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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Dane wstępne – przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania są budynki wchodzące w skład kompleksu szkolnego Gminy 
Irządze,  a  w  szczególności  części  i  elementy  budynków  wyznaczone  przez  audytora  do 
poprawy izolacyjności przegród budowlanych.

Celem  niniejszego  opracowania  jest  ocena  stanu  technicznego  elementów 
konstrukcyjnych  i  wykończeniowych  poszczególnych budynków dla  określenia  możliwości 
wykonania termomodernizacji.

2. Podstawa opracowania.

– zlecenie Architekta;
– wizja  lokalna,  oględziny  makroskopowe, ocena stanu technicznego, stanu 

wykończeniowego;
– inwentaryzacja obiektu wykonana przez Architekta;
– wytyczne Architekta dotyczące rozwiązań materiałowych i lokalizacyjnych planowanej 

termomodernizacji;
– wytyczne w sprawie zasad opracowania przeglądów technicznych orzeczeń, ocen 

stanu  technicznego budynków opracowane przez CUTOB – PZiTB z 1988r.;
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. z dnia 9 lutego 2016 r., Dz.U. z 

2016 r. poz. 290);
– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r.);

– Polskie Normy Budowlane;
– dokumentacja techniczna udostępniona przez Inwestora:

• „OCENA  STANU  TECHNICZNEGO  STROPU  NAD  PARTEREM  W  BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IRZĄDZACH”, lipiec 2009;

• „OCENA  PĘKNIĘĆ  POKRYCIA  DACHU  NAD  SALA  GIMNASTYCZNĄ  W 
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IRZĄDZACH”, lipiec 2009;

• „EKSPERTYZA  BUDOWLANA  dot.  STANU  KONSTRUKCJI  PRZEKRYCIA 
SZKOLNEJ SALI  SPORTOWEJ”,  Szkoła  Podstawowa,  42-446  Irządze,  kwiecień 
2010;

• „WZMOCNIENIE  DACHU  NAD  SALĄ  GIMNASTYCZNĄ  W  BUDYNKU  SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ  W  IRZĄDZACH”  wraz  z  Załącznikiem  nr  1  „Obliczenia  i 
wymiarowanie”, kwiecień 2011. 

3. Charakterystyka obiektu.

3.1. Opis ogólny obiektu.

Obiekt  składa  się  z  czterech  połączonych  z  sobą  budynków tworzących  kompleks 
szkolny  wraz  z  sala  gimnastyczną.  Budynki  powstawały  kolejno  na  przestrzeni  ostatnich 
niemal stu lat.

Budynek szkoły został wybudowany w drugiej połowie lat 20tych XX w., został oddany 
do użytkowania w 1929r. i pełni swoją funkcję aż do dzisiaj.  Budynek na planie zbliżonym do  
prostokąta o wymiarach ok. 17.5m / 31.5m z umiejscowionym centralnie w ścianie podłużnej  
wejściem  głównym  oraz  półkolem  podestu  klatki  schodowej  na  przeciwległej  ścianie 
zewnętrznej.  Zbudowany  w  technologii  tradycyjnej,  częściowo  podpiwniczony,  z  dwoma 
kondygnacjami naziemnymi,  przykryty dachem czterospadowym w konstrukcji  drewnianej z 
wydzielonym poddaszem użytkowym. Wysokość budynku waha się pomiędzy 15.5 – 16.5m od 
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poziomu  otaczającego  terenu,  w  zależności  od  ukształtowania  otoczenia.  Układ  budynku 
trójnawowy równoległy do dłuższego boku prostokąta gdzie korytarz zlokalizowano w nawie 
środkowej, a sale i pomieszczenia umiejscowiono w nawach skrajnych.  

Budynek  przedszkola został  dobudowany  do  pierwotnego  budynku  szkoły  na 
przełomie  lat  80tych  i  90  tych  XX  w.  Inwestycja  została  zakończona  w  1993r.  Budynek 
przedszkola  przylega  do  ściany  szczytowej  szkoły.  Zbudowany  na  planie  prostokąta  o 
wymiarach  ok.   17.5m  /  18.2m,  podpiwniczony  (suteryna),  z  dwoma  kondygnacjami 
naziemnymi,  przykryty dachem trzyspadowym w konstrukcji  drewnianej  o  mniejszym kącie 
nachylenia i  niższej  kalenicy niż w budynku szkoły.  Wyskość budynku wynosi  ok. 13m od 
poziomu  otaczającego  terenu.  Budynek  przedszkola  posiada  osobne  wejście  oraz  jest 
połączony z budynkiem szkoły ciągiem komunikacyjnym poziomym na każdym piętrze. Część 
przedszkolna posiada również niezależną klatkę schodową.

Budynek sali gimnastycznej wraz z łącznikiem powstały na przestrzeni 1994-1996r. 
Sala sportowa na rzucie prostokąta ma wymiary ok. 12m / 24m i wysokość waha się pomiędzy 
6 – 8m. Hali wykonana jest w technologii mieszanej, żelebetowo – stalowej z wypełnieniami z 
cegły pełnej  i  pustaka  betonowego. Budynek jest niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, 
parterowy  o  konstrukcji  szkieletowej  z dachem płaskim o kącie nachylenia ok. 2º. Ustrojem 
nośnym budynku są ramy złożone z żelbetowych słupów, na których oparte zostały stalowe 
wiązary dachowe. W kierunku poprzecznym rama usztywniona jest belkami (gzymsowymi i  
nadprożowymi). Rozstaw w osi słupów w kierunku podłużnym wynosi 3.0 m. Na dźwigarach 
ułożone  zostały  płyty  korytkowe.  Słupy  zamocowane  są  w  żelbetowych  stopach 
fundamentowych. Hala oryginalnie została zrealizowana wg wytycznych zawartych w projekcie 
powtarzalnym  (typowym)  pn.  „Szkolna  Sala  Sportowa  12.0  x  24.0  x  6.0m  w  technologii  
tradycyjnej” autorstwa COBPBO Warszawa 1990r. Ze względu na  pojawienie się  usterek w 
trakcie  użytkowania  hali  tj.  m .  in.  uszkodzenia  pokrycia  dachowego,  w latach 2010-2011 
opracowano  dokumentację techniczną na podstawie której dokonano wzmocnień dźwigarów 
stalowych, ustroju nośnego słupów oraz wybrano alternatywny i  zalecany sposób naprawy 
pokrycia polegający na przykryciu dachu dodatkową blachą trapezową ułożoną na pośredniej 
konstrukcji drewnianej  lub stalowej opartej przez płyty korytkowe na węzłach pasa górnego 
kratownicy stalowej.  Zgodnie z wnioskami zawartymi w „Ekspertyzie budowlanej” z kwietnia 
2010r.  „Przeniesienie  pionowego  obciążenia  zewnętrznego  wiązara  do  górnych  węzłów 
kratownicy.  Ta  operacja  zmniejsza  ponad  dwukrotnie  wytężenie  przeciążonych  elementów 
wiązara (wg wyników obliczeń sprawdzających)”. W związku z powyższym autorzy projektu 
wzmocnień  dachu  („WZMOCNIENIE DACHU NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ W BUDYNKU 
SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  IRZĄDZACH”  wraz  z  Załącznikiem  nr  1  „Obliczenia  i 
wymiarowanie”, kwiecień 2011) zalecają i dopuszczają wykonanie ostatniej warstwy pokrycia 
dachowego  poprzez  natrysk  pianki  poliuretanowej.  Zastosowana  pianka  musi  posiadać 
sprężystość  umożliwiającą  niewielkie  odkształcenia  kompensujące  pracę  dachu  – 
potwierdzone przez dostawcę. 

Łącznik wraz z zapleczem socjalnym to parterowa niepodpiwniczona część budynku z 
dachem płaskim.  Część  socjalna  przylega  do  jednej  ze  ścian  podłużnych  hali,  następnie 
przechodzi w łącznik, który spina halę z pierwotnym budynkiem szkoły. Łącznik wykonany w 
technologii  tradycyjnej  konstrukcji  murowej  z  dachem płaskim o  kącie   nachylenia  ok.  2º, 
pokryty  papą.  Dach  stanowi  stropodach  wentylowany  oparty  na  ścianach  nośnych  i  
podciągach żelbetowych.  

Co istotne dla przedmiotowego zadania, jednostka projektowa projektu powtarzalnego 
(COBPBO) umieściła na dokumentacji  projektowej  opieczętowane zastrzeżenie „projekt nie 
spełnia wymagań nowej normy cieplnej”.

Budynek  gimnazjum został  oddany do użytku 1 września 2006r.  Budynek na planie 
prostokąta o wymiarach ok.  17.0m /  34.0m,  częściowo podpiwniczony (suteryna), z dwoma 
kondygnacjami naziemnymi, przykryty dachem  czterospadowym  z wydzielonym poddaszem 
użytkowym  i facjatami. Zbudowany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne wykonano z 
pustaka  ceramicznego,  ściany  fundamentowe  z  bloczków  betonowych  posadowionych  na 
żelbetowych  ławach  fundamentowych.  Do  głównej  bryły  budynku  gimnazjum  przylega 
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parterowy łącznik, który zapewnia komunikację z łącznikiem sali gimnastycznej.  Dodatkowo 
połączono suterynę gimnazjum z suteryną budynku przedszkola za pomocą wąskiego łącznika 
przekrytego dachem płaskim. 

W  ten sposób kompleks budynków w różnych konstrukcjach powstały przez ostatnie 
dziesięciolecia tworzy układ wzajemnie skomunikowanych brył z wewnętrznym dziedzińcem. 

Szczegółowy dane techniczne budynków oraz warunki lokalizacyjne zostały pokazane 
na rysunkach w części architektonicznej opracowania.

3.2.  Analiza i ocena stanu technicznego wybranych elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych.

Kryteria oceny stanu technicznego i klasyfikację techniczną elementów budynku 
określono dalej wg skali 5-stopniowej (dobry, zadowalający, średni, lichy, zły) zgodnie z 
wytycznymi podanymi w informatorze dla rzeczoznawców - wydanie CUTOB- PZiTB Wrocław 
1988 r.

A) Dobry - zużycie 0-15%. Element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie 
wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają 
wymogom norm.

B) Zadowalający - zużycie 16-30%. Element budynku utrzymany jest należycie. Celowy jest 
remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach i konserwacji.

C) Średni - zużycie 31-50%. W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia i ubytki 
nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Celowy jest częściowy remont kapitalny.

D) Lichy - zużycie 51-70%. W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki. 
Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżone klasę. Wymagany kompleksowy 
remont kapitalny względnie wymiana.

E) Zły - 71-100%. W elementach budynku występują duże uszkodzenia i ubytki, które 
zagrażają dalszemu użytkowaniu. Zahamowanie zagrożenia wymaga rozbiórki i wykonania 
nowego elementu.

Ze względu na potrzeby niniejszej ekspertyzy dla określenia stanu technicznego 
budynków pod kątem planowanej termomodernizacji ograniczono się tylko do oceny 
następujących elementów budynku:

3.2.1. Ściany fundamentowe / piwnic szkoły.

• Ściany fundamentowe zewnętrzne i ściany zewnętrzne piwnic gr. 60-75cm z kamienia 
naturalnego na zaprawie cementowo–wapiennej  z uzupełnieniami z cegły ceramicznej 
pełnej.  Ściany  piwnic  zagłębione  ok.  3m  poniżej  otaczającego  terenu.  Ściany 
fundamentowe  wyniesione  po  obwodzie  ok.  0.5-1m  powyżej  otaczającego  terenu  i 
pokryte tynkiem cementowo-wapiennym. 

• Brak widocznych ubytków, spękań czy wykwitów od strony piwnic (strona wewnętrzna 
poniżej  poziomu  terenu).  Po  stronie  zewnętrznej  nad  poziomem  gruntu  widoczne 
miejscowe  zawilgocenia,  ubytki  tynku,  oraz  ubytki  fragmentów  cegieł.  Mocne 
zawilgocenia przy wylotach rur spustowych. Brak warstwy ocieplenia.
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• Stan techniczny ścian oceniono jako zadowalający.

3.2.2. Ściany fundamentowe / suteryny przedszkola.

• Ściany  fundamentowe  zewnętrzne  suteryny  gr.  50cm  z  cegły  ceramicznej.  Ściany 
suteryn  zagłębione  min.  1.3m  poniżej  otaczającego  terenu.  Ściany  fundamentowe 
wyniesione po obwodzie ok.  0.5-1m powyżej  otaczającego terenu i  pokryte tynkiem 
cementowo-wapiennym. 

• Brak widocznych ubytków, spękań czy wykwitów od strony suteryny (strona wewnętrzna 
poniżej  poziomu  terenu).  Po  stronie  zewnętrznej  nad  poziomem  gruntu  widoczne 
miejscowe zawilgocenia. Brak warstwy ocieplenia.

• Stan techniczny ścian oceniono jako zadowalający.

3.2.3. Ściany fundamentowe / piwnic gimnazjum.

• Ściany fundamentowe zewnętrzne i ściany zewnętrzne piwnic  gr.  25cm murowane z 
bloczków  betonowych  i  posadowione  na  żelbetowych  ławach  fundamentowych, 
wykończone od strony zewnętrznej ponad poziomem terenu tynkiem mineralnym. 

• Brak widocznych ubytków, spękań,  zawilgoceń czy innych uszkodzeń.  Brak warstwy 
ocieplenia.

• Stan techniczny ścian oceniono jako zadowalający.

3.2.4. Ściany zewnętrzne szkoły.

• Ściany zewnętrzne gr. 50-75cm z cegły ceramicznej pełnej, częściowo otynkowane po 
stronie zewnętrznej. Brak warstwy ocieplenia.

• Na  płaszczyznach  gdzie  tynk  został  skuty  widoczne  miejscowe  pęknięcia  i 
rozwarstwienia  na  liniach  fug.  Możliwe  uszkodzenie  wiązań  cegieł  w  zewnętrznej 
warstwie. Dodatkowo wyraźne zawilgocenia i wykwity po stronie zewnętrznej wzdłuż rur 
spustowych.

• Na  płaszczyznach  otynkowanych  widoczne  złuszczenia,  odspojenia  i  ubytki  tynku, 
szczególnie przy połączeniu ze ścianami fundamentowymi oraz przy rurach spustowych 
, gzymsach i rynnach.

• Stan techniczny ścian oceniono jako zadowalający.

3.2.5. Ściany zewnętrzne przedszkola.

• Ściany zewnętrzne gr.  ok.  40cm z cegły ceramicznej  pełnej,  otynkowane po stronie 
zewnętrznej. Brak warstwy ocieplenia.

• Nieliczne miejscowe spękania i zawilgocenia tynków zewnętrznych.
• Stan techniczny ścian oceniono jako zadowalający.

3.2.6. Ściany zewnętrzne sali gimnastycznej i łącznika.

• Ściany podłużne hali jako układ szkieletowy słupów żelbetowych b / h = 35 / 55cm w 
rozstawie co 3m z wypełnieniem pomiędzy słupami ścianami z cegły pełnej i pustaka 
gazobetonowego, o zmiennej grubości 12-50cm w zależności od wysokości i lokalizacji

• Pozostałe ściany zewnętrzne gr. 25-50cm w układzie mieszanym z cegły i bloczków 
żużlobetonowych.

• Wszystkie ściany tej części obiektu ocieplone warstwą styropianu gr. 5cm i wykończone 
od strony zewnętrznej tynkiem mineralnym koloru szarego. Warstwa wykończeniowa 
doprowadzona w jednej płaszczyźnie do poziomu otaczającego terenu.

• Nieliczne  miejscowe  ubytki  tynku  tynków zewnętrznych  .  Widoczne  zabrudzenia   i 
smugi po zawilgoceniach szczególnie w pasmach przyziemia i podrynnowych.
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• Stan techniczny ścian oceniono jako zadowalający.

3.2.7. Ściany zewnętrzne gimnazjum.

• Ściany zewnętrzne wykonano z pustaka ceramicznego  gr. 25cm
• Wszystkie  ściany  tej  części  obiektu  ocieplone  warstwą  styropianu  gr.  10-12cm  i 

wykończone od strony zewnętrznej tynkiem mineralnym. Linia zakresu zastosowanego 
ocieplenia jest wyznaczona przez poziom podłogi parteru.

• Nie stwierdzono żadnych uszkodzeń lub braków. 
• Stan techniczny ścian oceniono jako dobry  .  

3.2.8. Strop pod poddaszem szkoły i przedszkola.

• Tradycyjny strop drewniany gr. ok. 25cm gdzie na belkach drewnianych w rozstawie co 
ok. 1m nabito od góry deski podłogowe, a od dołu deski sufitowe wykończone warstwą 
tynku na macie trzcinowej. Pod deskami podłogowymi zalega warstwa polepy glinianej 
z trocinami 1:1 gr. ok. 8cm.

• Po  dokonanej  odkrywce  nie  stwierdzono  wyraźnych  uszkodzeń  elementu  nośnego 
stropu, brak korozji biologicznej czy ponadnormatywnych ugięć.

• Stan techniczny ścian oceniono jako zadowalający.

3.2.  9  . Dach   nad   poddaszem szkoły.  

• Konstrukcja więźby drewnianej płatwiowo-kleszczowa dla dachu o czterech połaciach z 
kalenicą równoległą do dłuższego boku. Istniejące pokrycie dachu z blachy trapezowej 
ułożonej  na  deskowaniu  niepełnym,  ażurowym.  Brak  warstw  izolacji,  m.  in. izolacji 
termicznej.

• Całość  układu  konstrukcyjnego  więźby   została  wykonana  pierwotnie  zgodnie  z 
zasadami sztuki budowlanej.  Nie stwierdzono  znacznych uszkodzeń poszczególnych 
głównych elementów  więźby.  Niektóre  elementy  więźby  wykazują  miejscowe 
zawilgocenia,  przegnicia  i  ubytki  oraz  ślady  doraźnych uzupełnień i  napraw.  Brak 
bieżącej impregnacji. 

• Stan techniczny ścian oceniono jako zadowalający.

3.2.  10  . Dach   nad   poddaszem   przedszkola  .  

• Konstrukcja więźby drewnianej płatwiowo-krokwiowa dla połaci podłużnych i krokwiowa 
dla  połaci  zamykającej  (nad  ściną  szczytową).  Pokrycie  dachu  z  blachy  falistej 
położonej na łatach z desek. Brak warstw izolacji, m. in. izolacji termicznej.

• Schemat statyczny więźby odbiega od klasycznie stosowanych rozwiązań. Stwierdzono 
liche  zabezpieczenie  sztywności  konstrukcji  w  kierunku  poprzecznym  i  podłużnym. 
Część  mieczy  odspojona  w  miejscu  połączenia  z  płatwiami.  Część  krokwi  z 
nieokorowanych okrąglaków. Łaty wykonano z desek na płask w rozstawie co ok. 0.5-
0.75cm.  Elementy więźby wykazują miejscowe zawilgocenia, przegnicia i ubytki. Brak 
bieżącej  impregnacji.  Blacha  od  strony  zewnętrznej  z  widocznymi  przebarwieniami 
spowodowanymi korozją. Brak bieżącej konserwacji.

• Stan techniczny ścian oceniono jako średni  .  

3.2.11. Dach sali gimnastycznej.

• Dach  przykryty  blachą  trapezową  po  remoncie  zrealizowanym  wg  dokumentacji 
„WZMOCNIENIE  DACHU  NAD  SALĄ  GIMNASTYCZNĄ  W  BUDYNKU  SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W IRZĄDZACH” wraz z Załącznikiem nr 1. 

• Brak dodatkowego ocieplenia połaci dachowej.
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• Stan techniczny ścian oceniono jako dobry  .  

3.2.12. Orynnowanie i rury spustowe szkoły i przedszkola.

• Rynny  i  rury  spustowe  wykonane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  lub  malowanej. 
Miejscowe   oznaki złuszczeń powłoki malarskiej, ogniska korozji oraz rozszczelnienia 
segmentów.  Część  elementów  uległa  miejscowym  wyboczeniom.  Ślady  doraźnych 
napraw i uzupełnień. Rynny i rury spustowe po stronie szkoły częściowo nieszczelne co 
objawia się zawilgoceniami ścian i ubytkami tynków i fragmentów gzymsu. Część rur 
spustowych zakończonych nieprawidłowym ujściem co powoduje zawilgocenia i ubytki 
fragmentów ścian przyziemia.

• Stan techniczny oceniono jako średni  .  

3.2.13. Orynnowanie i rury spustowe sali gimnastycznej i łącznika.

• Rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub malowanej. Brak 
uwag.

• Stan techniczny oceniono jako dobry  .  

3.2.14. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna w szkole.

• Stolarka  zewnętrzna  drzwiowa  drewniana  wykazuje  oznaki  zużycia  oraz  brak 
impregnacji i bieżącej konserwacji..

• Stolarka  okienna  drewniana  na  pierwszym  piętrze  od  strony  dziedzińca  wykazuje 
oznaki zużycia oraz brak impregnacji bieżącej konserwacji.

• Stan techniczny stolarki drewnianej oceniono jako średni  .  
• Stolarka okienna i drzwiowa z PCV.  Nie stwierdzono żadnych uszkodzeń lub braków. 

Różne  podziały  szprosów  w  poszczególnych  pasmach  wymienionych  okien  mogą 
sprawiać wrażenie mało estetycznych.

• Stan techniczny stolarki PCV oceniono jako dobry  .  

3.2.15. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna w przedszkolu.

• Stolarka okienna drewniana w suterynie wykazuje oznaki zużycia oraz brak impregnacji  
i bieżącej konserwacji.

• Stan techniczny stolarki drewnianej oceniono jako średni  .  
• Stolarka okienna i drzwiowa z PCV.  Nie stwierdzono żadnych uszkodzeń lub braków. 

Różne  podziały  szprosów  w  poszczególnych  pasmach  wymienionych  okien  mogą 
sprawiać wrażenie mało estetycznych.

• Stan techniczny stolarki PCV oceniono jako dobry  .  

3.2.16. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna w sali gimnastycznej i łączniku.

• Stolarka drzwiowa zewnętrzna z PCV. Nie stwierdzono żadnych uszkodzeń. Brak uwag.
• Stan techniczny stolarki PCV oceniono jako dobry  .  
• Stolarka  okienna drewniana  wykazuje  oznaki  nieznacznego  zużycia  oraz  braki  w 

bieżącej konserwacji.
• Stan techniczny stolarki drewnianej oceniono jako zadowalający.

5.  Wnioski.

Po analizie, wykonanej na podstawie przeprowadzonych oględzin,  polegającej  na 
makroskopowej  ocenie  stanu  technicznego  wybranych elementów  konstrukcyjnych  i 
wykończeniowych znajdujących  się  w  zakresie  opracowania,  oraz   na  porównaniu 
oszacowanych obciążeń istniejących z docelowymi stwierdza się, że planowane zamierzenie 
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budowlane  polegające  na  przeprowadzeniu  termomodernizacji  części  budynków 
wchodzących  w  skład  kompleksu  szkolnego  może  zostać  zrealizowane.  Planowane 
prace modernizacyjne zapewnią:

• usunięcie lub naprawę części wykazanych usterek
• ochronę przed degradacją części niezabezpieczonych elementów konstrukcyjnych
• wymagane odpowiednie współczynniki przenikania ciepła wynikające z obowiązujących 

przepisów dla poszczególnym przegród budowlanym i wyposażenia budynków
• poprawę estetyki i spójność architektoniczną kompleksu budynków

Zwraca  się  uwagę,  że  stan  techniczny  więźby  dachowej  oraz  pokrycia  dachu  nad 
przedszkolem oceniono jako średni i obecnie nie jest wskazane dociążanie tych elementów 
warstwami izolacji. Ze  względów  bezpieczeństwa  i  stateczności  konstrukcji  to  samo 
zastrzeżenie dotyczy więźby i pokrycia dachowego nad szkołą.

W trakcie opracowania projektu  termomodernizacji  oraz w trakcie prac związanych z 
realizacją  przedmiotowego  zamierzenia  budowlanego  należy  bezwzględnie  przestrzegać 
zaleceń ujętych w następnym punkcie niniejszego opracowania.

6.  Zalecenia.

6.1.  Ściany fundamentowe / piwnic szkoły.

Zaleca się wykonanie pionowych izolacji fundamentów tj. hydroizolację oraz docieplenie 
ścian  fundamentowych  styrodurem  XPS,  lambda  0.035,  gr.  13cm.  Należy  pamiętać  o 
prawidłowym ułożenia folii kubełkowej. Można rozważyć wykonanie drenażu, szczególnie od 
strony dziedzińca. Wszystkie prace związane z odkryciem fundamentów, należy wykonywać 
ze szczególną ostrożnością. Prace należy wykonywać w trakcie okresu kiedy występują tylko 
dodatnie  temperatury.  Prace  podzielić  na  etapy,  nie  odkrywać  jednej  płaszczyzny 
fundamentów na odcinku dłuższym niż 1.5m. Nie naruszać struktury gruntu poniżej poziomu 
posadowienia budynku.

6.2.  Ściany fundamentowe /  suteryny przedszkola.

Zaleca się wykonanie pionowych izolacji fundamentów tj. hydroizolację oraz docieplenie 
ścian  fundamentowych  styrodurem  XPS,  lambda  0.035,  gr.  13cm.  Należy  pamiętać  o 
prawidłowym ułożenia folii kubełkowej. Można rozważyć wykonanie drenażu, szczególnie od 
strony dziedzińca. Wszystkie prace związane z odkryciem fundamentów, należy wykonywać 
ze szczególną ostrożnością. Prace należy wykonywać w trakcie okresu kiedy występują tylko 
dodatnie  temperatury.  Prace  podzielić  na  etapy,  nie  odkrywać  jednej  płaszczyzny 
fundamentów na odcinku dłuższym niż 1.5m. Nie naruszać struktury gruntu poniżej poziomu 
posadowienia budynku.

6.3.  Ściany fundamentowe / piwnic gimnazjum.

Zaleca się wykonanie pionowych izolacji fundamentów tj. hydroizolację oraz docieplenie 
ścian  fundamentowych  styrodurem  XPS,  lambda  0.035,  gr.  13cm.  Należy  pamiętać  o 
prawidłowym ułożenia folii kubełkowej. Można rozważyć wykonanie drenażu, szczególnie od 
strony dziedzińca. Wszystkie prace związane z odkryciem fundamentów, należy wykonywać 
ze szczególną ostrożnością. Prace należy wykonywać w trakcie okresu kiedy występują tylko 
dodatnie  temperatury.  Prace  podzielić  na  etapy,  nie  odkrywać  jednej  płaszczyzny 
fundamentów na odcinku dłuższym niż 1.5m. Nie naruszać struktury gruntu poniżej poziomu 
posadowienia budynku.
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6.4.  Ściany zewnętrzne szkoły.

Zaleca się wykonanie docieplenia wełną mineralną, lambda 0.038, gr. 15cm układaną 
na  ruszcie  drewnianym.  Prace  należy  wykonać  po  uprzednim  skuciu  istniejących  tynków. 
Występuje  ryzyko  odspojenia  i  odpadania  fragmentów  gzymsu.  Docelowo  odtworzyć 
miejscowe ubytki gzymsu. Prace należy wykonywać w trakcie okresu kiedy występują tylko 
dodatnie  temperatury.  Przed  ułożeniem ocieplenia  naprawić  ubytki  i  spękania  zewnętrznej 
warstwy ceglanych ścian. Zaleca się użycie zaprawy trasowej. Po ułożeniu ocieplenia należy 
wykonać nowe tynki zwracając uwagę na zabezpieczenie ścian przed wilgocią szczególnie w 
strefie przygruntowej.

6.5.  Ściany zewnętrzne przedszkola.

Zaleca się wykonanie docieplenia wełną mineralną, lambda 0.038, gr. 15cm układaną 
na ruszcie drewnianym. Prace należy wykonać po uprzednim skuciu istniejących tynków. Po 
ułożeniu ocieplenia należy wykonać nowe tynki  zwracając uwagę na zabezpieczenie ścian 
przed wilgocią szczególnie w strefie przygruntowej.

6.6.  Ściany zewnętrzne sali gimnastycznej i łącznika.

Zaleca się  wymianę istniejącej warstwy ocieplenia na grubszą tj. styropian gr. 15cm, 
lambda 0.032.  Prace należy wykonać po uprzednim  demontażu istniejącego ocieplenia. W 
trakcie usuwania,  składowania i transportu  istniejącej warstwy ocieplenia należy zastosować 
środki techniczne ograniczające emisję do otoczenia drobnych fragmentów styropianu. Przed 
ułożeniem  nowego  ocieplenia  doprowadzić  powierzchnie  ścian  do  należytego  stanu,  aby 
umożliwić prawidłowy montaż równej i ciągłej warstwy styropianu. Prace należy wykonywać w 
trakcie  okresu  kiedy występują  tylko  dodatnie  temperatury.  Po  ułożeniu  ocieplenia  należy 
wykonać nowe tynki zwracając uwagę na zabezpieczenie ścian przed wilgocią szczególnie w 
strefie przygruntowej.

6.7.  Ściany zewnętrzne gimnazjum.

W  przyszłości  można  rozważyć  malowanie  elewacji  w  celu  osiągnięcia  spójności 
estetycznej całego kompleksu. 

6.8.  Strop pod poddaszem szkoły i przedszkola.

Zaleca  się   usunięcie  górnych  warstw  stropu  co  spowoduje  jego  odciążenie  oraz 
zastąpienie ich lekkimi warstwami ocieplenia i wykończenia. Po usunięciu wierzchniej warstwy 
desek podłogowych należy wybrać w całości zalegającą poniżej polepę.  Przy założeniu, że 
ciężar objętościowy polepy wynosi ok. 13kN/m3 i  po wybraniu warstwy grubości 8cm strop 
zostanie  odciążony o  ok.  100kg  na  każdy 1m2.  Planowane docieplenie  stropu  zaleca  się 
ułożyć  na  wierzchniej  odkrytej  powierzchni  desek  ślepego  pułapu.  Planowane docieplenie 
wykonać  z  wełny  mineralnej  gr.  20cm,  lambda  0.040.  Ułożyć  nowe  legarki  drewniane, 
równolegle, na istniejących belkach stropowych. Całość zmodyfikowanej przegrody przykryć 
płytami OSB mocowanymi do nowych legarków. Stosując takie rozwiązanie można docelowo 
odciążyć strop o ok. 50kg/m2 polepszając jednocześnie właściwości termiczne przegrody przy 
zachowaniu odpowiednich parametrów akustycznych i p.poż.

Bezwzględnie pamiętać, aby nie kumulować i nie składować wybranej polepy na stropie 
drewnianym. 

6.9.  Dach nad poddaszem szkoły.

Wyklucza się dodatkowe dociążenia konstrukcji dachu w obecnym stanie technicznym 
bez uprzednich wzmocnień. Zaleca się bieżącą konserwację istniejącego pokrycia dachowego 
i  impregnację  drewnianych  elementów  więźby  dachowej  środkami  przeciwwilgociowymi, 
owadobójczymi oraz ogniochronnymi.
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6.10.  Dach nad poddaszem przedszkola.

Wyklucza się dodatkowe dociążenia konstrukcji dachu w obecnym stanie technicznym. 
Doraźnie  uzupełnić  i  naprawić  uszkodzone  elementy  konstrukcyjne  więźby  dachowej, 
wprowadzić  dodatkowe  wzmocnienia  usztywniające  konstrukcję.  Zaleca  się  impregnację 
drewnianych  elementów  więźby  dachowej  środkami  przeciwwilgociowymi,  owadobójczymi 
oraz  ogniochronnymi.  Docelowo  należy  wymienić  istniejące  pokrycie  dachowe  i  rozważyć 
wymianę całej konstrukcji dachu.

6.11.  Dach sali gimnastycznej.

Dopuszcza  się wykonanie  ostatniej  warstwy  pokrycia  dachowego  poprzez  natrysk 
pianki  poliuretanowej.  Zastosowana  pianka  musi  posiadać  sprężystość  umożliwiającą 
niewielkie odkształcenia kompensujące pracę dachu – potwierdzone przez dostawcę. Piankę 
zabezpieczyć powłoką hydroizolacji. 

6.12.  Orynnowanie i rury spustowe szkoły i przedszkola.

Elementy  będą  musiały  zostać  zdemontowane  w  trakcie  prac  związanych  z 
termomodernizacją. Z uwagi na średni stan techniczny zaleca istniejących elementów zaleca 
się wykonanie nowego systemu odprowadzenia opadów atmosferycznych z tej części obiektu.

6.13.  Orynnowanie i rury spustowe sali gimnastycznej i łącznika.

Elementy będą musiały zostać częściowo zdemontowane w trakcie prac związanych z 
termomodernizacją  ze  względu  na  zwiększenie  grubości  warstwy  ocieplenia.  Biorąc  pod 
uwagę  dobry  stan  techniczny  rynien  i  rur  spustowych  zaleca  się  ponowne  użycie  części 
elementów  w  miejscach  gdzie  to  będzie  możliwe.  Części  systemu,  których  nie  uda  się 
odzyskać należy zastąpić nowymi.

6.14.   Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna w szkole i przedszkolu.

Stolarka  okienna  i  drzwiowa  z  PCV  do  pozostawienia,  względnie  do  wymiany,  ale 
jedynie  ze  względów estetycznych  (wspomniane  wcześniej  różnice  w  podziałach  okien  w 
poszczególnych pasmach).

Okna drewniane bezwzględnie wymienić na nowe PCV o U=1.1 z nawiewnikami. 
Drzwi zewnętrzne drewniane bezwzględnie wymienić na nowe PCV o U=1.3.

6.15.   Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna w sali gimnastycznej i łączniku.

Stolarka okienna i drzwiowa z PCV do pozostawienia.
Okna drewniane wymienić na nowe PCV z nawiewnikami. 
Drzwi zewnętrzne drewniane wymienić na nowe PCV.

Całość prac związanych z zamierzeniem budowlanym powinna być prowadzona 
pod nadzorem osoby posiadającej  odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  zgodnie  z 
projektem, w którym powinny zostać uwzględnione powyższe zalecenia i wnioski. Nie 
wyklucza się innych uszkodzeń obiektu nie wykazanych w niniejszym opracowaniu. 

Sporządził:

inż. Wojciech Byrski
upr. nr SLK/3786/PWOK/12
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ZAŁĄCZNIKI

1. Zaświadczenia o przynależności do Izby.
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2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
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