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OCENA    STANU    TECHNICZEGO    CZĘŚCI     BUDYNKU 

WARSZTATOWO-MAGAZYNOWEGO. 

 

1. Podstawa opracowania. 

 

- umowa nr RR/RI/-14/MJ/2018 z dnia 09.07.2018r 

- inwentaryzacja istniejącego obiektu, 

- oględziny istniejącego obiektu, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych    

  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  ( Dz.U. z 2002, poz.   

  690 z póż. zmianami), 

- obowiązujące normy i przepisy. 

 

2. Cel i zakres opracowania. 

 

  Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku istniejącej 

części budynku magazynowo warsztatowe w związku planowaną zmianą 

sposobu użytkowania pomieszczeń na szatnię odzieży brudnej i czystej oraz 

pomieszczeń sanitarnych. 

 

3. Ogólna charakterystyka budynku. 

 

  Przedmiotowy budynek jest jednym z  budynków należących do ZWiK 

usytuowanych na przedmiotowej działce nr 26/1 przy ul. Zjednoczenia 110A 

w Zielonej Górze. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.  

  Wg otrzymanych informacji oraz na podstawie oględzin obiekt był 

wykonany w okresie 1960 -1965 oraz remontowany. 

    Część budynku która jest przedmiotem oceny technicznej jest 

parterowa bez podpiwniczenia i poddasza w poszczególnych 

pomieszczeniach są rozmieszczone warsztaty, magazynki, w.c. itp. 

   Obiekt posiada przyłącze kanalizacyjne, wodociągowe, energii 

elektrycznej oraz jest podłączony do sieci cieplnej. 

 

 Zestawienie powierzchni części objętej ocena techniczną: 

 

     Powierzchnia zabudowy        256,70 m2 

  Powierzchnia użytkowa       213,08 m2  

  Kubatura                 1003,70 m3 
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4. Ocena stanu technicznego poszczególnych elementów części  budynku.  

 

Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji technicznej stanu  zużycia 
 technicznego elementów budynku: 

0-15% Dobry Elementy budynku są dobrze utrzymane, nie wykazują zużycia          

i uszkodzeń. 

16-

56% 
Dostateczny W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia                   

i ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia 

57-

75% 
Zły W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia                   

i ubytki, mogące spowodować  zagrożenie ludzi lub mienia 

75-

95% 
Awaryjny W elementach budynku występują  uszkodzenia i ubytki,  

zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia 

 

 4.1.  Ławy fundamentowe, stopy fundamentowe. 

 

  Zakryte. Stopień zużycia technicznego adekwatny do okresu 

eksploatacji. Stan dobry. 

 

 4.2. Konstrukcja budynku. 

 

  Układ konstrukcyjny budynku stanowi dwunawowa konstrukcja 

żelbetowa o zmiennej wysokości dla hal przemysłowych składająca się z 

dwóch dźwigarów dachowych typu SB-I o rozpiętości 9 m i 12 m opartych 

na prefabrykowanych 3 słupach żelbetowych zamocowanych w  stopach 

żelbetowych. Zwieńczenie konstrukcji stanowią płyty panwiowe typu PŻFF-

2 o  długości 596 cm, szerokości 149 cm, wysokości 30 cm i grubości 30 

mm. 

 Stan techniczny konstrukcji – dobry. 

 

4.4. Stropy. 

 

 Strop budynku stanowi jednocześnie element konstrukcji dachu  tj. płyta 

panwiowa. Nie stwierdzono ponadnormatywnych ugięć elementów, jak 

również innych objawów. Stan techniczny  - dobry. 

 

 4.3. Ściana zewnętrzna. 

 

 Powyżej cokołu ( 15-40 cm) warstwowa wykonana z bloczków 

gazobetonowych gr. 30 cm z warstwą ocieplenia zewnętrznego z styropianu 

gr. 10 cm. Na styropianie tynk strukturalny ułożony na siatce z włókna 

szklanego.  

 Od poziomu 0,00 do 15 - 40 cm (cokół budynku) - bloczki gazobetonowe 

gr. 30 cm ocieplone wełna mineralna gr. 5 cm. Na wełnie mineralnej tynk 

żywiczny ułożony na siatce z włókna szklanego. 

Ściana nie posiada zarysowań jak również spękań. 

 Stan techniczny – dobry. 
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4.5. Ściany wewnętrzne. 

 

 Murowane na zaprawie cementowo-wapiennej o grubościach od 14 do 

30 cm. Materiał -  beton komórkowy, cegła pełna, cegła dziurawka, pustaki 

żużlobetonowe. Nieliczne ubytki oraz zarysowania przy konstrukcji 

żelbetowej budynku (szczególnie słupów) oraz ościeżnic metalowych.  

Stan – dostateczny. 

 

4.6. Tynki i okładziny. 

 

 Cementowo-wapienne kategorii II tynki posiadają pofałdowania 

i  nierówności. Nieliczne odparzenia, ubytki oraz zarysowania.  

Stan – dostateczny. 

Okładziny w pom. akumulatorowni oraz pomieszczeniu w.c. – stan dobry. 

W pomieszczeniach do wysokości 2,00 m lamperia z farby olejnej o licznych 

zabrudzeniach i niewielkich ubytkach i odparzeniach. 

 Stan – dostateczny.   

 

4.7. Posadzki. 

  

 W pomieszczeniach magazynowych oraz warsztatów – betonowa. 

Liczne spękania, nierówności oraz ubytki. Posadzka wymaga remontu. 

Stan techniczny – dostateczny. 

 

4.8.  Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna. 

 

 W pomieszczeniach warsztatów i magazynków drzwi i ościeżnice 

stalowe. Nieliczne ubytki farby oraz zabrudzenia. Nieliczne zarysowania 

i  ubytki tynku przy ościeżnicach. 

Stan – dostateczny. 

 

4.9. Stolarka okienna. 

 

 W budynku zamontowano stolarkę okienna z profili PCV w kolorze 

białym. Nie stwierdzono braków w oszkleniu. Część skrzydeł wymaga 

regulacji oraz wymiany okuć.  

 Stan techniczny - dostateczny. 

 

4.10. Instalacja centralnego ogrzewania. 

 

  Ogrzewanie pomieszczeń stanowią stalowe grzejniki typu favira. 

 Grzejniki bez możliwości regulacji temperatury w  pomieszczeniu. 

 Stan techniczny – dostateczny. 
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4.11. Kanał ciepłowniczy zasilający grzejniki. 

 

  Od strony okien zasilanie grzejników stanowi betonowy kanał 

 ciepłowniczy w którym znajdują się   przewody c.o.  2 x Ø 50. Otulinę 

 przewodów stanowi izolacji z wełny mineralnej owinięta papą izolacyjną. 

 W  części odkrytej izolacja jest poniżej rur, prawdopodobnie kanał był 

 zalany wodą lub woda przedostaje się po opadach deszczu. 

 Stan techniczny – dostateczny. 

 

4.12. Wentylacja pomieszczeń. 

 

  Wyrzutnie dachowe usytuowane w dachu. Przekrój od Ø 250 mm do  

  300 mm. Wentylacja w pomieszczeniu kuźni mechaniczna, pozostałe  

  grawitacyjne.  

  Stan – techniczny dobry. 

 

   4.13. Oświetlenie pomieszczeń. 

 

  Lampy świetlówkowe – stan dostateczny. 

 

   4.14. Pokrycie dachowe. 

 

 Papa termozgrzewalna, nie stwierdzono pęknięć jak również 

 uszkodzeń. 

 Stan techniczny  - dobry. 

 

4.15. Parapety zewnętrzne. 

 

 Blacha ocynkowana stalowa.  

 Stan techniczny – dobry. 

 

4.16. Opaska betonowa. 

 

 Podsypka piaskowo- żwirowa osadzona w krawężniku betonowym. 

 Stan techniczny  - dobry. 

 

5.0. Ogólna ocena budynku. 

 

  Nie stwierdzono podczas oględzin rys i ugięć w elementach 

 konstrukcyjnych  budynku takich jak  słupy, podciągi oraz płyty panwiowe, co 

 świadczy dobrym  stanie fundamentów. Elementy konstrukcyjne 

 budynku znajdują się  w  należytym stanie technicznym, zapewniającym 

 jego sprawność techniczną  i dalsze, bezpieczne jego użytkowanie.   

 Stan pokrycia dachowego oraz elewacji jest dobry. 
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Zalecenia  w celu dalszego użytkowania budynku w istniejącym stanie: 

 remont istniejących posadzek z ułożeniem izolacji przeciw 

wilgociowej, ocieplenia i ułożenia nowej posadzki, 

 wykonanie naprawy ubytków tynków z częściowym szpachlowaniem 

i  ponownym wykonaniem lamperii ścian oraz ponowne malowanie 

pozostałych ścian i sufitów, 

 malowanie grzejników z montażem zaworów termostatycznych, 

 dokonanie częściowej odkrywki kanału cieplnego i wykonanie izolacji 

cieplnej istniejących przewodów,  

 przegląd stolarki okiennej z regulacją skrzydeł okiennych, wymianą 

i  uzupełnieniem uszkodzonych uszczelek okiennych, 

 przegląd istniejącej instalacji oświetleniowej polegający na wymianie 

i  uzupełnieniu jarzeniówek i wyłączników. 

 

 Zalecenia w celu zmiany sposobu użytkowania istniejących 

pomieszczeń na szatnie odzieży brudnej i czystej oraz węzeł 

sanitarny(  obecne przegrody nie spełniają wymagania izolacyjności cieplnej 

dla poszczególnych elementów na rok 2018). 

 

- remont istniejącej posadzki polegający na ułożeniu warstwy wyrównawczej 

z betonu, izolacji przeciwwilgociowej, warstwy styropianu gr. min. 10 cm 

oraz podkładu z  betonu pod właściwa posadzkę, 

 -wymiana stolarki okiennej na stolarkę spełniająca obowiązujący 

współczynnik ciepła ( zamontowana stolarka PCV nie spełnia 

obowiązujących norm), 

- docieplenie istniejącego stropodachu wełna mineralna o gr,. min. 10 cm 

np. przez podwieszony sufit z płyt regipsowych, 

- dokonanie odkrywki kanału z montażem nowej izolacji rur lub (zalecane) 

   ułożenie nowego zasilania c.o. w posadzce z styropianu, 

- wymiana istniejących grzejników stalowych typu favier na nowe grzejniki 

nowego typu z zaworami termostatycznymi, 

  - montaż płyt cementowych ( np.gr. 12,5 mm) lub gipsowych wodoodpornych 

na istniejących ścianach i wykonanie poszczególnych warstw wg 

opracowanego  projektu, 

  - montaż nowej instalacji elektrycznej, wody zimnej, kanalizacji. 
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