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�� OPIS TECHNICZNY projektu zagospodarowania terenu

��� PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji frontowej i podwórkowej kamienicy przy ulicy 
Chłodnej 4 w Gda
sku. 

��� ISTNIEJ!CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
����� ISTNIEJ!CE OBIEKTY KUBATUROWE I OBIEKTY PRZEWIDYWANE DO ROZBIÓRKI 
Cało"# działki 317/1 zajmuje kamienica nr 4. Nie przewiduje si$ obiektów kubaturowych do 
rozbiórki. 
����� ISTNIEJ!CE UKSZTAŁTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Cał% działk$ stanowi teren zabudowany. 
����� ZIELE& ISTNIEJ!CA I PRZEWIDYWANA DO WYCINKI 
Nie dotyczy. Cał% działk$ stanowi teren zabudowany. 
����� ISTNIEJ!CE UZBROJENIE TERENU 
Nie dotyczy. 

��� PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Nie dotyczy. Inwestycja nie powoduje zmian w zagospodarowaniu terenu. 

��� BILANS TERENU 

Nie dotyczy. Inwestycja nie powoduje zmiany bilansu terenu.
�

��� INFORMACJA NA TEMAT OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB 
PODLEGAJ!CYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALE& MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO      

    1) Obszar, na którym znajduje si$ kamienica nr 4 przy ulicy Chłodnej nale'y do strefy ochrony 
dóbr kultury: teren obj$ty stref% ochrony archeologicznej.

     2) Kamienica oznaczona jest jako obiekt o warto"ciach kulturowych. W zwi%zku z tym ochronie 
podlega charakter budynku, wystrój elewacji od strony przestrzeni publicznych oraz autentyczne 
elementy wyposa'enia i wystroju wn$trz.

     3) Teren, na którym znajduje si$ budynek poło'ony jest w obr$bie obszaru wpisanego do 
rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gda
ska.

     4) Teren przedmiotowego budynku poło'ony jest w obr$bie obszaru uznanego za pomnik 
historii.

��	 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
Nie dotyczy. 
�

��
 ZAGRO(ENIA DLA HIGIENY ORAZ ZDROWIA U(YTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA, WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 
)RODOWISKO 

����� INFORMACJA OGÓLNA 
Inwestycja nie zalicza si$ do inwestycji oddziałuj%cych lub mog%cych oddziaływa#  
na "rodowisko. 
����� O)WIETLENIE I NASŁONECZNIENIE 
Nie dotyczy. Inwestycja nie pogorszy minimalnego normowego o"wietlenia "wiatłem naturalnym 
ani nasłonecznienia 'adnych pomieszcze
 przedmiotowego budynku ani budynków s%siednich. 
����� ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH 
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Nie dotyczy. Inwestycja nie ma wpływu na sposób odprowadzania wód deszczowych. 
����� GOSPODARKA ODPADAMI 
Wszelkie odpady powstaj%ce w trakcie eksploatacji lokalu b$d% utylizowane przez odpowiedni 
podmiot, zgodnie z przepisami odr$bnymi. 
����� ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH 
Nie dotyczy. 
�

��� ZAGRO(ENIA DLA HIGIENY ORAZ ZDROWIA U(YTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA, WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 
)RODOWISKO 

��	�� INFORMACJA OGÓLNA 
Inwestycja nie zalicza si$ do inwestycji oddziałuj%cych lub mog%cych oddziaływa#  
na "rodowisko. 

��	�� O)WIETLENIE I NASŁONECZNIENIE 
Nie dotyczy. Inwestycja nie pogorszy minimalnego normowego o"wietlenia "wiatłem naturalnym 
ani nasłonecznienia 'adnych pomieszcze
 przedmiotowego budynku ani budynków s%siednich. 
��	�� ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH 
Nie dotyczy. Inwestycja nie ma wpływu na sposób odprowadzania wód deszczowych. 
��	�� GOSPODARKA ODPADAMI 
Wszelkie odpady powstaj%ce w trakcie eksploatacji lokalu b$d% utylizowane przez odpowiedni 
podmiot, zgodnie z przepisami odr$bnymi. 
��	�� ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH 
Nie dotyczy. 

�� OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

B.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
� Zlecenie inwestora.
� Dokumentacja archiwalna.
� Wizja lokalna.
� Aktualnie obowi%zuj%ce normy i przepisy.
� Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

B.2  Zakres opracowania 
Przewiduje si$ remont elewacji frontowej oraz podwórkowej budynku.
Zakres planowanych robót obejmuje:
a) odtworzenie wyprawy cokołu,
b) usuni$cie tynków i wykonanie nowych wypraw tynkarskich – tynk ciepłochronny,
c) wykonanie docieplenia elewacji podwórkowych budynku,
d) konserwacja detali,
e) wymiana orynnowania i opierze
 gzymsów,
f) renowacja boniowania 

B.3 WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW
Teren, na którym znajduje si$ budynek poło'ony jest w obr$bie obszaru wpisanego do rejestru 
zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gda
ska 
pod nr 8 decyzj% Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11.10.1947  
(obecnie pod nr 15).
        
B.4 PRZEZNACZENIE I PROGRAM U-YTKOWY
W przedmiotowym budynku przy ulicy Chłodnej 4 w Gda
sku mieszcz% si$ obecnie lokale 
mieszkalne. Projekt nie zakłada zmiany sposobu u'ytkowania obiektu.
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B.5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary elewacji frontowej: 
Długo"# elewacji frontowej, północnej – 23,75m

Wysoko"# do dachu – 12,86m

Powierzchnia zabudowy – 40,35m2

Ilo"# kondygnacji – 4 

Wymiary elewacji podwórkowych

a) południowa: 

Długo"# elewacji tylnej, południowej – 23,75m

Wysoko"# do dachu – 15,43m 

b) zachodnia: 

Długo"# elewacji – 4,75m

Wysoko"# do dachu – 18,16m

Opis konstrukcji budynku:

- ławy fundamentowe – nie wykonano odkrywek

- "ciany konstrukcyjne – z cegły cementowo- wapiennej pełnej

- "cianki działowe piwnic, parteru, pi$ter – z cegły dziurawki gr. 6.5cm, 12cm

- "cianki działowe podddasza – z cegły dziurawki gr. 6,5 cm oraz "cianki drewnianej

- stropy -ceramiczno- stalowy (Kleina) w piwnicy, mi$dzykondygnacyjne – drewniane

- dach dwuspadowy, wi$*ba dachowa w konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu pap%

- rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.

B.6 FORMA I FUNKCJA OBIEKTU
Budynek został wzniesiony prawdopodobnie na pocz%tku XX w. Obecnie mieszcz% si$ w nim 
lokale mieszkalne. Projekt nie zakłada zmiany formy i funkcji budynku.

B.7 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
Eksploatacja górnicza nie ma wpływu na działk$.

B.8 STAN ISTNIEJ.CY
8.1 Bryła i konstrukcja budynku

Kamienica zlokalizowana jest po południowej stronie ulicy. Poło'ona jest na prostok%tnej działce, od 
wschodu zwi%zana z s%siedni% kamienic% nr 3, od zachodu z kamienic% nr 5. Wybudowana została 
zapewne na pocz%tku XX wieku. Budynek do naszych czasów zachował si$ praktycznie 
w niezmienionej formie. W ostatnich latach wymieniono drzwi wej"ciowe do budynku. Cz$"ciowo 

wymieniono stolark$ okienn% na PCV.

Kamienica stanowi jedn% prostok%tn% brył$. Budynek jest podpiwniczony, czterokondygnacyjny 
z poddaszem u'ytkowym. Kamienica murowana jest z cegły i tynkowana. Konstrukcje murowe bez 
widocznych powa'niejszych sp$ka
 lub zarysowa
.
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Stropy mi$dzykondygnacyjne – drewniane, nad piwnic% ceramiczno – stalowy strop Kleina. Dachy 

wykonane zostały w konstrukcji drewnianej kryte pap%.

Fundamenty – przyziemie kamienicy jest silnie wyplamione i przebarwione, co wskazuje na 
zawilgocenie murów fundamentowych. Wzdłu' elewacji budynku wykonana jest gruba opaska 
betonowa w słabym stanie technicznym. Mury budynku podci%gaj% wod$ gruntow% i opadow%, co 
wida# na tynkach cokołu.

B.9 ELEWACJE

Fasada frontowa - północna jest symetryczna, dziewi$cioosiowa. Kondygnacja parteru oddzielona 
jest od pozostałych profilowanym gzymsem. Otwór głównego wej"cia umieszczony centralnie. 

Partia parteru ponad poziomem cokołu jest boniowana.

Próg przy wej"ciu 'elbetowy.

Cokół – 63 cm betonowy.

Tynki – wyprawa tynkarska, miejscami sp$kana i skruszona. Powierzchnia tynków jest silnie 
zabrudzona, wyplamiona z licznymi zaciekami. Stan zachowania tynków kwalifikuje je do usuni$cia 
w cało"ci.

Dekoracja plastyczna – zachowały si$ profilowane gzymsy pomi$dzy kondygnacjami, boniowanie 
w cz$"ci parterowej. Stan zachowania "redni, wymagaj% oczyszczenia i miejscowych uzupełnie
. 

Ornamenty okienne/detale nadaj% si$ do odnowienia.

Stolarka drzwiowa i okienna – drzwi wej"ciowe współczesne, drewniane. Okna pierwotnie 
drewniane, skrzynkowe, w znacznej cz$"ci wymienione na współczesne, o ró'nej formie 

i podziałach.

Elewacja podwórkowa – jest asymetryczna, dziewi$cioosiowa.

B.10 ROZWI.ZANIA BUDOWLANO- MATERIAŁOWE

10.1 Rozbiórki 

Usun%# opierzenie, orynnowanie. Usun%# wszystkie opierzenia blacharskie gzymsów i parapetów. 

10.2 Tynki zewn$trzne – ELEWACJA PODWÓRKOWA (POŁUDNIOWA I ZACHODNIA)�

a) nale'y usun%# mechanicznie wyprawy tynkarskie, oczy"ci# lico muru przy zastosowaniu 

przegrzanej pary wodnej, usun%# wszystkie lu*ne i niezwi%zane cz$"ci 

b) zastosowa# preparat odgrzybiaj%cy 

c) uzupełni# ubytki muru zaprawami murarskimi na spoiwach trasowych 

d) wykona# docieplenie z płyt z grafitowego styropianu gr. 12cm (wsp. "ciany U min 0.23W/m2K) 

e) przed monta'em płyt osłoni# okna, drzwi oraz inne elementy mog%ce ulec zniszczeniu. 

f) przed nało'eniem zaprawy klejowej na płyt$ dociepleniow% nale'y j% zagruntowa# płynem 
gruntuj%cym 

g) na płyt$ izolacyjn% nanie"# gotow% zapraw$ klejow% #wier#wałkiem o szeroko"ci 3-4cm po jej 
obwodzie oraz 4-5 placków o "rednicy ok. 8cm równomiernie rozło'onymi wewn%trz powierzchni 
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płyty. Podczas nakładania zaprawy nale'y uwa'a#, aby nie zabrudzi# zapraw% bocznych kraw$dzi 

płyty. 

h) nast$pnie płyt$ niezwłocznie przyło'y# do "ciany i docisn%# do uzyskania równej powierzchni 
z s%siednimi płytami 

i) dodatkowe mocowanie kołkami rozpr$'nymi z tworzywa sztucznego nale'y rozpocz%# po 

zwi%zaniu zaprawy klejowej. Kołki maskowa# kr%'kami styropianowymi. 

j) warstw$ zbroj%c% nale'y wykona# po zwi%zaniu zaprawy klejowej i wykonaniu ewentualnego 

mocowania mechanicznego. 

k) zapraw$ klejowo- szpachlow% nakłada# na powierzchni$ płyty za pomoc% pacy z$batej o 
wysoko"ci z$ba 10-12mm pasami o szeroko"ci siatki zbroj%cej. Pasma układa# z 10 cm zakładem, 

a w naro'ach z 20 cm zakładem. 

l) Po nało'eniu zaprawy nale'y natychmiast przyklei# siatk$ zbroj%ca wciskaj%c j% w zapraw$ za 
pomoc% pacy ze stali nierdzewnej na gł$boko"# ok 1mm i dokładnie zaszpachlowa#. Do wysoko"ci 

2m elewacji zało'y# podwójna siatk$. 

j) Grubo"# wykonanej warstwy zbroj%cej nie powinna by# mniejsza ni' 3mm 

k) Nowe tynki wykona# w systemie renowacyjnych mineralnych zapraw tynkarskich. 

l) Malowanie farb% silikatow% zawieraj%ce dodatki biobójcze (kompatybilne z mineralnymi 
systemami tynkarskimi), odporne na działanie warunków atmosferycznych i przewidziane do 

u'ycia w obiektach zabytkowych.

10.3 Tynki zewn$trzne – ELEWACJA PÓŁNOCNA

Podło'e pod tynk powinno by# no"ne oraz wolne do substancji osłabiaj%cych przyczepno"#, takich 
jak: stare lu*ne warstwy tynków lub farb, pyłów, wykwitów solnych lub biologicznych, olejów i 
innych zabrudze
 mog%cych mie# wpływ na przyczepno"# tynku do podło'a. Przed nało'eniem 
tynku ciepłochronnego na całej powierzchni przeznaczonej do tynkowania nale'y wykona#

obrzutk$ wst$pn% (szpryc cementowy).

Zapraw$ tynkarsk% miesza si$ z wod% w proporcji 16-18 litrów wody na 1 worek zaprawy (50litrów) 
za pomoc% wolnoobrotowej mieszarki lub mieszadła. Czas mieszania powinien wynosi# 2-3 
minuty. Po wymieszaniu nale'y sprawdzi# konsystencj$ zaprawy i ewentualnie skorygowa# ilo"#

dodawanej wody.

Do malowania elewacji nale'y zastosowa# farby silikatowe zawieraj%ce dodatki biobójcze 
(kompatybilne z mineralnymi systemami tynkarskimi), odporne na działanie warunków 
atmosferycznych i przewidziane do u'ycia w obiektach zabytkowych. Przed nało'eniem farby 
powierzchni$ nale'y zagruntowa# wodnym "rodkiem gruntuj%cym o działaniu wzmacniaj%cym i 
hydrofobizuj%cym. Farby nale'y zastosowa# zgodnie z zaleceniami producenta w oparciu o karty 
techniczne).

10.4 Dekoracje plastyczne sztukatorskie�

Nale'y oczy"ci# powierzchni$ elementów mechanicznie i chemicznie przy zastosowaniu 
przegrzanej pary wodnej pod ci"nieniem ze wspomaganiem chemicznym. Zrekonstruowa# ubytki 
detali przy u'yciu renowacyjnych mineralnych zapraw sztukatorskich renomowanych firm. Do 
wzmocnienia strukturalnego dekoracji nale'y zastosowa# preparaty krzemoorganiczne gł$boko 
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penetruj%ce. Do malowania detalu nale'y zastosowa# farby silikatowe (kompatybilne z 
mineralnymi systemami tynkarskimi), odporne na działanie warunków atmosferycznych i 
przewidziane do u'ycia w obiektach zabytkowych.

Farby nale'y stosowa# zgodnie z zaleceniami producenta (w oparciu o karty techniczne). Monta'
elementów rekonstruowanych wykona# przy zastosowaniu klejów monta'owych 
(szybkowi%'%cych) i "rub ze stali nierdzewnej.

Nale'y uzupełni# tympanony nad oknami lukarn małych. Oczy"ci# je z dachówki bitumicznej.  
Odtworzy# drewniane naczółki na wzór s%siedniej kamienicy nr 5 i pomalowa# je w kolorze 
pozostałych detali i gzymsów.

Boniowanie nie b$dzie podlegało skuciu, a renowacji z wykorzystaniem specjalistycznych 
materiałów do konserwacji zabytków.

10.5 Opierzenia blacharskie

Nowe opierzenia blacharskie gzymsów, parapetów okiennych oraz orynnowanie wykona# z blachy 
tytanowo-cynkowej patynowanej w kolorze jasnoszarym o grubo"ci 0,5 b%d* 0,7 mm wywini$tej na 
walcowni, zgodnie z historycznymi rozwi%zaniami. 

10.6 Stolarka drzwiowa: 

Drzwi wej"ciowe elewacja podwórkowa – południowa: 

Renowacja drzwi wej"ciowych do klatki: wymiana oku#, czyszczenie, szlifowanie,  

uzupełnienie ubytków, bejcowanie, NCS S 5502-G 

�

10.7 Elementy dodatkowe�

Skrzynk$ elektryczn% i gazow% pomalowa#.

Po prawej stronie drzwi wej"ciowych na elewacji północnej zamontowa# lamp$ elektryczn%

stylizowan%.

Uchwyty flagowe zdemontowane do oczyszczenia elewacji, zast%pi# nowymi. 

Dopuszcza si$ pozostawienie lokalizacji uchwytów w obecnych miejscach. 

Pozostałe elementy zdemontowane w czasie oczyszczania elewacji usun%#. 

10.8 Kolorystyka�

Stosowa# farby silikatowe. Kolorystyka wg wzornika NCS. 

Cokół i kondygncja parteru do pierwszego gzymsu- tynk NCS S 3010-Y90R

Tynk elewacji powy'ej parteru oraz lukarn NCS S 2002-Y

Dekoracje plastyczne i gzymsy NCS S 1002-R

Parapety i opierzenia - tytanowo-cynkowa patynowana Jasno szary patynowany
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Orynnowanie - tytanowo – cynkowe gr 0,5-0,7 mm 
patynowana

Jasno szary patynowany

Drzwi wej"ciowe elewacja frontowa - północna Bez zmian

Drzwi wej"ciowe elewacja podwórkowa - południowa NCS S 5502-G
�

B.11 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Zgodnie z art. 5 ust. 7 p. 1 Prawa Budowlanego, obiekty podlegaj%ce ochronie na podstawie 
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nie wymaga si$ sporz%dzenia 

charakterystyki energetycznej.

B.12 WPŁYW OBIEKTU NA /RODOWISKO
Ze wzgl$du na rodzaj inwestycji zakłada si$, 'e jej wpływ na "rodowisko, higien$ i zdrowie ludzi 
b$dzie znikomy. Przedmiotowy budynek, w którym obecnie mieszcz% si$ mieszkania, nie b$dzie 

wpływał negatywnie na "rodowisko.

Zagro'enie "rodowiska naturalnego. 

- Projekt nie powoduje wprowadzenia funkcji ani stosowania urz%dze
 mog%cych by# zagro'eniem 

dla "�+�+����	��	���	���,+-

- Wszystkie stosowane materiały posiadaj% wymagane atesty i obowi%zuj%ce "wiadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub je"li s% przedmiotem Norm Pa
stwowych, 
za"wiadczenie producenta potwierdzaj%ce ich zgodno"# z postanowieniem odpowiednich norm. 

Zagro'enie higieny i zdrowia u'ytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia.

- Projekt nie przewiduje wprowadzenia funkcji ani zastosowania urz%dze
 mog%cych by#
zagro'eniem dla higieny i zdrowia u'.��+����/�-

-  Projektowane elementy spełniaj% wymagania warunków technicznych jakim powinny 

odpowiada# budynki i ich usytuowanie. 

Roboty budowlane obj$te opracowaniem nie wpływaj% na zwi$kszenie zapotrzebowania na wod$

oraz nie powoduj% jej zmiany jako"ci. 

Odprowadzenie "cieków odbywa si$ przez istniej%c% sie# kanalizacji miejskiej. Roboty budowlane 
wykonywane zgodnie z dokumentacj% nie powoduj% emisji zanieczyszcze
 gazowych, w zwi%zku z 

tym nie maj% wpływu na zdrowie ludzi i s%siednie obiekty. 

Przewiduje si$ okresowe zwi$kszenie wytwarzania odpadów podczas robót budowlanych. Roboty 
te powinny by# wykonywane przez osoby do tego uprawnione i odpowiednio przeszkolone. 
Transport i utylizacja wytworzonych odpadów powinien odbywa# si$ z zachowaniem ostro'no"ci, 
zgodnie z zasadami bhp i przepisami dot. gospodarki odpadami. Po zako
czeniu robót rodzaj i 
ilo"# wytworzonych odpadów pozostanie na poprzednim poziomie, a usuwanie ich odbywa# si$
b$dzie zgodnie z zawart% umow%. Prowadzone roboty budowlane spowoduj% zwi$kszenie emisji 
hałasu oraz wibracji, ze wzgl$du na u'ycie elektro-narz$dzi, ale tylko na czas ich u'ycia, co nie 

wpłynie na zdrowie ludzi i obiekty s%siednie. 

Zakres prac nie wpłynie na istniej%cy drzewostan, powierzchni$ ziemi, w tym gleby, wody 
powierzchniowe i podziemne.
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Roboty budowlane wykonywane b$d% w obr$bie istniej%cego obiektu budowlanego. Przyj$te w 
projekcie budowlanym rozwi%zania techniczne dotycz% robót budowlanych istniej%cego obiektu 
budowlanego. 

Projektowane zało'enie nie nale'y do przedsi$wzi$# mog%cych znacz%co oddziaływa# na 
"rodowisko, wymagaj%cych i mog%cych wymaga# sporz%dzenia raportu oddziaływania na 
"rodowisko. 

B.13 WARUNKI OCHRONY PO-AROWEJ 
Prace remontowe nie zmieniaj% warunków bezpiecze
stwa po'arowego dla opracowywanego 
budynku i nie wymagaj% uzgodnienia przeciwpo'arowego. 

B.14 ODDZIAŁYWANIE OBIEKTU NA S.SIEDZTWO

Zakres robót budowlanych nie powoduje ogranicze
 w zagospodarowaniu s%siednich działek 
i w zwi%zku z tym obszar oddziaływania obiektu obejmuje działk$ nr 317/1 przy ulicy Chłodnej 4 
w Gda
sku.

Uwaga!
Przed wykonaniem kolorystyki nale0y wykona1 próby i skonsultowa1 si2 z autorem programu 
prac konserwatorskich.
Wszystkie wymiary nale0y sprawdzi1 na budowie.

Autor:
mgr in'. arch. Beata Jurago
nr upr. proj. PO/KK/205/2008
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UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BEZWZGLĘDNIE

KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

2. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEŻY ZAWSZE ROZPATRYWAĆ WRAZ
Z CAŁYM KOMPLETNYM PROJEKTEM.

3. Z UWAGI NA PRZEKŁAMANIA KOLORYSTYCZNE WZORNIKÓW, ORAZ NIESPÓJNE

EFEKTY KOLORYSTYCZNE MIESZALNI FARB, ZAKŁADA SIĘ WYKONANIE PRÓBNYCH

WYMALOWAŃ PRZED PODJĘCIEM OSTATECZNEJ DECYZJI I ZATWIERDZENIE ICH

PRZEZ AUTORÓW PROJEKTU.

4. WSZELKIE ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ
Z PROJEKTANTAMI.

5. PODANE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE MOŻNA ZASTĄPIĆ RÓWNOWAŻNYMI PO

AKCEPTACJI PROJEKTANTÓW.

2. NCS S 2002-Y

1. NCS S 1002-R

3. NCS S 3010-Y90R



2. NCS S 2002-Y
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Z PROJEKTANTAMI.
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Budynek kamienicy bądący

przedmiotem opracowania
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Studio Kwadrat B.P.Jurago Gdańsk ul.Grunwaldzka 212

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 Roboty elewacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont elewacji kamienicy mieszkalnej
ADRES INWESTYCJI   :     Gdańsk ul.Chłodna 4
INWESTOR   :     Wspólnota Mieszkaniowa 
ADRES INWESTORA   :     Gdańsk ul Chłodna 4

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % S(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wskazane w przedmiarach podstwy, opisy nr katalogów nakładów, nr tablic i kolumn, oznaczają kod danej pozycji i służą jedynie
uszczegółowieniu opisu i rodzaju robót przedmiaru i nie są wymagane jako podstawy do sporz adzania kalkulacji własnej oferowanych
cen jednostkowych
Każdy Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien dokonać wizji na obiekcie  w celu dokonania analizy rzeczowego zakresu ro
bót i uzgodnieniu ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedstawionym przedmiarze robót i wynikają
cych z projektu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



STKW przedm Remont elewacji kamienicy Gd ul Chłodna 4 pop2
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont elewacji kamienicy Chłodna 4

1 45443000-4 Elewacja frontowa Chłodna 4
1

d.1
KNR-W 4-01
0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku do ponownego
montażu

m

12,90*2 m 25,80
RAZEM 25,80

2
d.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

23,74 m 23,74
RAZEM 23,74

3
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

<parapety>0,2*1,1*15 m2 3,30
<opierzenia gzymsów>23,74*3*0,25 m2 17,80
<pas rynnowy>23,74*0,25 m2 5,94

RAZEM 27,04
4

d.1
KNR 2-15
0120-01
analogia

Analogia- demontaz i montaz skrzynek szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

5
d.1

KNR 2-15
0120-03
analogia

Analogia-demontaż i montaż dobnych elementów metalowych  ścian szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

6
d.1

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie okładzin z masy lastrykowej m2

<cokół>23,74*0,63 m2 14,96
RAZEM 14,96

7
d.1

KNR 0-17
2608-01

- oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

<cokół>23,74*0,63-1,4*0,63 m2 14,07
<wysoki parter z boniowaniem >3,9*23,74-(2,06*1,07*8+1,4*3,7) m2 69,77
<od piętra do poddasza >7,4*23,74+4,3*2,6*2+4,3/2*1,3*2+1,4*2,15*3+1,4/2*
0,7*3-(2,06*1,07*25)

m2 159,02

RAZEM 242,86
8

d.1
KNR AT-27
0105-04

Zasklepienie rys i spękań m

25,5 m 25,50
RAZEM 25,50

9
d.1

KNR BC-02
0121-01

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z
muru odpadającego tynku

m2

<wysoki parter z boniowaniem >3,9*23,74-(2,06*1,07*8+1,4*3,7) m2 69,77
<od piętra do poddasza >7,4*23,74+4,3*2,6*2+4,3/2*1,3*2+1,4*2,15*3+1,4/2*
0,7*3-(2,06*1,07*25)

m2 159,02

RAZEM 228,79
10

d.1
KNR 0-40
0210-01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie- uzupeł-
nienie tynków odbitych

m2

<cokół>23,74*0,63-1,4*0,63 m2 14,07
<wysoki parter z boniowaniem >3,9*23,74-(2,06*1,07*8+1,4*3,7) m2 69,77
<od piętra do poddasza >7,4*23,74+4,3*2,6*2+4,3/2*1,3*2+1,4*2,15*3+1,4/2*
0,7*3-(2,06*1,07*25)

m2 159,02

RAZEM 242,86
11

d.1
KNR 0-40
0209-01

Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki ręcz-
nie, nakładanie zaprawy kryjąco

m2

poz.10 m2 242,86
RAZEM 242,86

12
d.1

KNR BC-02
0124-03

- gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.11 m2 242,86
RAZEM 242,86

13
d.1

KNR AT-26
0102-04

Impregnacja biobójcza natryskowa m2

poz.11 m2 242,86
RAZEM 242,86

14
d.1

KNR AT-26
0201-04

Tynki perlitowy na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego
stopnia zasolenia

m2

<od piętra do poddasza >(7,4*23,74+4,3*2,6*2+4,3/2*1,3*2+1,4*2,15*3+1,4/2*
0,7*3-(2,06*1,07*25))*1,1

m2 174,92

RAZEM 174,92
15

d.1
KNR AT-32
0601-08

Wyprawy tynkarskie renowacyjne tynk trasowy wykonywane nsposobem ręcz-
nym; tynk dwuwarstwowy grubości 20+15=30 mm, pierwsza warstwa z tyku
podkładowego, druga z tynku wykończeniowego

m2

<wysoki parter z boniowaniem >3,9*23,74-(2,06*1,07*8+1,4*3,7) m2 69,77
RAZEM 69,77

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 10797 Użytkownik: Halina Szsymaniak



STKW przedm Remont elewacji kamienicy Gd ul Chłodna 4 pop2
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16
d.1

KNR 0-40
0210-01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie- m2

<cokół>23,74*0,63-1,4*0,63 m2 14,07
RAZEM 14,07

17
d.1

KNR 0-40
0210-02

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości
tynku

m2

poz.16 m2 14,07
RAZEM 14,07

18
d.1 kalk. własna

Wykonanie detali architektonicznych- wykonanie obrzutki, nałożenie zaprawy
dociągnięcia rdzeni, nałożenie zaprawy szybkowiążącej wykończeniowej w sys-
temie tynków renowacyjnych zgodnych z WTA

m2

<odtworzenie tampanonu>1,5/2*0,6*3 m2 1,35
RAZEM 1,35

19
d.1

KNR 19-01
0825-01

Bonie  na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku zwykłym m

1,31*12+1,07*12+0,88*24+1,89*4+23,74*4+0,4*116 m 198,60
RAZEM 198,60

20
d.1

KNR 2-22
0202-04

Spadki grubości do 6 cm z zaprawy cementowej na gzymsach pod obróbki bla-
charskie

m2

23,74*3 m2 71,22
RAZEM 71,22

21
d.1

KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji farbą silikatową - wykonane ręcznie; m2

poz.11 m2 242,86
RAZEM 242,86

22
d.1 kalk. własna

Usunięcie wtórnych warstw farby z elementów drewnianych przy użyciu pasty
ściernej

m2

<drzwi>1,4*3,65 m2 5,11
<naczółki lukarn małych>(1,2*2*0,15)*3 m2 1,08

RAZEM 6,19
23

d.1 kalk. własna
Renowacja  elementów drewnianych,czyszczenie szlifowanie, uzupełnienie
ubytków

m2

poz.22 m2 6,19
RAZEM 6,19

24
d.1

KNR-W 4-01
0627-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych m2

poz.22 m2 6,19
<podbitka >23,74*0,5 m2 11,87

RAZEM 18,06
25

d.1
KNR-W 4-01
1209-08

Dwukrotne malowanie farbą alkidową elementów drewnianych m2

poz.24 m2 18,06
RAZEM 18,06

26
d.1

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan cynku m2

poz.3 m2 27,04
RAZEM 27,04

27
d.1

KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytan-cynku m

23,74 m 23,74
RAZEM 23,74

28
d.1

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z tytan-cynku m

poz.1 m 25,80
RAZEM 25,80

29
d.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenowa m2

1,07*2,06*33 m2 72,74
RAZEM 72,74

30
d.1

KNR-W 2-02
1603-02 +
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m
Czas pracy rusztowań grupy 1

m2

23,74*15,0 m2 356,10
RAZEM 356,10

31
d.1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

300,6 m2 300,60
RAZEM 300,60

32
d.1

NNRNKB
202 1621-03

(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z
desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do bu-
dynków

m2 rzu-
tu

1,8*2,5 m2 rzu-
tu

4,50

RAZEM 4,50
2 Elewacja od strony podwórza Chłodna 4

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 10797 Użytkownik: Halina Szsymaniak



STKW przedm Remont elewacji kamienicy Gd ul Chłodna 4 pop2
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

33
d.2

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

15,43*2 m 30,86
RAZEM 30,86

34
d.2

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

23,74 m 23,74
RAZEM 23,74

35
d.2

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

<parapety>0,2*(1,1*17+1,15*19) m2 8,11
<opierzenia>0,25*23,74 m2 5,94

RAZEM 14,05
36

d.2
KNR 2-15
0120-03
analogia

Analogia-demontaż i montaż dobnych elementów metalowych  ścian szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

37
d.2

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 50% powierzchni -

m2

(23,74*15,43-(0,99*16+1,07*19+0,99*1,07+1,2*2,24))*0,5 m2 163,20
<elew szczyt.zachodnia>94,49*0,5 m2 47,24

RAZEM 210,44
38

d.2
KNR AT-27
0105-04

Zasklepienie rys i spękań m

26 m 26,00
RAZEM 26,00

39
d.2

KNR-W 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. szt.

18 szt. 18,00
RAZEM 18,00

40
d.2

KNR 0-17
2608-01

- oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

23,74*15,43-(0,99*2,04*16+1,07*2,04*19+0,99*1,07+1,2*2,24) m2 288,77
<elew szczyt.zachodnia>94,49 m2 94,49

RAZEM 383,26
41

d.2
KNR AT-26
0102-04

Impregnacja biobójcza natryskowa m2

poz.40 m2 383,26
RAZEM 383,26

42
d.2

KNR 0-40
0210-01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie m2

poz.37 m2 210,44
RAZEM 210,44

43
d.2

KNR BC-02
0124-03

- gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.40 m2 383,26
RAZEM 383,26

44
d.2

KNR AT-31
0202-04

Ocieplenie  (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe grafitowe gr. 12
cm na ścianach

m2

poz.40 m2 383,26
RAZEM 383,26

45
d.2

KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

poz.40 m2 383,26
RAZEM 383,26

46
d.2

KNR AT-31
0202-06

Ocieplenie (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 2 cm na
ościeżach

m2

((0,99*2+2,03*2)*16+(1,07*2+2,04*2)*19+(0,99*2+1,07*2))*0,15 m2 32,84
RAZEM 32,84

47
d.2

KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m

23,74+4,75 m 28,49
RAZEM 28,49

48
d.2

KNR AT-31
0702-03

Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej m2

(23,74+4,75)*3,0 m2 85,47
RAZEM 85,47

49
d.2

KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą silikatową - wykonane ręcznie; m2

poz.44+poz.46 m2 416,10
RAZEM 416,10

50
d.2

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan cynku m2

poz.35 m2 14,05
RAZEM 14,05
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STKW przedm Remont elewacji kamienicy Gd ul Chłodna 4 pop2
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

51
d.2

KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytan-cynku m

poz.34 m 23,74
RAZEM 23,74

52
d.2

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z tytan-cynku m

poz.33 m 30,86
RAZEM 30,86

53
d.2 kalk. własna

Renowacja drzwi wejściowych do klatki z wymianą okuć,czyszczenie szlifowa-
nie,bejcowanie uzupełnienie ubytków

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

54
d.2

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenowa m2

0,99*2,04*16+1,07*2,04*19+0,99*1,07 m2 74,85
RAZEM 74,85

55
d.2

KNR-W 2-02
1603-02 +
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m
Czas pracy rusztowań grupy 1

m2

15,0*(23,74+4,75+1,5) m2 449,85
RAZEM 449,85

56
d.2

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.55 m2 449,85
RAZEM 449,85

57
d.2

NNRNKB
202 1621-03

(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z
desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do bu-
dynków

m2 rzu-
tu

2,5*2,5 m2 rzu-
tu

6,25

RAZEM 6,25
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dotyczy elewacji frontowej -


