
EKSPERTYZA TECHNICZNA 
1. Cel opracowania. 

Opinia techniczna dotyczy przebudowy 2 lokali mieszkalnych w zakresie wykonania 
nowych otworów na okna, rozbiórki i wykonania ścianek działowych oraz instalacji gazowej 
w lokalach budynku mieszkalnego nr 3 i nr 5,  przy ul. Sosnowieckiej 31 w Głubczycach  

 
2. Inwestor: Gmina Głubczyce, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce 

3. Osoba opracowująca opinię: mgr inż. Tadeusz Strojny 

4. Podstawa formalna wykonania opinii technicznej 

 Zlecenie inwestora 
 Inwentaryzacja.  
 Oględziny stanu technicznego części budynku.  

 
Opis ogólny konstrukcji istniejącego budynku mieszkalnego. Krótka charakterystyka 

obiektu. 

Budynek zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej „B” dla miasta 
Głubczyce.  

Przedmiotowy budynek składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych oraz z częściowego 
podpiwniczenia i poddasza częściowo użytkowego. Budynek wykonany jest w technologii 
tradycyjnej. Obecnie użytkowany jako budynek o funkcji mieszkalnej. 

Konstrukcję obiektu stanowią ściany murowane z cegły pełnej w układzie 
konstrukcyjnym mieszanym. Fundamenty kamienno-ceglane. Stropy nad piwnicą sklepienia 
murowane, nad pozostałymi kondygnacjami drewniane.  

Dach drewniany dwuspadowy pokryty papą bitumiczną na pełnym deskowaniu. Stolarka 
otworowa drewniana, częściowo wymieniona na PCV. 

 
5. Opis elementów konstrukcyjnych części budynku na parterze. 

4.1 Fundamenty 

Poza opracowaniem 

4.2  Ściany 

Ściany zewnętrzne parteru murowane z cegły pełnej o grubości ~67cm i 54cm są w stanie 
technicznym zadowalającym. Na dużych powierzchniach pozbawione wypraw tynkarskich 
zewnętrznych. 

4.3 Nadproża otworów drzwiowych 

Istniejące sklepienia otworów drzwiowych nie podlegają zmianie, Zamurowany otwór 
drzwiowy z klatki schodowej do lokalu na parterze posiada nadproże murowane.  

4.4 Stropy 

Strop nad przyziemiem części z piwnicą sklepienia murowane, nad kondygnacjami 
nadziemnymi drewniane w dobrym stanie technicznym. Nie zauważono śladów dużych ugięć 
ani zarysowań. W wąskim pasie korytarza klatki schodowej sklepienie Kleina. 



4.5 Dach 

Poza opracowaniem. Przejścia kominków wentylacyjnych i spalinowych  
 
6. UWAGI I WNIOSKI  

5.1 Wnioski: 

Dla nowych otworów okiennych wykonać nadproża z elementów prefabrykowanych 

5.2 Uwagi: 

Stan techniczny budynku mieszkalnego pozwala na wykonanie nowych otworów 
okiennych w ścianach bocznych (szczytowych) na 2 kondygnacji.  

 
Głubczyce dn. 7-11-2018r. 

Opracował: mgr inż. Tadeusz Strojny. 
 


