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EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU 
 

Do projektu :   Przebudowa budynku przedszkola          

 Inwestor:  Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka 
 47-330 Zdzieszowice, Plac 1 Maja 11 

 Lokalizacja:  Zdzieszowice, Plac 1 Maja 11, nr ewid. gruntu 778 k.m. 4,  
 obręb: 0007 Zdzieszowice 

 
1. Podstawa opracowania. 
 
Podstawę opracowania stanowią: 
 - przeprowadzona inwentaryzacja budynku 
 - przeprowadzone oględziny budynku 
 - obliczenia statyczno – wytrzymałościowe  
 
2. Dane ogólne. 
 
Budynek przedszkola na rzucie prostokąta, całkowicie podpiwniczony, piętrowy z poddaszem 
nieużytkowym. Dach w konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną karpiówką.  
 
3. Opis istniejącej konstrukcji. 
 
3.1 Fundamenty. 
Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych betonowych. 
Nie stwierdzono nadmiernego i nierównomiernego osiadania fundamentów. 
 

Stan techniczny dobry 
 
3.2 Ściany  zewnętrzne. 
Ściany zewnętrzne piwnic i części nadziemia wykonane są z cegły pełnej gr. 51 i 38 cm,  
na zaprawie cementowo – wapiennej.   
 

Stan techniczny dobry 
 

3.3 Ściany wewnętrzne. 
Ściany wewnętrzne nośne wykonane są z cegły pełnej gr. 25 cm na zaprawie cem – wap.  
Ściany działowe wykonane są z cegły pełnej gr. 12 cm na zaprawie cementowo – wapiennej.  
 

Stan techniczny dobry 
 
3.4 Stropy. 
Nad piwnicą wykonany został strop ceglany, odcinkowy wzmocniony belkami stalowymi.  
Nad kondygnacją parteru oraz I piętra wykonany jest strop drewniany, belkowy ze ślepym pułapem.  
 

Stan techniczny dobry  
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3.5 Dach. 
Dach w konstrukcji drewnianej płatwiowo – kleszczowej, dwuspadowy symetryczny o kącie 
pochylenia połaci 42º. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną.  
Rynny i rury stalowe, ocynkowane.  
 

Stan techniczny dobry  
  

3.6 Podłogi  i posadzki. 
Istniejące posadzki w piwnicy wykonane jako cementowe, w części wykończone płytkami 
ceramicznymi.   
Na parterze oraz I piętrze podłogi drewniane wykończone wykładzinami PCV. W łazienkach oraz  
w kuchni podłogi wykończone płytkami ceramicznymi. 

Stan techniczny dobry  
 

4.Wyniki oględzin. 

Po przeprowadzeniu oględzin budynku nie stwierdzono wad zagrażających bezpośrednio 
konstrukcji budynku i przebywających w nim osób. Nie stwierdzono pęknięć i nadmiernych ugięć 
elementów konstrukcyjnych stropów i dachu.  

Stan techniczny ocenia się jako dobry 
 

5. Wnioski. 

Na podstawie oględzin oraz obliczeń kontrolnych stwierdza się, że ogólny stan techniczny budynku 
pozwala na jego przebudowę 
  
 
 
 
                                                                                           Opracował :             
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