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1. DANE OGÓLNE. 

1.1.  Podstawa opracowania 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią: 

- inwentaryzacja części budynku, 

- zlecenie Inwestora, 

- Polskie Normy i Przepisy Budowlane. 

1.2.  Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego znajdującego się w miejscowości Głubczyce przy ulicy Marka 1, na działce 

nr 446/5. Zakres opracowania obejmuje częściową inwentaryzację istniejącego obiektu i 

ocenę stanu technicznego przegród zewnętrznych oraz możliwości wzmocnienia ich 

konstrukcji. 

W ramach projektu przewiduje się wzmocnienie konstrukcji części ścian zewnętrznych 

budynku poprzez ankrowanie. 

1.3. Cel opracowania. 

Celem opracowania jest stwierdzenie stanu technicznego przegród zewnętrznych oraz 

konieczności ich wzmocnienia poprzez ankrowanie. 

1.4.  Materiały wykorzystane przy opracowaniu. 

Przy sporządzaniu niniejszej oceny stanu technicznego wykorzystano następujące materiały: 

- częściowa inwentaryzacja budynku istniejącego, 

- dokumentacja fotograficzna. 

1.5. Lokalizacja obiektu. 

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Głubczyce przy ulicy Marka 1, na działce nr 

446/5, gmina Głubczyce, powiat Głubczycki, województwo opolskie. 
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2. DANE SZCZEGÓŁOWE. 

2.1.  Charakterystyka istniejącego obiektu 

Istniejący budynek zlokalizowany jest na działce 446/5. 

Obiekt w zabudowie wolnostojącej został wzniesiony w latach 60 - tych ma funkcję 

mieszkalną, wielorodzinną. Budynek na rzucie trapezu prostokątnego, posiada 4 

kondygnacje naziemne, oraz piwnicę.  

Dach jednospadowy, w konstrukcji drewnianej, pokryty papą asfaltową.  

Układ funkcjonalny budynku jest z przeznaczeniem pod lokale mieszkalne. Ze względu na 

brak konieczności, nie dokonywano inwentaryzacji poszczególnych lokali. 

 Piwnica, parter oraz piętra skomunikowane są klatką schodową.  

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły pełnej.  

Budynek wyposażone jest w instalacje elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną.  

Kubatura – 2060,8 m³. 

Powierzchnia użytkowa – bez zmian. 

Wysokość – ok. 12,15m. 

Długość: krótszego boku – 8 m, dłuższego boku - 17,43m. 

Szerokość – 11,53m. 

Liczba kondygnacji: 5 – w tym 4 nadziemne, 1 podziemna. 
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Zdj. 1. Przedmiotowy obiekt, Głubczyce, ul. Marka 1, elewacja północna. 

 

 

Zdj. 2. Przedmiotowy obiekt, Głubczyce, ul. Marka 1, elewacja zachodnia. 
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Zdj. 3. Przedmiotowy obiekt, Głubczyce, ul. Marka 1, elewacja zachodnia z pęknięciami. 

 

Zdj. 4. Przedmiotowy obiekt, Głubczyce, ul. Marka 1, elewacja zachodnia z pęknięciami. 
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Zdj. 5. Przedmiotowy obiekt, Głubczyce, ul. Marka 1, elewacja południowo-wschodnia. 

 

Zdj. 6. Przedmiotowy obiekt, Głubczyce, ul. Marka 1, elewacja południowa. 
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Zdj. 7. Przedmiotowy obiekt, Głubczyce, ul. Marka 1, elewacja południowa, widoczne 
pęknięcia. 

 

3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY. 

 

3.1.  Fundamenty. 

Fundamenty wykonane cegły ceramicznej, na zaprawie cementowo – wapiennej w średnim 

stanie technicznym, nie zauważono pęknięć ścian mogących stwierdzać uszkodzenie 

fundamentów.  

3.2.  Ściany fundamentowe. 

Fragmenty ścian fundamentowych wykonane z cegły ceramicznej, na zaprawie cementowo 

– wapiennej. Nie zauważono pęknięć ścian mogących stwierdzać uszkodzenie ścian 

fundamentowych. 

3.3.  Ściany zewnętrzne konstrukcyjne. 

Ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo – wapiennej, 

otynkowane z dwóch stron. Na elewacji południowej i wschodniej widoczne liczne 

pęknięcia ścian, co świadczy o jej nieprawidłowym stanie i konieczności wzmocnienia jej 

konstrukcji. 
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3.4.  Ścianki działowe. 

Ściany wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo – wapiennej. Nie dokonano 

ich inwentaryzacji, gdyż nie wchodzą w zakres opracowania.. 

3.5. Posadzki. 

W lokalach mieszkalnych z płytek ceramicznych, wykładzin i paneli. 

Na korytarzu posadzki wylewane z betonu. 

3.6.  Stolarka okienna i drzwiowa. 

Stolarka okienna nowa, wymieniona na plastikową. 

Stolarka drzwiowa częściowo nowa, wymieniona na plastikową. 

3.7.  Nadproża. 

Ceramiczne z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej. 

3.8.  Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.  

Tynki cementowo – wapienne. Tynki zewnętrzny o strukturze chropowatej, w średnim stanie 

technicznym. Widoczne liczne pęknięcia w południowej części obiektu. 

3.9.  Konstrukcja dachu. 

Dach, w konstrukcji drewnianej, przykryty papą, w części przybudówki jednospadowy, 

przykryty blachą.  

3.10. Wyposażenie. 

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną.  

 

4. INFRASTRUKTURA 

Woda – istniejąca. 

Kanalizacja sanitarna – istniejąc. 

Energia elektryczna – istniejąca. 

Gaz – istniejące. 
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5. OBCIĄŻENIA 

Przewidywany prace w postaci wzmocnienia konstrukcji ściany zewnętrznej nośnej, poprzez 

ankrowanie nie spowoduje zmian w obciążeniu stałym. Po oględzinach i przeprowadzeniu 

dodatkowych obliczeń stwierdza się, że nośność i stan obiektu pozwalają na przeprowadzenie 

planowanych zmian. Przewidywane obciążenia śniegiem, deszczem, wiatrem, obciążenia 

użytkowe nie spowodują naruszenia stanu konstrukcyjnego istniejącego obiektu. 

Dzięki planowanym zmianom układ konstrukcyjny obiektu zostanie wzmocniony.  

Przeprowadzenie wyżej wymienionych prac nie przyczyni się do stworzenia zagrożeń 

naruszenia nośności istniejących elementów. 

6. WYNIKI EKSPERTYZY I ZALECENIA 

Istniejący obiekt posadowiony jest na podłożu o warunkach gruntowych prostych. W czasie 

wizji lokalnej stwierdzono, iż obiekt znajduje się w średnim stanie technicznym.  

Jednakże na elewacji południowej i wschodniej zauważono liczne pęknięcia i rysy ściany 

zewnętrznej. 

W celu poprawy bezpieczeństwa konstrukcji i wzmocnienia ściany zaproponowano 

ankrowanie.  

Pozostałe elementy konstrukcyjne zapewniają nośność konstrukcji i nie ma potrzeby 

ingerencji w tym zakresie.  

Po wykonaniu oględzin obiektu i po przeprowadzeniu wzmocnieniach konstrukcji ściany 

stwierdza się, że obiekt nadaje się do dalszego użytkowania.  Wzmocnienie ścian poprzez 

ankrowanie wpłynie pozytywnie na ich stan techniczny oraz bezpieczeństwo konstrukcji i 

użytkowników. Funkcja obiektu nie zostanie zmieniona.  
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