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EKSPERTYZA TECHNICZNA
PROJEKT NADBUDOWY, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO

BUDYNKU INWENTARSKIEGO NA INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
48-200 PRUDNIK. UL. PRĘŻYŃSKA 3-7

1.PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1.1.Podstawa opracowania.
Niniejszą ocenę stanu technicznego wykonano na potrzeby projektowanej inwestycji.

1.2.Lokalizacja budynku
Budynek zlokalizowany jest w miejscowości Prudnik przy ulicy Prężyńskiej 3-7

1.3.Cel opracowania
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejącego budynku pod kątem projektowanej 
inwestycji.

1.4.Czynności podjęte przy opracowywaniu oceny stanu technicznego
- przeprowadzone oględziny i pomiary obiektu maj 2020r.
- literatura techniczna i normy obowiązujące w budownictwie,
- obliczenie kontrolne i sprawdzające,
- obliczenia przeprowadzono w oparciu o obowiązujące aktualnie normy obciążeniowe i obliczeniowe.

2.DANE OGÓLNE
Układ konstrukcyjny budynku
Przedmiotowy budynek wykonany tradycyjnie, murowany z cegły ceramicznej pełnej, nadproża okien i
drzwi prefabrykowane/ceglane, stropy wykonane jako belkowe drewniane / odcinkowe ceglane, ławy 
fundamentowe z betonu.

3.OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

3.1.FUNDAMENTY
Podczas wizji lokalnej dokonano oględzin budynku, podczas których nie zauważono niebezpiecznych 
rys lub pęknięć ścian fundamentowych, oraz ścian nośnych parteru budynku w okolicy 
przypodłogowej. Uznaje się stan techniczny za właściwy.

Stan techniczny - DOSTATECZNY

3.2.ŚCIANY NOŚNE ZEWNĘTRZNE
Ściany zewnętrzne budynku z cegły pełnej. Podczas wizji lokalnej nie zaobserwowano  pęknięć lub 
rys, które świadczą o przekroczeniu wartości granicznych SGN i SGU. Uznaje się stan techniczny za 
dostateczny.

Stan techniczny - DOSTATECZNY

3.3.ŚCIANY NOŚNE WEWNĘTRZNE
Ściany wewnętrzne budynku z cegły pełnej. Podczas wizji lokalnej nie zaobserwowano kilka pęknięć 
lub rys, które świadczą o przekroczeniu wartości granicznych SGN i SGU. Uznaje się stan techniczny 
za dostateczny.

Stan techniczny - DOSTATECZNY



3.4.NADPROŻA 
Nadproża drzwiowe i okienne wykonano jako prefabrykowane betonowe/ceglane. Podczas 
dokonanych oględzin zauważono kilka drobnych pęknięć i odspojeń  nadproży oraz ich stref 
przypodporowych. Uszkodzone nadproża do wymiany lub wzmocnienia.

Stan techniczny - DOSTATECZNY

3.5.STROPY
Strop drewniany belkowy oraz ceglany odcinkowy. Podczas dokonanych oględzin nie stwierdzono 
nadmiernych uszkodzeń elementów konstrukcyjnych, jednakże można zaobserwować miejscowe 
nieprawidłowości. Na elementach nie zaobserwowano przekroczenia stanów granicznych 
użytkowania. Belki stropowe należy wymienić w całości lub zdemontować strop w całości i wykonać w
innej technologii.

Stan techniczny - DOSTATECZNY

3.6.WIĘŹBA DACHOWA
Więźba dachowa w  układzie krokwiowym poparta płatwią w środku rozpiętości. Podczas dokonanych
oględzin nie stwierdzono nadmiernych uszkodzeń elementów konstrukcyjnych, jednakże można 
zaobserwować miejscowe nieprawidłowości. Na elementach nie zaobserwowano przekroczenia 
stanów granicznych użytkowania. 

Stan techniczny - DOSTATECZNY

4.WNIOSKI
W oparciu o wizję lokalną na obiekcie, inwentaryzację budowlaną, stwierdzono, iż obecny stan 
techniczny głównych elementów konstrukcyjnych jest dostateczny i w ogólnej ocenie nie budzi
większych zastrzeżeń pod względem wytrzymałościowym. Zauważono natomiast miejscowo 
pewne uszkodzenia w ścianach  i stropie, takie jak: rysy, pęknięcia, które świadczą o 
przeciążeniu konstrukcji, nieprawidłowym osiadaniu lub przekroczeniu dopuszczalnych 
naprężeń użytkowych.
Przedmiotowa inwestycja, aby w sposób właściwy spełniała wymagania które stawia przed nią 
inwestor powinna zostać wzmocniona lub poddana gruntownemu remontowi. Opracowanie 
konstrukcji obiektu według dołączonego opracowanie do dokumentacji projektowej nie 
pogorszy stanu technicznego istniejących elementów konstrukcyjnych, które bezpiecznie 
przeniosą obciążenie ze stanu istniejącego do projektowanego z uwzględnieniem obciążeń na 
podłoże gruntowe.
Zaleca się podczas prowadzenie robót budowlanych uszkodzone lub niepewne elementy 
konstrukcyjne wymienić na nowe.

Opracował:
mgr inż. Tomasz Rojek
upr. nr OPL/0733/POOK/11


