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I. PRZEDMIOT CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
 

 Przedmiotem opracowania jest budynek  SPM ZOZ   położony na działce nr  6204/2 w m.
Bochnia przy ul Floris16.

Celem ekspertyzy jest zbadanie i ocena stanu technicznego istniejącej konstrukcji budynku
w związku z planowaną modernizacją pomieszczeń sanitarnych wraz z adaptacją toalet dla potrzeb
osób niepełnosprawnych w w.w budynku SPM ZOZu.

Na podstawie szczegółowych oględzin zostanie oceniony stan techniczny poszczególnych
elementów konstrukcyjnych.

Uwaga:  w  zakres  opinii  budowlanej  wchodzą  zagadnienia  konstrukcyjno  –  budowlane
związane z przedmiotową modernizacją pomieszczeń sanitarnych.

– oględziny techniczne, 

– istniejąca  dokumentacja  będąca  w  posiadaniu  inwestora  oraz  sporządzona  inwentaryzacja
budynku,

– Polskie Normy Budowlane i Prawo Budowlane.
W  części  opisowej  dla  określenia  stanu  technicznego  elementów  konstrukcji  posłużono  się
następującymi terminami:

– „dobry” – elementy konstrukcyjne i budowlane wykonane zostały zgodnie ze sztuką budowlaną
i gwarantuje się pełne przejęcie obciążeń, zachowanie stanów granicznych użytkowania oraz ich
właściwe wykonanie,

– „zadowalający” – posiadający pewne uchybienia pod względem konstrukcyjnym i budowlanym,
istnieje możliwość  przywrócenia pierwotnych wartości  technicznych drogą niewielkich napraw
lub wzmocnień,

– „niezadowalający” – posiadający duże uchybienia pod względem konstrukcyjnym i budowlanym,
istnieje  tylko  częściowa  możliwość  przywrócenia  pierwotnych  wartości  technicznych  jednak
wymagających znacznych nakładów,

– „zły – stan awaryjny elementów budowlanych i konstrukcji – do wymiany i rozbiórki.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ
USŁUGOWO - HANDLOWĄ:

Istniejący budynek  SPM ZOZ -   to  obiekt  wolnostojący,  murowany,  4 kondygnacyjny,  3
kondygnacje nadziemne.  Jest to budynek  zaliczany do kategorii ZL II, ze ścianami zewnętrznymi
i dachem z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia (NRO).

Szczegółowe dane techniczne:

– konstrukcja budynku: tradycyjna, murowo – żelbetowa z dachem płaskim konstrukcji żelbetowej
kryty  membraną PCV. 

– ściany nośne murowane z pustaków ceramicznych, ściany zewnętrzne ocieplone styropianem
w technologii lekkiej mokrej

– fundamenty  żelbetowe  w  postaci  ław  i  stóp  fundamentowych,  posadowione  poniżej  granicy
przemarzania gruntu

– stropy  między  kondygnacyjne  płytowe  żelbetowe  monolityczne  jednokierunkowo  i  krzyżowo
zbrojone,częściowo w budynku  drewniane.

– więźba dachowa stropodach

– pokrycie dachu stanowi membrana PCV , 

III. EKSPERTYZA  TECHNICZNA  STANU  KONSTRUKCJI  I  ELEMENTÓW  BUDYNKU  NA
PODSTAWIE  PARAGRAFU  206  ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA  INFRASTRUKTURY
W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ  BUDYNKI I ICH
USYTUOWANIE:

Opis poszczególnych elementów konstrukcyjnych istniejącego budynku usługowego – 

FUNDAMENTY:
Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, posadowione poniżej strefy przemarzania gruntu.

Wokół fundamentów przebiega drenaż opaskowy. 
Stan techniczny fundamentów należy określić jako dobry.
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ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:
Murowane z pustaków ceramicznych na zaprawie wapienno – cementowej, ocieplone od

zewnątrz styropianem w technologii lekkiej mokrej. 
Stan techniczny ścian zewnętrznych należy określić jako dobry.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE:
Murowane  z  pustaków ceramicznych  na  zaprawie  wapienno  cementowej  –   W trakcie

oględzin  nie  zaobserwowano  spękań  ścian  wskazujących  na  przekroczenie  naprężeń  lub
nierównomierne osiadanie.
Stan techniczny ścian wewnętrznych należy określić jako dobry.

STROPY:
Stropy  międzykondygnacyjne  –  żelbetowe,  płytowe  monolityczne  oparte  na  belkach

i wieńcach żelbetowych, jednokierunkowo i krzyżowo zbrojone. Częściowo   stropy drewniane.
W części podlegającej remontowi stropy prawdopodobnie drewniane z uwagi na ciągłe użytkowanie
obiektu nie wykonano odkrywek istniejących stropów . W trakcie remontu należy odsłonić i określić
stan  istniejących  ewentualnych  belek  stropowych,  określić  ich  stan  techniczny  a  w  razie
konieczności przyjąć  optymalne rozwiązanie zabezpieczające konstrukcję stropu po konsultacji z
projektantem.   Z  uwagi  na  charakter  remontu  istniejące  obciążenia  użytkowe  w  części
remontowanej nie ulegają zmianie . Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza się że
stan techniczny istniejącego budynku  głównie elementy konstrukcyjne nie wykazują żądnych oznak
uszkodzeń jak również ponad normatywnego zużycia.
 Stan techniczny stropów należy określić jako zadowalający, o wystarczającej nośności.

DACH:
Stropodach żelbetowy.  Pokrycie pcv. Elementy konstrukcyjne nie wykazują zawilgocenia i

korozji  biologicznej.  Stan  techniczny  konstrukcji  dachu  oraz  pokrycia  dachowego  należy
określić jako dobry.

RYNNY I RURY SPUSTOWE:
Dach  budynku  wyposażony  jest  w  rynny  i  rury  spustowe  z  PCV.  Woda  z  dachu

odprowadzona jest rurami spustowymi a następnie do sieci kanalizacji opadowej. 
Stan techniczny: dobry.

KOMINY:
W budynku wykonane są kominy z przewodami wentylacyjnymi . Kominy te wykonane są z

kształtek prefabrykowanych, częściowo murowane z cegły pełnej, 
Stan techniczny kominów jest dobry.

IV. WNIOSKI:
       
Modernizacja  istniejących  pomieszczeń  sanitarnych  z  adaptacją  toalet  dla  potrzeb  osób
niepełnosprawnych w budynku SPMZOZ  w Bochni nie związana będzie  z wykonaniem żadnych
prac wpływających na układ konstrukcyjny budynku. Ingerencja w obiekt polegać będzie głównie na
modernizacji istniejących pomieszczeń wraz z wymianą istniejących pionów wodno kanalizacyjnych,
wyposażenia w nowy sprzęt sanitarny zgodnie z projektem aranżacji wnętrz, oraz wykończenie ścian
nowymi  płytkami  ściennymi  i  podłogowymi.  Projektowana  modernizacja  nie  wpływa  na  rozkład
istniejących obciążeń. Konstrukcja istniejącego budynku pozwala na bezpieczne wykonanie remontu
z zakładanym zakresie. Ogólny stan techniczny konstrukcji przedmiotowego budynku położonego na
dz. nr 6204/2 przy ul. Floris 16 w zakresie przedmiotowej modernizacji pomieszczeń określa się jako
dobry. 

Projektowana modernizacja nie stwarza żadnych zagrożeń  dla bezpieczeństwa konstrukcji
i funkcjonowania obiektu.
W  trakcie  planowanej  inwestycji  nie  przewiduje  się  żadnych  istotnych  ingerencji
w podstawową  konstrukcję  nośną  istniejącego  budynku.  Dokonane  oględziny  i  ocena
poszczególnych  elementów  pozwalają  stwierdzić  że  obiekt  znajduje  się  w  ogólnie
zadowalającym stanie technicznym w pełni nadaje się do projektowanej modernizacji.
Dla  przyjętych  schematów i  założeń  projektowych  konstrukcja  budynku  spełnia  warunki
zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności i użytkowania dla wszystkich
elementów istniejącej konstrukcji.
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