skorodowania elementu. Należy zastosować 

orynnowanie systemowe tytanowo - cynkowe o średnicach rynien 150mm i rur spustowych 

120mm – JAK ISTNIEJĄCE. Obróbka blacharska winna być niemalowana oraz 

kształtowana przez wygięcie ręcznie na budowie. Niedopuszczalne jest stosowanie zakończeń 

PVC. 
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6.2. Wykonanie robót malarskich elewacji budynku 

Elewacje malować farbami silikatowymi, paroprzepuszczalnymi. 

7.0 ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW 
WYPOSAŻENIA BUDOWLANO– INSTALACYJNEGO 

Nie ulega zmianie. 

8.0 ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA 
ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI 
TECHNICZNYCH 

Nie ulega zmianie. 

 








