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Celem opracowania jest przedstawienie stanu technicznego obiektu 
zbudowanego ok. 1970r jako parterowa żelbetowa hala o konstrukcji szkieletowo 
słupowo – ryglowej o wymiarach 48,50 x 18,78m z przeznaczeniem na magazyn 
zbożowy, labolatorium, skup i magazyn pierza. Rozstaw słupów co 6,0 m, wysokość w 
najwyższym miejscu hali 4,44 m, a w najniższym miejscu hali 3,97 m od zera hali do 
powierzchni dachu. Wysokość wewnątrz od zera hali do dolnej powierzchni płyty 
stropodachu średnio 3,40 m. 

Przedstawienie stanu technicznego dobudowanej w technologii tradycyjnej 
(murowanej) części biurowej o wymiarach 11,94 m x 18,78 m. Wysokość 4,44 m. 

Opracowanie ma charakter wytycznych do remontu i przebudowy na 
pomieszczenia usługowe i biurowe.
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SPIS ZAWARTŚCI OPRACOWANIA

1. Strona tytułowa.

2. Spis zawartości opracowania.

3. Rzut parteru rys. nr 

4. Rzut połaci dachowej rys. nr

5. Przekrój A-A rys.nr
6.
7. Elewacje rys.nr

8. Ocena stanu technicznego wraz z dokumentacją fotograficzną.

9. Wnioski z oceny stanu technicznego wraz z wytycznymi do zaprojektowania remontu w 
zakresie przebudowy na lokal usługowy.

10. Uprawnienia
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Podstawa  opracowania:

- Zlecenie  Inwestora    
- Oględziny  istniejącego  budynku    
- Dokumentacja  archiwalna  budynku   
- Inwentaryzacja  stanu  istniejącego  budynku  wykonana na zlecenie  
   Inwestora  w lutym 2018 r  przez Józef Pietrzela.
          

Celem  opracowania  jest :     

ocena  techniczna  poszczególnych  elementów  oraz  budynku  jako całości  ze szczególnym  
uwzględnieniem  możliwości  ich  wykorzystania  do  przebudowy, adaptacji i modernizacji  z  
przeznaczeniem  do  innego  sposobu  użytkowania.

Dane ogólne o budynku:

UWAGA: ROZPATRYWAĆ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO

Obiekt zaprojektowany i wybudowany jako magazyn: zbożowy, paszowy, nasienny, 
oczyszczalnia i zaprawiania zboża, laboratorium, skup i magazyn pierza.  Budynek usytuowany na 
terenie dawnej Gminnej Spółdzielni w Uścimowie. Istniejący budynek wybudowany na początku lat 
siedemdziesiątych (projekt rok 1969). Wiek budynku ok. 48 lat. Budynek jest wyposażony w 
instalację elektryczną , centralnego ogrzewania (część biurowa) oraz wod.-kan. 

Budynek wybudowany według projektu indywidualnego opracowanego na bazie projektu 
typowego magazynu zunifikowanego KB4-4.2.2 (23).

W wyniku oględzin stwierdzono kolejne zmiany przeznaczenia użytkowania budynku oraz 
poszczególnych pomieszczeń. 

Istniejący budynek wybudowany jako budynek parterowy wolnostojący. Pod względem 
konstrukcyjnym budynek złożony z dwóch części, część o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej o 
długości ok. 48m, druga część o konstrukcji tradycyjnej murowanej o długości ok. 12m. 

Konstrukcja żelbetowa – prefabrykowana.
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Konstrukcja tradycyjna – murowana.

Wymiary budynku:

długość:     60,74 m
szerokość:     18,85 m
wysokość:       4,54 m
powierzchnia użytkowa: 1073,50 m2

powierzchnia zabudowy: 1144,90 m2

kubatura: 4957,40 m3

W części pierwszej prefabrykowanej (o układzie poprzecznym) ściany zewnętrzne 
prefabrykowane z płyt kanałowych. Hala została zaprojektowana i wybudowana jako konstrukcja 
szkieletowa słupowo-ryglowa o rozstawie słupów 6,0 m x 6,0 m.

Część biurowa – murowana, zaprojektowana indywidualnie o konstrukcji tradycyjnej, ściany 
nośne i zewnętrzne z gazobetonu odmiany 0,9 na zaprawie cementowo – wapiennej, stropodach 
wentylowany strop nad parterem typu gęstożebrowego, konstrukcja dachu z płyt panwiowych 
opartych na ścianach murowanych. 
Istniejący budynek powstał na podstawie pozwolenia na budowę. 

Opis i ocena stanu technicznego poszczególnych elementów budynku:

Fundamenty:

Żelbetowe monolityczne wylewane na mokro na warstwie chudego betonu o grubości 30 cm. 
W części hali o konstrukcji prefabrykowanej fundamenty w postaci stóp fundamentowych w miejscu 
słupów oraz belek podwalinowych pod ścianami zewnętrznymi. Poziom posadowienia -1,20 (-1,05 w 
stosunku do otaczającego terenu).  
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Ściany zewnętrzne:

W części prefabrykowanej – ściany prefabrykowane żelbetowe z płyt kanałowych  
otynkowane tynkiem cementowo – wapiennym kategorii II. 

Tynki zewnętrzne i wewnętrzne w stanie złym przewidziane do mechanicznego oczyszczenia.  Po 
oczyszczeniu z warstw luźno związanych ścianę należy osuszyć. Ubytki otuliny zbrojenia elementów 
prefabrykowanych należy uzupełnić preparatami na bazie cementów ekspansywnych np. firmy 
Weber - Deiterman. 

Zniszczona obudowa wieńca z pustaków ceramicznych przewidziana do skucia i wymiany. 

6/18



W części murowanej (biurowej) ściany wykonane z gazobetonu gr. 24 cm, tynkowane tynkiem
cementowo – wapiennym kategorii II. Tynki zewnętrzne przewidziane do oczyszczenia i miejscowego
skucia. Fragmenty które uległy ścięciu pod wpływem różnicy temperatur przewidziane do rozbiórki i 
ponownego wymurowania. 
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Ściany wewnętrzne działowe – gr. 12 cm, murowane z cegły pełnej :

– w części magazynowej – stan zły – przeznaczone do rozbiórki  

– w części biurowej – stan dobry – mogą  wymagać rozbiórki w przypadku 
zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń   

Ściany wewnętrzne (nośne konstrukcyjne) – gr. 24 cm, murowane z gazobetonu :

- w części magazynowej – stan zły – przeznaczone do rozbiórki

- w części biurowej – stan dobry – mogą  wymagać renowacji  tynków    
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Podłogi i posadzki:

Podłogi w części magazynowej stan zły (liczne spękania i ubytki). Pozostałości po starych kanałach 
instalacyjnych murowanych z cegły pełnej – stan zły, do likwidacji. Należy liczyć się z koniecznością 
częściowego skucia posadzki w celu wykonania izolacji termicznej lub instalacji centralnego 
ogrzewania.
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Podłogi w części biurowej – wykładzina oraz terakota na podłożu betonowym, stan dobry. Należy 
liczyć się z koniecznością częściowego skucia posadzki w celu wykonania izolacji termicznej lub 
instalacji centralnego ogrzewania. 

Dach (konstrukcja):

Dach nad częścią prefabrykowaną (magazynową) wykonany płyt panwiowych typ KB1-31.6.3 
(12) o wymiarach 587 x 149 x 30 cm oparty na ryglach poprzecznych typ R-1-T według KB1-31 (1) w
nawie środkowej typ R-2-T według KB1- 31.6.3. (1). Stan różny. Wszystkie wymagają 
mechanicznego oczyszczenia. W zależności od stanu, przeznaczone do adaptacji, naprawy lub 
zastąpienia nowymi elementami. Przewiduje się naprawę części płyt poprzez zabetonowanie 
istniejących otworów. Po mechanicznym oczyszczeniu ekonomicznie uzasadnione może okazać się 
zastąpienie płyty nową. 
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Wszystkie rygle wymagają mechanicznego oczyszczenia ze starych powłok malarskich i 
fragmentów które uległy odspojeniu. Część rygli gdzie odspoiła się otulina zbrojenia będzie 
wymagała naprawy. 

Dach (pokrycie):

Pokrycie (nad całym budynkiem)  - 2x papa na lepiku z warstwą ocieplającą 2x płyta 
paździerzowa gr. 19mm na lepiku smołowym. Stan zły, wszystkie warstwy przewidziane do 
usunięcia. Przewiduje się wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z ociepleniem. Instalacja 
odgromowa istniejąca stan zły do likwidacji. 
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Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie:

Rury spustowe oraz rynny wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubość 0,55mm – stan 
zły, przewidziane do usunięcia i wymiany na nowe. Nowe obróbki blacharskie wykonać w ramach 
nowego pokrycia i docieplenia dachu. 
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Kominy i przewody wentylacyjne:

– w części  biurowej – murowane z cegły pełnej – stan zły (ponad dachem)
- przeznaczone do rozbiórki 

W części magazynowej wywiewki dachowe wentylacyjne w stanie złym do likwidacji. 
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Stolarka okienna i drzwiowa:

W części magazynowej (prefabrykowanej) stolarka drzwiowa drewniana lub stalowa, stan zły 
zaleca się wymianę na nową wraz z ościeżnicami. Nadproża nad bramami wjazdowymi z 
żelbetowymi daszkami (wspornikowymi) do likwidacji ze względu na istniejące mostki cieplne. 

W części prefabrykowanej (magazynowej) stolarka okienna – ościeżnice żelbetowe prefabrykowane,
nie spełniają wymagań termoizolacyjnych budynku . Zaleca się wymianę na inne. 
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W części biurowej (tradycyjnej – murowanej) stolarka okienna drewniana i z PVC– typowa. Stan 
dostateczny, niespełniający obecnych wymagań termoizolacyjnych budynku. Zaleca się wymianę na 
nową. 

Schody i rampy zewnętrzne:

Schody i rampy zewnętrzne w stanie dostatecznym – przewidziane do likwidacji  lub remontu. 

Elementy zewnętrzne:

Opaska przewidziana w projekcie archiwalnym obecnie nie istniejąca, nie wiadomo czy 
niezrealizowana czy rozebrana – jej brak powoduje destrukcję muru – przewiduje się konieczność 
wykonania nowej wraz z izolacją ścian fundamentowych. 
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Drogi i dojazdy z betonowych elementów prefabrykowanych od strony frontowej.

Dojazd od frontu budynku – stan dostateczny, będzie wymagać przebudowy i naprawy dla 
drogi pożarowej (min. szerokość i odległość od budynku).
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Wnioski z oceny stanu technicznego wraz z wytycznymi:

Z oceny stanu technicznego hali wynikają następujące wnioski:

1. Słupy hali są w dobrym stanie technicznym i można je obciążać;
2. Fundamenty są w dobrym stanie technicznym i mogą dalej pracować;
3. Wytrzymałość gruntu pod stopami należy przyjąć do obliczeń 2,0 kg/cm2;
4. Płyty panwiowe dachu nadają się do dalszej pracy lecz nie można ich obciążać śniegiem i 

wiatrem – mogą tylko pracować na ciężar własny i ocieplenia. 
5. Rygle na których opierają się płyty dachowe można wykorzystywać do dalszej pracy 

konstrukcji dachu z uwagi na fakt, że mają niewielkie ślady karbonizacji i rdzewienia zbrojenia
w betonie pod warunkiem ich naprawy lub wzmocnienia.

W związku z tym możliwe są trzy warianty wykonania nowego pokrycia i docieplenia:

Wariant nr 1 :

Zdjąc zniszczone plyty dachowe i rygle, a na ich miejsce zamontowac nowe rygle i 

plyty, ocieplic welnq mineralną twardą i pokryc papą termozgrzewalną lub 

samoprzylepną.

Wariant nr 2:

Pozostawic  plyty  dachowe  tylko  jako  atrapa  stropu.  Wzmocnic  rygle  konstrukcji  z

kątownilców  stalowych przymocowanych srubami  do rygli.  Na  ryglach  i  slupach  na

dachu ulożyc nową. konstrukcję stalową, następnie polożyc na niej blachę trapezową. i

ocieplic welną mineralną twardą oraz pokryć papą termozgrzewalną lub samoprzylepną

Wariant m 3 :

Pozostawic plyty dachowe i rygle - nie obciążac ich nową konstrukcją stalową dachu.

Na dach ułożyć nową konstrukcję stalową, oprzeć ją tylko na słupach, pokryć plachą ryflowaną, 

ocieplić wełną mineralną i pokryć papą termozgrzewalną lub samoprzylepną. 

Wariant nr 3 zalecam do realizacji.  
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