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PPRRZZEEBBUUDDOOWWAA  BBUUDDYYNNKKUU  ŚŚWWIIEETTLLIICCYY  WWIIEEJJSSKKIIEEJJ  
  WW  MMIIEEJJSSCCOOWWOOŚŚCCII  DDOOBBIIEESSZZOOWWIICCEE  

   

   Inwestor:   

GMINA WALCE  
UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE 

   

Lokalizacja:   

47-344 DOBIESZOWICE, UL. GŁÓWNA 22 
działka nr 18/1  k.m. 1 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: WALCE 160504_2 
OBRĘB: DOBIESZOWICE -0003  

  

 
 
 

 

1.   Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią : 

� przeprowadzona inwentaryzacja obiektu zawarta w projekcie 

budowlanym, 

� przeprowadzone oględziny obiektu, dane uzyskane od inwestora, 

badania makroskopowe,  

� obliczenia kontrolne i sprawdzające, 

� obliczenia przeprowadzono w oparciu o obowiązujące aktualnie 

normy obciąŜeniowe i obliczeniowe. 

 

2.   Lokalizacja budynku 

 Budynek zlokalizowany jest w Dobieszowicach, ul. Główna 22 na 

działce nr 18/1 k.m. 1. Działka usytuowana jest w strefie usług zdrowia i 

opieki społecznej, usług róŜnych nieuciąŜliwych i funkcji mieszkaniowej. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Walce, miejscowości Dobieszowice teren inwestycji ma oznaczenie 
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UZ/MN. W obrębie działki znajduje się strefa zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zagrodowej (MM). 

 

3.  Cel opracowania 

 Ekspertyza została sporządzona na potrzeby przebudowy budynku 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice. 

4. Dane ogólne 

Budynek – stan istniej ący 
 

Lp. Dane ogólne Wielkość Jednostka 
1. Szerokość budynku 16,34 m 
2. Długość budynku 10,36 m 
3. Powierzchnia zabudowy 169,29  m2 

4. Powierzchnia uŜytkowa 334,03  m2 

5. Kubatura (brutto) 1717,57  m3 

6. Wysokość budynku 12,65 m 

 
 Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany 

metodą tradycyjną z dachem dwuspadowym oraz lukarnami  

o konstrukcji drewnianej. 

Układ konstrukcyjny budynku: 

� ściany murowane – układ ścian nośnych mieszany z przewagą 

podłuŜnego 

� układ przestrzenny ze ścianami nośnymi scalony stropem 

drewnianym 

Budynek został zrealizowany w technologii tradycyjnej: 

� ściany fundamentowe murowane z cegły ceramicznej  

o grubości ok. 65 cm. 

� ściany nośne murowane z cegły ceramicznej o grubości  

57, 45, 27 cm, 

� strop drewniany, 
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� więźba dachowa drewniana, 

� dach kryty dachówką cementową.  

Wiek budynku około 90 lat. 

5. Ocena stanu technicznego elementów budowlanych 

 
5.1. Ściany zewnętrzne 
 
Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej o grubości 57 cm, na zaprawie 

cementowo- wapiennej. 

Ściany nie wykazują Ŝadnych widocznych pęknięć i zarysowań 

świadczących o wadach technicznych, przeciąŜeniu lub 

nierównomiernym osiadaniu fundamentów.  

                                                                             Stan techniczny dobry     
 
5.2. Stropy 

Stropy parteru i piętra o konstrukcji drewnianej i całkowitej grubości 

około 32-36 cm. W piwnicy znajdują się stropy Kleina. 

Stropy są w dobrym stanie technicznym i nie wykazują Ŝadnych 

objawów świadczących o przeciąŜeniu lub nadmiernych ugięciach.  

W wyniku przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Dobieszowice obciąŜenie stropów pozostaje bez zmian. 

 
                                                                           Stan techniczny dobry 

 
 
5.3. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne 
 

Tynki cementowo wapienne na parterze, w dobrym stanie, brak pęknięć, 

wykruszeń, oraz głuchych miejsc. 
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Na piętrze i poddaszu tynki cementowo wapienne w niezadowalającym 

stanie, widoczne pęknięcia na ścianach, wykruszenia oraz głuche 

miejsca. 

Stan techniczny niezadowalaj ący 
 
 
 5.4. Więźba dachowa i pokrycie dachowe 
 
Więźba dachowa jest w dobrym stanie technicznym. Elementy 

drewniane więźby dachowej nie wykazują Ŝadnych objawów 

świadczących o przeciąŜeniu lub nadmiernych ugięciach. 

Pokrycie dachowe wykonane jest z dachówki betonowej na konstrukcji 

drewnianej. Ze względu na brak izolacji oraz kontrłat w wyniku 

przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice 

wymienia się pokrycie dachowe, montuje się kontrłaty wraz z izolacją 

zgodnie z rysunkami dokumentacji technicznej.   

 
Stan techniczny dobry 

 
5.5. Podłogi i posadzki 

Istniejące podłogi poziomu:    

                                   +0.00 –  posadzka parteru z płytek ceramicznych, 

                                   +3,58 –  posadzka piętra z wykładziny PVC, 

                                   +7,12 –  posadzka poddasza z wykładziny PVC, 

Stan techniczny dobry 
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5.6. Izolacje pionowe i poziome 

Budynek nie posiada izolacji przeciwwilgociowych pionowych  

i poziomych. 

                                                                                                      BRAK 

6. Wnioski 
 
Na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy stwierdza się, co następuje: 
 

� Ściany nośne przyziemia, piętra i poddasza wykazują 

wystarczający zapas nośności w związku z przebudową budynku 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice, 

 

� Więźba dachowa budynku jest w dobrym stanie technicznym i nie 

wymaga wzmocnień czy wymiany jednak ze względu na 

projektowaną przebudowę  budynku świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Dobieszowice wymienione zostanie pokrycie 

dachowe wraz z izolacjami zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 

� Pozostałe elementy konstrukcji budynku są w dobrym stanie 

technicznym i nie wymagają wzmocnień. 

 
� Istniejące tynki cementowo wapienne na ścianach wewnątrz 

budynku zostaną skute i połoŜone na nowo. 

                   

 

             Autor: 

 
 


