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Warszawa, 21 stycznia 2021 

 
 
 

Oświadczenie 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa Budowlanego – tekst jednolity (Dz. U. z 
2010 roku Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi  zmianami, oświadczam, że: 
 

 
projekt budowlany renowacji pomieszczeń Zakładu Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych 
WIHiE  położonego w budynku nr 16 wraz z reperacją części elewacji 
  
  

 
została sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
 
 

za zgodność: 
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Warszawa, 21.01.2021 r. 

 
OPIS TECHNICZNY 
 
dotyczy: Renowacja pomieszczeń Zakładu Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych WIHiE      
                w budynku nr 16 wraz z reperacją elewacji. 
 
 

1. Adres obiektu budowlanego objętego kontrolą: 
01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4; dz. nr ewid. 4, obręb 6-03-03,                                                                           
kompleks nr 1032, KW 4M00384613/0  

2. Dane ogólne oraz charakterystyka obiektu budowlanego : 
 

Renowacja dotyczy pomieszczeń położonych w zachodniej części budynku nr 16  o powierzchni  
użytkowej: 260,91 m² (co stanowi około 26% powierzchni użytkowej całego budynku. 
Projektowane roboty budowlane mają na celu adaptację istniejących pomieszczeń do wymogów 
pracy użytkownika jakim jest ZAZE. Remont wnętrz powiązany jest z niezbędną naprawą 
elewacji oraz dojść do budynku. Projektowane roboty adaptują istniejące pomieszczenia, 
komunikację oraz wejścia do budynku do stanu zgodnego z aktualnymi wymogami 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązujących warunków technicznych prawa 
budowalnego. Naprawa elewacji zapewni w zakresie podstawowym bezpieczeństwo 
użytkowania specjalistycznej aparatury technicznej oraz zabezpieczy część objętego remontem 
budynku przed dalszą korozją fizyczną i biologiczną pod wpływem czynników zewnętrznych. 
Naprawa dotyczy fragmentu elewacji budynku od strony północnej pokrywającego się z 
położonymi za ścianą pomieszczeniami docelowymi ZAZE i całą elewacją zachodnią budynku.  
Na odcinku każdej z poddanych naprawie fragmentów elewacji znajdować się będzie wejście 
umożliwiające ruch pieszy jak i transport wyposażenia technicznego.  Projektowane roboty nie 
wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ani konieczności dokonania zlecenia do 
właściwego miejscu organu administracji architektoniczno budowlanej. W wyniku 
przeprowadzenia planowanych robót ulegnie polepszeniu stan techniczny i użytkowy fragmentu 
objętego remontem. Stan techniczny całego budynku według przeglądu okresowego z grudnia 
2020 roku, wygląda następująco:   

 
Lp. KLASYFIKACJA  

STANU TECHNICZNEGO 
BUDYNKU 

PROCENTOWE  
ZUŻYCIE BUDYNKU 

KRYTERIUM OCENY BUDYNKU 

 
 

 
zły 

 
55 

 
w budynku stwierdzono wady zagrażające bezpieczeństwu 

i zdrowiu, wymagany remont kapitalny budynku                        
(oprócz dachu i obróbek zewnętrznych odprowadzenia 

wód opadowych 
 

 

2a. Dane ogólne budynku:  
 

Funkcja: laboratoryjno magazynowa 
Powierzchnia użytkowa: 1000 m2 
Powierzchnia całkowita: 1294 m2 
Kubatura: 6130 m3 
Ilość kondygnacji: 1 
Rok budowy: 1959 
 

Fundamenty: ściany betonowe wylewane 
Ściany zewnętrzne: technologia tradycyjna murowane z cegły 
Konstrukcja dachu:  dźwigary strunobetonowe 
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2b. Dane zespołu pomieszczeń ZAZE poddanych renowacji – stan projektowany:  
  
 

 Pomieszczeni nr 1 – pokój specjalistów (posadzka: gres): 19,42 m²; 
 

 Pomieszczeni nr 2 – pokój techników (posadzka: gres): 18,55 m²; 
 

 Pomieszczeni nr 3 – laboratorium pól magnetycznych (posadzka: gres): 35,56 m²; 
 

 Pomieszczeni nr 4 – pokój kierownika/szkolenia (posadzka: PCV): 23,43 m²; 
 

 Pomieszczeni nr 5 – pokój socjalny (posadzka: gres): 11,88 m²; 
 

 Pomieszczeni nr 6 – magazynek (posadzka: gres): 5,24 m²; 
 

 Pomieszczeni nr 7 – łazienka (posadzka: gres): 7,97 m²; 
 

 Pomieszczeni nr 8 – korytarz użytkowy (posadzka: PCV): 40,11 m²; 
 

 Pomieszczeni nr 9 – sekretariat (posadzka: PCV): 13,54 m²; 
 

 Pomieszczeni nr 10 – magazynek (posadzka: PCV): 7,20 m²; 
 

 Pomieszczeni nr 11 – pomieszczenie komory bezechowej (posadzka: PCV): 69,62 m²; 
 

 Pomieszczeni nr 12 – Pomieszczenie symulacji komputerowych (posadzka: PCV): 8,39 m²; 
 
RAZEM: 260,91 m² (powierzchnia użytkowa – netto) 
 
 
3. Podstawa opracowania: 
 

a) Wizja lokalna, inwentaryzacja na potrzeby opracowania wykonane w styczniu 2021 roku;  
b) Uzgodnienia z użytkownikiem; 
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; (Dz. U. z 2002 roku                
Nr 75, poz. 690 z późniejszymi  zmianami); 

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, zwana Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 roku Nr 207,                    
poz. 2016  z   późniejszymi zmianami); 

e) Budownictwo ogólne tom 1 i 2 (ARKADY 2005); 
f) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB 2004; 
g) Karyś J., Ważny J.: Ochrona budynków przed korozją biologiczną. Arkady, Warszawa 2001; 
h) WACETOB 2020: Zużycie techniczne obiektów budowlanych. Metody i kryteria oceny; 
i) PN-ISO 9836: 1997 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 
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Fot. Nr 1 – budynek nr 16 z oznaczeniem pomieszczeń ZAZE  
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Fot. Nr 2 – elewacja północna/narożnik północno zachodni, okno do wymiany 

 
Fot. Nr 3 – cokół budynku  
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Fot. Nr 4 – ościeże i parapet jednego z wymienionych okien  

 
Fot. Nr 5 – drzwi do likwidacji, miejsce do otworzenia pierwotnie istniejącego okna  
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 Fot. Nr 6 – wnętrze budynku, nierówne powierzchnie zniszczonych posadzek 

 Fot. Nr 7 – ściany silnie zabrudzone, ślady dawnych zacieków, zniszczone tynki, ubytki  
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4. Zakres projektowanych robót. 
 
W podpunktach podany jest zakres w kolejności wykonania. Opis czytać wraz z rysunkiem                       
(Rys. Nr 1 – znajduje się załączony do dokumentacji). 
 

4b. Roboty rozbiórkowe. 
 

 Rozbiórka wiaty o konstrukcji stalowej stojącej przy elewacji zachodniej, powoduje ona 
zacienienie i w konsekwencji zawilgocenie ścian budynku i ogranicza dostęp 
uniemożliwiając wykonanie części prac 

 Demontaż okien i drzwi przeznaczonych do rozbiórki, skrzydła i ościeżnice  
 Wykucie otworów i rozbiórka fragmentów murów 
 Zamurowanie cegłą pełną lub silikatową na zaprawie cementowo wapiennej otworów 

okiennych przeznaczonych do likwidacji 
 Przemurowanie otworów okiennych i drzwiowych do projektowanych rozmiarów 
 Skucie fragmentów luźnych i skorodowanych tynków wewnątrz i na zewnątrz budynku na 

ścianach i na stropach 
 Wykucie bruzd na połączenia ścian działowych projektowanych wewnątrz  

 

 

4b. Roboty przygotowawcze. 
 

 Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian, sufitów i posadzki z użyciem myjki 
wysokociśnieniowej i wody z dodatkiem detergentu 

 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach do wymiarów projektowanych  
cegłą pełną lub silikatową na zaprawie cementowo wapiennej 

 

4c. Naprawa elewacji. 
 

 Zeskrobanie starej farby z elewacji budynku 
 Skucie fragmentów luźnych i skorodowanych tynków 

 

(wykucie stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do rozbiórki, rozbiórka fragmentów ścian 
zewnętrznych) 

 

 Wykucie i naprawa spoin, oczyszczenie ścierne powierzchni 
 Czyszczenie i ciśnieniowe mycie elewacji z użyciem myjki wysokociśnieniowej i wody z 

dodatkiem detergentu 
 

(zamurowanie fragmentów ścian zewnętrznych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej projektowanej – część stolarki w posiadaniu inwestora) 

 

 Wykonanie tynków cementowo wapiennych  kat. III na ścianach 
 Wykonanie tynków cementowo wapiennych kat. III na ościeżach 
 Pomalowanie (dwukrotne) ścian i ościeży elewacyjną farbą gruntującą                                               

w kolorze białym 
 Montaż zewnętrznych parapetów okiennych z blachy salowej ocynkowanej 
 
Uwaga: roboty wykonywać po odkopaniu ściany, od poziomu widocznej na fot. Nr 2 nowej 
izolacji przeciwwodnej pionowej (patrz rys. nr 1 – przekrój X-X) 
  
4d. Wykonanie nadproży w ścianach istniejących. 
 

 Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych i okiennych 
 Wykonanie bruzd dla belek nadproży 
 Ułożenie nadproży prefabrykowanych  
 Wypełnienie bruzd, otynkowanie tynkiem cementowym kat. II 
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4e. Ścianki działowe projektowane. 
 

 Ścianki z bloczków gazobetonu min. 700 gr. 12 cm na zaprawie cementowo wapiennej  
 
4f. Wykonanie nadproży w ścianach projektowanych. 
 

 Ułożenie nadproży prefabrykowanych  
 Wypełnienie bruzd, otynkowanie tynkiem cementowym kat. II 
 
 

4g. Wykonanie nadproży w ścianach projektowanych. 
 

 Ułożenie nadproży prefabrykowanych  
 Wypełnienie bruzd, otynkowanie tynkiem cementowym kat. II 
 
4h. Wewnętrzne tynki ścian projektowanych. 
 

 Zagruntowanie preparatem powierzchni ścianki 
 Wykonanie tynku cementowo wapiennego kat. III 
 Zagruntowanie preparatem powierzchni tynku 
 

4i. Wewnętrzne tynki ścian istniejących. 
 

 Zagruntowanie preparatem wcześniej oczyszczonych i umytych powierzchni ścian 
 Uzupełnienie powierzchni tynkiem cementowo wapiennym kat. III 
 Szpachlowanie powierzchni szpachlówką cementowo wapienną  
 Zagruntowanie preparatem powierzchni ścian 
 

4j. Wewnętrzne tynki sufitów. 
 

 Zagruntowanie preparatem wcześniej oczyszczonych i umytych powierzchni sufitów 
 Uzupełnienie powierzchni tynkiem cementowo wapiennym kat. III 
 Szpachlowanie powierzchni szpachlówką cementowo wapienną  
 Zagruntowanie preparatem gruntującym powierzchni sufitów 
 

4k. Wykończenie ścian - malowanie. 
 

 Dwukrotne pomalowanie farbą emulsyjną białą wcześniej przygotowanych powierzchni 
 
4l. Wykończenie sufitów - malowanie. 
 

 Dwukrotne pomalowanie farbą emulsyjną białą wcześniej przygotowanych powierzchni 
 
4m. Wykończenie ścian – okładzina ceramiczna. 
 

 Płytki gres 30x30 cm (materiał w posiadaniu inwestora) na klej elastyczny, spoinowane                   
fugą epoksydową 

 
4n. Wykończenie posadzek – okładzina ceramiczna. 
 

 Płytki gres 30x30 cm (materiał w posiadaniu inwestora) na klej elastyczny, spoinowane                  
fugą epoksydową 

  
4o. Montaż stolarki okiennej. 
 

 Montaż w przygotowanych wcześniej otworach okien O1: 200x160 cm,  
O2: 145x160 cm, O3: 120x140 cm(okna w posiadaniu inwestora) 
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4p. Montaż stolarki drzwiowej. 
 

 Montaż w przygotowanych wcześniej otworach drzwi zewnętrznych D1: 150x220                         
(90+40) cm, wewnętrznych D2: 90x210(80x200) cm  

 Istniejące wewnętrzne drzwi i naświetla poddać renowacji i pomalować, drzwi dodatkowo 
poddać regulacji i wymienić/ zamontować: klamki, szyldy, zatrzaski – kolory farby oraz 
rodzaj okuć wybrać w fazie wykonawczej   

 
4r. Posadzki. 
 

 W pomieszczeniach gdzie różnice poziomów wyrównano za pomocą nasypanego gruzu 
wylać warstwę stabilizującą z betonu grubości 10 cm 

 Tak przygotowany podkład i oczyszczoną wcześniej powierzchnię posadzek istniejących 
zagruntować preparatem gruntującym 

 Wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej grubości 10 cm 
 Na tak przygotowanym podłożu wykonać warstwę samopoziomującą gr. 2 mm 
 W pomieszczeniach występują dwa rodzaje wykończenia podsadzek: okładzina z płytek 

ceramicznych (patrz pkt 4m) i z wykładziny PCV rulonowej na klej (materiał częściowo w 
posiadaniu inwestora). 

 Stosować wykładziny rulonowe PCV wzmocnione antyelektrostatyczne o wysokiej 
odporności na ścieranie 

 We wszystkich pomieszczeniach (oprócz łazienek) jako wykończenie styku ściany z 
posadzką zastosować listwy przyścienne z tworzyw sztucznych o wymiarach co najmniej L 
30x30 mm 

 
4s. Wyposażenie stałe sanitarne. 
 

 W pomieszczeniu łazienki (nr 7) projektuje się: 
 

- Przedsionek, wyposażenie stałe: umywalka, kosz na śmieci zamykany, podajnik ręczników 
papierowych, suszarka bezdotykowa do rąk, dozownik mydła – pomieszczenie wyposażone 
w inwidualny kanał wentylacji grawitacyjnej  
 

- Prysznic, wyposażenie stałe: umywalka, kabina prysznicowa 90x90 cm, kosz na śmieci 
zamykany, podajnik ręczników papierowych, suszarka bezdotykowa do rąk, dozownik 
mydła – pomieszczenie wyposażone w inwidualny kanał wentylacji grawitacyjnej 
wspomagany mechanicznie, przewiduje się montaż wentylatora mechanicznego, wskazany 
montaż wentylatora na wylocie kanału ponad dachem 
 

- WC, wyposażenie stałe: umywalka, sedes, pisuar, kosz na śmieci zamykany, podajnik 
ręczników papierowych, suszarka bezdotykowa do rąk, dozownik mydła – pomieszczenie 
wyposażone w 2 inwidualne kanały wentylacji grawitacyjnej  
 

 W pomieszczeniu socjalnym (nr 5) wyposażenie stałe stanowi zlew z ociekaczem                                   
– pomieszczenie wyposażone w inwidualny kanał wentylacji grawitacyjnej  

 W drzwiach do pomieszczeń 5 i 7 należy zapewnić otwór nawiewny w postaci szczeliny pod 
skrzydłem lub w postaci otworów nawiewnych w skrzydle 

 
4t. Istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej. 
 

 Z istniejących wlotów do kanałów wentylacyjnych usunąć kratki, kanały odgruzować, 
oczyścić i sprawdzić ich drożność, zamontować nowe kratki zabezpieczające.                                        
W pomieszczeniu prysznica w łazience (nr 7) zamontować wentylator mechaniczny 
wspomagający ciąg, wskazany jest montaż wentylatora na wylocie istniejącego komina tego 
kanału. 
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4u. Profilowanie terenu. 
 

 Od strony elewacji północnej (patrz rys. nr 1 – przekrój X-X ) odkopać ścianę zewnętrzną do 
poziomu widocznej na fot. Nr 2, nowej izolacji przeciwwodnej pionowej 

 Od strony ściany wykonać pas szerokości 100 cm ze spadkiem min. 5% , spadek zakończyć 
rowkiem odwadniającym 

 
4w. Rampa podjazdowa do budynku. 
 

 Od strony elewacji północnej należy wykonać nową rampę podjazdową dla ruchu pieszego i 
dostawczego  (patrz rys. nr 1) 

 Po rozebraniu resztek schodów zewnętrznych wykonać koryto w gruncie a następnie 
podkład z piasku stabilizowanego 

 Na tak przygotowanym podłożu wykonać płytę podjazdu wraz ze spocznikami z betonu B25 
 Płytę wykończyć poprzez wykonanie posadzki cementowej grubości 20 mm zatartej                           

na gładko 
 
4x. Prace porządkowe. 
 

 Po zakończeniu prac teren uporządkować i splantować grunt tak aby zachować 
projektowany spadek od elewacji północnej do rowka odwadniającego  
  

4y. Uwagi. 
 

 Wszelkie prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej i w stałym kontakcie z 
inwestorem, wszelkie zmiany w fazie wykonawczej wprowadzać jedynie za zgodą tych stron 
  

 
opracował 


