
EKSPERTYZA TECHNICZNA 
DOTYCZY: 
Przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek zamieszkania 
zbiorowego - placówki opiekuńczo - wychowawczej w miejscowości Mochów. 
Lokalizacja: Głogówek; Mochów 4a; działka nr 334/2 , k.m. 1 

 
UWAGA! PROJEKT ZAMIENNY NIE WPROWADZA ZMIAN W ZAKRESIE EKSPERTYZY TECHNICZNEJ! 
 
 
1.PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
 
1.1.Podstawa opracowania. 
Niniejszą ocenę stanu technicznego wykonano na potrzeby przedmiotowego opracowania dotyczącego przebudowy  
i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek zamieszkania zbiorowego - placówki opiekuńczo - 
wychowawczej w miejscowości Mochów. 
 
 
1.2.Lokalizacja budynku 
Budynki zlokalizowane są w miejscowości Mochów 4a na działce nr 334/2 , k.m. 1  
 
1.3.Cel opracowania 
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejącego budynku mieszkalno-gospodarczego 
 
1.4.Czynności podjęte przy opracowywaniu oceny stanu technicznego 
- przeprowadzone oględziny i pomiary obiektu w miesiącu listopadzie 2018r. 
- 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: 
- Budynek mieszkalny: 
 
Budynek wykonany tradycyjnie, ściany nośne wykonane z cegły ceramicznej pełnej w części z pustaków 
żużlobetonowych, stropy żelbetowe wsparte na ścianach nośnych  w części ceramiczne wsparte na ścianach nośnych 
oraz na belkach stalowych. Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo-płatwiowa oparta na słupach, murłatach oraz na 
ścianach nośnych. Fundamenty z kamienia w części betonowe. Pokrycie dachu z dachówki ceramicznej. 
 
-Budynek gospodarczy: 
 
Budynek wykonany tradycyjnie, ściany nośne wykonane z cegły ceramicznej pełnej, stropy ceramiczne wsparte na 
ścianach nośnych oraz na belkach stalowych. Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo-płatwiowa oparta na słupach, 
murłatach oraz na ścianach nośnych. Fundamenty z kamienia w części betonowe. Pokrycie dachu z dachówki 
ceramicznej. 
 
3.OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
 
- Budynek mieszkalny 
 

FUNDAMENTY 
Nie stwierdzono występowania rys czy pęknięć ścian fundamentowych oraz ścian nośnych parteru budynku w 
okolicy przypodłogowej co świadczy o równomiernym rozkładzie naprężeń na ławy fundamentowe. Nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 

Stan techniczny - DOBRY 
 
 



 

 
 

ŚCIANY NOŚNE ZEWNĘTRZNE 
Ściany zewnętrzne budynku z cegły pełnej oraz w części z pustaków żużlo – betonowych  gr.42 - 55cm. Podczas 
wizji lokalnej nie zaobserwowano niebezpiecznych rys czy pęknięć które świadczyły by o przekroczeniu wartości 
granicznych SGU i SGU. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 

Stan techniczny - DOBRY 
 

NADPROŻA  
Nadproża drzwiowe i okienne wykonano jako ceglane łukowe, ceramiczne prefabrykowane oraz stalowe. 
Podczas dokonanych oględzin nie stwierdzono żadnych uszkodzeń elementów nadproży ani stref 
przypodporowych. Stwierdza się brak nieprawidłowości. 
 

Stan techniczny - DOBRY 
 

WIĘŹBA DACHOWA 
Więźbę dachową stanowi drewniany układ krokwiowo-płatwiowy oparty na słupach i murłatach. Elementy więźby 
nie wykazują oznak uszkodzeń mechanicznych i biologicznych. Elementy więźby nie wykazują nadmiernych 
ugięć. Stwierdza się brak nieprawidłowości. 
 

Stan techniczny - DOBRY 
 

POKRYCIE DACHOWE 
Pokrycie dachu z dachówki ceramicznej. Podczas oględzin nie zaobserwowano uszkodzeń w dachu. Nie 
stwierdzono także nieprawidłowości w szczelności pokrycia dachowego. Stwierdza się brak nieprawidłowości. 
 

Stan techniczny - DOBRY 
 
- Budynek gospodarczy 
 

FUNDAMENTY 
Nie stwierdzono występowania rys czy pęknięć ścian fundamentowych oraz ścian nośnych parteru budynku w 
okolicy przypodłogowej co świadczy o równomiernym rozkładzie naprężeń na ławy fundamentowe. Nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 

Stan techniczny - DOBRY 
 

ŚCIANY NOŚNE ZEWNĘTRZNE 
Ściany zewnętrzne budynku z cegły pełnej gr.20 - 42cm. Podczas wizji lokalnej nie zaobserwowano 
niebezpiecznych rys czy pęknięć które świadczyły by o przekroczeniu wartości granicznych SGU i SGU. Nie 
stwierdzono nieprawidłowości. W części budynku ściany wykazują zawilgocenie, zalecane jest wykonanie podcinki 
lub iniekcji chemicznej ścian nośnych i wewnętrznych które są zawilgocone. 
 

Stan techniczny - DOBRY 
 

NADPROŻA  
Nadproża drzwiowe i okienne wykonano jako ceglane łukowe, ceramiczne prefabrykowane oraz stalowe. 
Podczas dokonanych oględzin nie stwierdzono żadnych uszkodzeń elementów nadproży ani stref 
przypodporowych. Stwierdza się brak nieprawidłowości. 
 

Stan techniczny - DOBRY 
 

WIĘŹBA DACHOWA 
Więźbę dachową stanowi drewniany układ krokwiowo-płatwiowy oparty na słupach i murłatach. Elementy więźby 
nie wykazują oznak uszkodzeń mechanicznych i biologicznych. Elementy więźby nie wykazują nadmiernych 
ugięć. Ze względu na zakres prac projektowych istniejące więźba dachowa do rozbiórki 
 

Stan techniczny - DOBRY 



 

 
 

POKRYCIE DACHOWE 
Pokrycie dachu z dachówki ceramicznej. Podczas oględzin nie zaobserwowano uszkodzeń w dachu. Nie 
stwierdzono także nieprawidłowości w szczelności pokrycia dachowego. Ze względu na zakres prac projektowych 
istniejące pokrycie dachu do rozbiórki 
 

Stan techniczny - DOBRY 
 
4.WNIOSKI 
 
W OPARCIU O WIZJĘ LOKALNĄ NA OBIEKCIE, INWENTARYZACJĘ BUDOWLANĄ, STWIERDZONO, IŻ OBECNY 
STAN TECHNICZNY GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKÓW JEST DOBRY I NIE BUDZI 
ŻADNYCH ZASTRZEŻEŃ POD WZGLĘDEM WYTRZYMAŁOŚCIOWYM. NIE ZAUWAŻONO NIEBEZPIECZNYCH 
RYS, PĘKNIĘĆ LUB INNYCH WSKAZAŃ, KTÓRE ŚWIADCZYŁYBY O PRZECIĄŻENIU KONSTRUKCJI, 
NIEPRAWIDŁOWYM OSIADANIU LUB PRZEKROCZENIU DOPUSZCZALNYCH NAPRĘŻEŃ UŻYTKOWYCH. 
PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA, WYKONANA ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ DOKUMENTACJĄ NIE POGORSZY 
STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, KTÓRE BEZPIECZNIE PRZENIOSĄ 
OBCIĄŻENIE ZE STANU ISTNIEJĄCEGO DO PROJEKTOWANEGO Z UWZGLĘDNIENIEM OBCIĄŻEŃ NA 
PODŁOŻE GRUNTOWE. 
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