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Wykaz powierzchni objętych usługą sprzątania 

 
WYKAZ POWIERZCHNI W RATUSZU STAROMIEJSKIM W GDAŃSKU 

 

Pomieszczenie Powierzchnia w m2 Rodzaj powierzchni  
Parter 

Hol 100 posadzka kamienna + sezonowo 4 
wycieraczki o łącznej pow. 5m2  

Pomieszczenie ochrony 2,50 posadzka kamienna 

Pomieszczenia biurowe 105 panele podłogowe, podkłady PCV 

Galeria 75 posadzka kamienna 

Toalety  6 podłoga-terakota; ściany – glazura 

Schody 22 drewniane, wykładzina 

I piętro 

Sala Mieszczańska 226 parkiet, okresowo dywan 20m2 

Gabinet Burmistrza 33 parkiet, dywan 

Pomieszczenia biurowe 58 parkiet, podkłady PCV 

Hol 68 parkiet 

Toaleta podwójna 8 podłoga – terakota, ściany – glazura 

Schody 30 drewno + wykładzina 

Poddasze 

Pomieszczenia biurowe 155 podłoga drewniana, podkłady PCV 

Toaleta  2,5 podłoga – terakota 

Strych 100 Podłoga – drewniane surowe deski 

Teren zewnętrzny 

Parking 250 kostka brukowa 

Chodnik od ul. Korzennej i Bielańskiej 200 płyty chodnikowe + kostka brukowa 

Terany zielone (ogródek, teren przy 
kanale, parking)  

250 
trawa  

Powierzchnie szklane 

Okna skrzynkowe podwójne 280 35 szt. – powierzchnia dla okien 
pojedynczych -140 m2 (powierzchnia liczona 
z ramą) 

Okna połaciowe/zwykłe 4/2 7 szt./4 szt. 

Przepierzenia  13,5 szyby w drewnianych ramach  

Drzwi wewnętrzne  5 szyby w drewnianych ramach 

Inne 

Żaluzje pionowe/zasłony i firany 15 kompletów tkanina sztuczna  

Lodówki 3 szt. wys. 85 cm   

 
Łączna powierzchnia wewnętrzna (bez okien) ~ 892 m2 

Powierzchnia zewnętrzna                 ~ 700 m2 

 
 

WYKAZ POWIERZCHNI W CENTRUM ŚW. JANA W GDAŃSKU 
 

Pomieszczenie Powierzchnia w m2 Rodzaj powierzchni  
Kamieniczki 

Pokoje biurowe i socjalne 65,3 wykładzina 

Aneks kuchenny 12,6 podłoga – płytki ceramiczne; wyposażenie:  
- zlew 2-komorowy,  
- lodówka 

Pomieszczenie gospodarcze 1,6 podłoga – płytki ceramiczne 

Toalety i łazienki 62,5 podłoga i ściany do wys. 2 m – płytki 
ceramiczne; wyposażenie: 
- miski klozetowe – 13 
- pisuary – 3 
- umywalki – 10 
- kabiny prysznicowe – 2 



Korytarze i klatki schodowe 81,3 podłoga – płytki ceramiczne 

Korytarz 1,35 mata podłogowa z materiału przeznaczonego 
do usuwania brudu i wilgoci z obuwia 

Wieża – zaplecze funkcji scenicznej Centrum św. Jana – 5 kondygnacji 

Garderoby 70,1 wykładzina 

toalety 5,2 podłoga i ściany do wys. 2 m – płytki 
ceramiczne; wyposażenie: 
- miski klozetowe – 2 
- umywalki – 2 

Korytarze i klatka schodowa 65 beton 

Górne tarasy 100 beton 

Wnętrze kościoła 

Sala wystawienniczo-koncertowa 1700 kamienna posadzka (z wapienia olandzkiego) 
z zabytkowymi  płytami nagrobnymi 
Na posadzce umiejscowione są: 
1) rozbieralny podest sceniczny – 96 m2, 
2) widownia – fotele składane obrotowe, 

tapicerowane w maksymalnej ilości do 
670 miejsc,  

3) podest do odprawiania nabożeństw – 25 
m2,  

4) monitory multimedialne: - 5 kiosków,  
- ściany monitorów,  
- 4 monitory wolnostojące 

Sala wystawienniczo – koncertowa 800 rolety okienne 

Sala wystawienniczo – koncertowa 15 mata podłogowa z materiału przeznaczonego 
do usuwania brudu i wilgoci z obuwia 

Kruchta pod wieżą 69 kamienna posadzka (z wapienia olandzkiego) 
z zabytkowymi  płytami nagrobnymi 

Kaplica św. Ducha 28 kamienna posadzka (z wapienia olandzkiego) 
z zabytkowymi  płytami nagrobnymi 

Klatka schodowa i empory 120 beton 

Lampy wiszące  12 dostępne z podnośnika  

Empora południowa 80 Podłoga drewniana 

Organy boczne (podłoga) 50 Podłoga drewniana 

Wolno stojące pomieszczenia socjalne 

Pomieszczenia socjalne 21 podłoga - płytki ceramiczne, ściany w2 części 
toaletowej do wys. 2 m – płytki ceramiczne; 
wyposażenie: 
- miska klozetowa – 1 
- umywalka – 1  
- brodzik – 1 

Teren zewnętrzny 

Teren wygrodzony 1260 - kostka brukowa/płyty chodnikowe – 860 
- trawnik - 400 

Chodnik przy ul. Świętojańskiej 150 płyty chodnikowe/kostka brukowa 

Chodnik przy ul. Minogi 90 płyty chodnikowe/kostka brukowa 

Powierzchnie szklane 

Okna skrzynkowe (podwójne) w 
kamieniczkach 

56,56 13 szt. - powierzchnia dla okien 
pojedynczych – 28,28 m2 

Okna w wieży (pojedyncze) 37 22 szt. 

Szklana obudowa klatki schodowej 48  

 
Łączna powierzchnia wewnętrzna (w tym pow. szklana i rolety)  ~ 3490 m2 

Powierzchnia zewnętrzna                          ~ 1500 m2  

     

 

 

 

 

 


