2019-10-31

EKSPERTYZA TECHNICZNA
Rodzaj opracowania:

Ekspertyza
Nazwa i adres inwestycji:

PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
na ul. Św. ANNY w ZDZIESZOWICACH
Powiat : Krapkowice, Gmina: Zdzieszowice Obręb ew.: Zdzieszowice160505_4.0007,
Działka nr 500/13 z k.m.2, 47 – 330 Zdzieszowice, ul. Św. Anny 21 a
Imię i nazwisko Inwestora oraz jego adres:

Pracownia projektowa:

JW Projekt Jerzy Wójcik

GMINA ZDZIESZOWICE
Ul. Bolesława Chrobrego 34
47 – 330 ZDZIESZOWICE

47-300 Krapkowice
ul. Prudnicka 14
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PROJEKTY
NADZÓR
I EKSPERTYZY
W BUDOWNICTWIE
Jerzy Wójcik
ul. Prudnicka 14
47-300 Krapkowice
Tel/fax 77 4 661 443

1. Cel opracowania
Ekspertyza została sporządzona na potrzeby oceny technicznej budynku ze względu na
projektowaną przebudowę i rozbudowę

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- dokumentacja zdjęciowa stanu istniejącego,
- założenia, zakres inwestycji i wynikające stąd układy obciążeń,
- oględziny budynku,
- dane uzyskane od Inwestora.

3. Lokalizacja budynku
Budynek objęty przebudową i rozbudową, jest częścią budynku Sali Gimnastycznej
zlokalizowanego w Zdzieszowicach przy ul. Św. Anny.
4. Opis stanu istniejącego
Istniejący obiekt to kompleks składający się z głównego budynku Sali Gimnastycznej
połączonego z budynkami zapleczy dla budynku głównego. Kompleks zbudowano i oddano do
użytkowania w latach 1988 – 1990.
Część budynku objęta opracowaniem, to obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony
wybudowany w technologii mieszanej.
Układ konstrukcyjny podłużny złożony ze słupów stalowych i połączonymi z nimi podciągów
stalowych. Stropy prefabrykowane z płyt betonowych wielootworowych tzw. „żerańskich”.
Budynek przekryty płaskim stropodachem, złożonym z płyt dachowych „korytkowych”,
ułożonych na ceglanych ściankach ażurowych.
Sztywność przestrzenną w kierunku podłużnym zapewniają słupy stalowe utwierdzone w
poziomie posadzki parteru połączone ze sobą podciągami stalowymi.
W kierunku poprzecznym sztywność przestrzenną zapewniają słupy stalowe połączone
monolitycznymi przysłupowymi fragmentami stropów.
Sztywność obiektu w płaszczyźnie poziomej zapewniają sztywne tarcze stropowe.
Ściany podziemia i piwnic betonowe zbrojone przeciwskurczowo.
Ściany nadziemia wykonano jako murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej
Budynek posiada pełne uzbrojenie w media zewnętrzne tj. przyłącz energetyczny, kanalizację
sanitarną, przyłącz wodociągowy, oraz instalacje wewnętrzne tj. instalacja elektryczna,
instalacja wodno-kanalizacyjna, ogrzewanie zasilane z zewnętrznej sieci cieplnej.
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6. Dokumentacja zdjęciowa
Fot. 1 Elewacja podłużna

Fot. 2 Elewacja szczytowa
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Fot. 3 Klatka schodowa

Fot. 4 Korytarz parteru
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Fot. 5 Korytarz piętra

Fot. 6 Dziedziniec wewnętrzny – przyszła lokalizacja windy
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7. Charakterystyka techniczna stanu istniejącego
Element konstrukcyjny
Fundamenty
Posadowienie bezpośrednie. Nie stwierdzono nadmiernego osiadania.
Ściany
Ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane z cegły pełnej.
Stropy

Stan techniczny
dobry

dobry

dobry

Stropy z płyt kanałowych
Dach

dobry

Dach z płyt „korytkowych”
Pokrycie dachu

zły

Papa dachowa
Tynki wewnętrzne

średni

Tynki cementowo - wapienne
Stolarka okienna i drzwiowa
Część stolarki okiennej drewniana skrzynkowa, niektóre okna
wymienione na PCV. Drzwi drewniane.

średni

Podłogi i posadzki

średni

Wykładzina PCV, w korytarzach plastidur

zły

Wyposażenie instalacyjne budynku

zły

wodno-kanalizacyjna, elektryczna, C.O.
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8. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy stwierdza się co następuje:
- elementy konstrukcyjne budynku w dobrym stanie technicznym
- elementy wykończenia (tynki) są w średnim lub złym stanie technicznym i wymagają
naprawy lub wymiany, elementy boazerii w lokalach – do usunięcia
- budynek nie posiada izolacji termicznej, konieczne docieplenie ścian, stropodachu
oraz stropu nad podcieniem
- posadzki na klatkach schodowych w stanie bardzo dobrym, natomiast na korytarzach
oraz w lokalach wymagają wymiany
- stolarka okienna i drzwiowa wymaga wymiany

Opracował:
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2019 – 10 - 31

SPIS RYSUNKÓW (INWENTARYZACJA)
Rodzaj opracowania:

Projekt budowlany
Nazwa i adres inwestycji:

PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
na ul. Św. ANNY w ZDZIESZOWICACH
Powiat : Krapkowice, Gmina: Zdzieszowice Obręb ew.: Zdzieszowice160505_4.0007,
Działka nr 500/13 z k.m.2, 47 – 330 Zdzieszowice, ul. Św. Anny 21 a
Imię i nazwisko Inwestora oraz jego adres:

Pracownia projektowa:

GMINA ZDZIESZOWICE
Ul. Bolesława Chrobrego 34
47 – 330 ZDZIESZOWICE

JW Projekt Jerzy Wójcik
47-300 Krapkowice
ul. Prudnicka 14

Nr rysunku

Nazwa

IN | A | 1

Rzut parteru

IN | A | 2

Rzut piętra
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PROJEKTY
NADZÓR
I EKSPERTYZY
W BUDOWNICTWIE
Jerzy Wójcik
ul. Prudnicka 14
47-300 Krapkowice
Tel/fax 77 4 661 443

