
Ekspertyza techniczna 
 

1.Obiekt:  

Budynek świetlicy wiejskiej (Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku świetlicy 
wiejskiej, budowa parkingu, budowa zjazdu publicznego, budowa biologicznej oczyszczalni 
ścieków) 
Grodziec 13A , dz.nr 241,257 
 

2. Główne elementy konstrukcyjne : 

-ściany fundamentowe murowane z cegły ceramicznej pełnej/bloczków na zaprawie cem.-

wap. 

-ściany (murowane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cem.-wap.)  

-stropy na belkach drewnianych 

-nadproża wykonane jako żelbetowe/z kształtowników stalowych 

-pokrycie dachu – dachówka karpiówka 

są w dobrym stanie technicznym i bezpiecznie przeniosą obciążenia nowoprojektowane. 

Obciążenia użytkowe –bez zmian  
 

3.Uwagi : 

-pokrycie dachu jest zużyte i należy je naprawić lub wymienić na nowe  

-wszelkie prace adaptacyjne wykonywać w sposób nieuciążliwy dla otoczenia 

-wszelkie prace wyburzeniowe wykonywać w sposób nieuciążliwy dla konstrukcji budynku z 

zastosowaniem pił do cięcia murów z wykluczeniem elektronarzędzi o działaniu 

dynamicznym 

-wszelkie prace wykonywać zgodnie z przepisami BHP i ze sztuką  budowlaną  

-roboty konstrukcyjne związane prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej 

stosowne uprawnienia budowlane zgodne z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP  

 

4.Wnioski : 

-główne elementy konstrukcyjne są w dobrym stanie technicznym i 
bezpiecznie przeniosą obciążenia nowoprojektowane z uwzględnieniem 
posadowienia obiektu. 
 
          Opracował :  
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Opis techniczny części konstrukcyjnej 
Grodziec 13A , dz. nr 241,257 

 
1. Lokalizacja obiektu: 

 
Przyjęto lokalizację obiektu w I strefie śniegowej (obciążenie charakterystyczne śniegiem 
gruntu Q=0,70 kPa), w strefie I wiatrowej (charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru 
q=0,25 kPa). 
 

2. Roboty ziemne: 
 
Wykopy należy wykonać koparką, w pobliżu budynku(-1,5m-) wykonać wykopy ręcznie. 
Pogłębienie wykopu pod fundamenty należy wykonać ręcznie z odrzuceniem urobku na 
odkład. Zasypkę wykopu na ściany fundamentowe także wykonać ręcznie. 
 

3. Fundamenty: 
 
Przyjęto maksymalne obciążenie gruntu pod fundament na poziomie posadowienia jako 
równomierne i nie przekraczające wartości 150 kPa. Przyjęto również, że poziom wód 
gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia budynku. Fundamenty należy 
posadowić na gruncie nośnym, poniżej głębokości przemarzania gruntu na głębokości 
fundamentów istniejących. Fundamenty należy wykonać z betonu B 20 o grubości 35cm i 
szerokości według rysunku rzutu fundamentów na warstwie podkładowej o grubości 10 cm z 
betonu klasy B 15. Zaleca się, aby warstwę podkładową układać na poduszce żwirowo-
piaskowej o grubości min. 30cm i stopniu zagęszczenia ID=0,60. Poduszkę żwirowo-piaskową 
należy wykonać po zdjęciu humusu i wykonaniu wykopu na gruncie rodzimym. 
Ławy fundamentowe należy wykonać o grubości 35cm i zbroić podłużnie w świetle ścian 
fundamentowych 4 prętami Ø12 ze stali klasy A-III(34GS) i poprzecznie strzemionami Ø6 co 
25cm ze stali klasy A-I (St3SX). Należy bezwzględnie zapewnić ciągłość zbrojenia 
podłużnego ław, szczególnie w narożach. Nowo projektowaną ławę żelbetową należy 
połączyć z istniejącą ławą betonową za pomocą 2xIPE 200 
Stopy fundamentowe należy wykonać o grubości 35cm o wymiarach podanych na rysunkach 
konstrukcyjnych. Razem ze stopami należy wykonać filary stopy o wymiarach i ilości 
zbrojenia według rysunków konstrukcyjnych. Zbrojenie filara stopy Sf3 należy kotwić na 
całej szerokości stopy. 
Nowo projektowany fundament należy połączyć z istniejącą ławą betonową za pomocą 
prętów stalowych. 
Wykonać izolację fundamentów. 
Należy zachować otulinę zbrojenia 5cm. 
 

4. Ściany fundamentowe: 
 
Ściany fundamentowe o grubości 25cm należy wykonać z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowej zwykłej. Na ławach fundamentowych i na wierzchu ścian fundamentowych 
należy ułożyć poziomą izolację przeciwwilgociową (dwie warstwy papy asfaltowej na 
lepiku). Pionowa izolacja przeciwwilgociowa - np. Abizol lub Dysperbit. W przypadku 
wysokiego poziomu wody gruntowej należy ułożyć pionową izolację wodochronną na 
ścianach fundamentowych i poziomą na płycie betonowej podłogi na gruncie. 
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5. Płyta posadzki na gruncie: 
 
Płytę posadzek na gruncie w pomieszczeniach mieszkalnych należy wykonać o grubości 
15cm z betonu klasy min. B15. Płytę należy zbroić w środku grubości siatką zbrojeniową 
typu Q188 ze stali A-III lub BSt500S (Ø6 w rozstawie 15cm). Płytę należy oddylatować od 
ściany budynku za pomocą dwóch warstw papy asfaltowej. 
Płyty betonowe posadzek należy układać na podkładzie żwirowo-piaskowej o grubości min. 
30cm i stopniu zagęszczenia ID=0,60. Zaleca się, aby gładź cementową podłóg układaną na 
warstwie styropianu zbroić przeciwskurczowo. 
 

6. Ściany nośne: 
 
Ściany nośne zewnętrzne (25cm) należy wykonać z pustaków Porotherm 25 na zaprawie M5. 
Wewnętrzne ściany nośne (25cm) należy wykonać z pustaków Porotherm 25 na zaprawie M5. 
Ściany konstrukcyjne i działowe należy łączyć ze sobą na strzępia zazębiające się co 
warunkuje jednoczesne ich murowanie. Warstwy zewnętrzne i wewnętrzne ściany powinny 
być połączone ze sobą za pomocą kotew stalowych Ø6 zabezpieczonych przed korozją. 
Maksymalny rozstaw kotew nie powinien przekraczać 40 cm w pionie oraz 60 cm w 
poziomie. W narożach i przy otworach kotwy należy zagęścić. 
Nowo projektowaną ścianę należy połączyć z istniejącą ścianą na strzępia oraz za pomocą 
kotew stalowych 
 

7. Trzpienie żelbetowe: 
 
Trzpienie, należy wykonać jako monolityczne żelbetowe, z betonu klasy B20, zbrojone 
podłużnie prętami Ø12 ze stali klasy A-III i poprzecznie strzemionami Ø6 w rozstawach jak 
na rysunku konstrukcyjnym (przy podporach zagęszczone) ze stali klasy A-I (St3SX).  
 

8. Nadproża: 
 
Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi w ścianach, zaprojektowano z belek 
żelbetowych monolitycznych zbrojone podłużnie prętami Ø12 ze stali klasy A-III (34GS) i 
poprzecznie strzemionami Ø6 ze stali A-I (St3SX) w rozstawie jak na rysunku 
konstrukcyjnym oraz z belek stalowych dwuteowych a takze z kątowników połączonych ze 
sobą za pomocą przewiązek. 
 
 

9. Podciągi stalowe: 
 
Zaprojektowano dodatkowe podciągi stalowe wykonane z ceowników oraz belek 
dwuteowych ze stali St3SX opartych na słupach stalowych wykonanych z ceowników 
zespawanych ze sobą półkami ze stali St3SX. 
 

10. Stropy: 
 
Zaprojektowano strop na nowej części jako gęstożebrowy Teriva I o wysokości 
konstrukcyjnej 24cm, rozstawie osiowych belek 60cm. Nadbeton o grubości minimalnej 3cm 
należy wykonać z betonu klasy B20. Belki stropowe układa się na podporach stałych na 
warstwie zaprawy cementowej M10 o grubości min. 20mm, zalecana długość oparcia belek 
stropowych wynosi min. 8cm. Prefabrykowane belki stropu należy dozbroić na podporze za 
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pomocą prętów Ø10 ze stali A-II (34GS), kotwionych w wieńcu i wpuszczanych w nadbeton 
na długość 120cm. Przy rozpiętości stropu od 4 do 6m należy wykonać 1 żebro rozdzielcze w 
środku rozpiętości stropu. Przy rozpiętości stropu powyżej 6m należy wykonać 2 żebro 
rozdzielcze. Żebra rozdzielcze należy prowadzić przez całą szerokość stropu aż do ścian lub 
podciągów usytuowanych równolegle do belek stropowych, a ich zbrojenie zakotwić w 
wieńcu. Zbrojenie żebra rozdzielczego stanowią dwa pręty, jeden górą, a drugi dołem, bez 
odgięć, średnicy Ø12mm ze stali A-III, spięte strzemionami Ø6 co 30 cm.  
Strop nad istniejącą częścią – strop drewniany istniejący - belki stropowe drewniane istniejące 
wymagane 16x24cm w rozstawie co ~85cm 
 Strop nad istniejącą częścią (salą taneczną) - strop drewniany istniejący - belki stropowe 
drewniane istniejące wymagane 17x30cm w rozstawie co ~85cm, dodatkowo podparte 
podciągiem stalowym opartym na słupach stalowych. 
 

11. Wieńce żelbetowe: 
 
Wieńce żelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego b=25cm, h=25cm/20cm należy 
wykonać jako żelbetowe monolityczne z betonu B20, zbrojone podłużnie 4 prętami Ø12 ze 
stali klasy A-III (34GS) i poprzecznie strzemionami Ø6 co 25cm ze stali A-I  (St3SX)  
Należy bezwzględnie zapewnić ciągłość zbrojenia podłużnego wieńców, szczególnie w ich 
narożach. Nie łączyć wszystkich prętów wieńca w jednym przekroju. 
Wieniec żelbetowy na wszystkich ścianach nośnych.  
Z wieńców żelbetowych należy wyprowadzić zbrojenie trzpieni żelbetowych ścianki 
kolankowej. 
Beton we wszystkich elementach żelbetowych, wykonywanych na miejscu budowy, 
należy zawibrować. 
 

12. Dach 
 
Zaprojektowano więźbę drewnianą o kącie pochylenia połaci α=42o 
Do obliczeń przyjęto pokrycie dachu – Blacha dachówkopodobna 
Elementy drewniane w złym stanie technicznym należy wymienić na nowe o przekroju jak na 
rysunku. Murłaty mocować do wieńca i trzpieni żelbetowych kotwami stalowymi. Odległość 
kanałów dymowych od nieosłoniętych elementów drewnianych minimum 25 cm. Drewno 
przed wmontowaniem do konstrukcji zaimpregnować według zaleceń producentów. 
Wszystkie połączenie wykonać za pomocą złączy kątowych blaszanych (np. BMF)(Krokwie 
połączyć z murłatą jako połączenie nie przesuwne). Krokwie łączyć dodatkowo za pomocą 
nadbitek(obustronnie). Krokwie i jętki wraz z łatami należy stężyć wiatrownicami (np. taśmy 
perforowane produkcji BMF). Elementy drewniane izolować na styku z murem przekładką z 
papy. Drewno klasy C30 
 

13. Założenia przyjęte do obliczeń: 
 
Do obliczeń statycznych przyjęto następujące rodzaje obciążeń: 
- ciężar własny konstrukcji (uwzględniany w programie wykonującym obliczenia) 
- obciążenia stałe na podstawie rysunków architektonicznych 
- obciążenia technologiczne 1,5[kN/m2]  
- obciążenie śniegiem dla I strefy śniegowej 
- obciążenie wiatrem dla I strefy wiatrowej 
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Podstawowymi kryteriami przy sprawdzaniu nośności były warunki stanu granicznego 
nośności oraz stanu granicznego użytkowania. 
 

14. Podstawa opracowania: 
 
- Projekt architektoniczny wykonany przez firmę: „Atrium”, ul Rynek Garncarski 4/1, Nysa 
- Wytyczne inwestora 
- PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli 
- PN-82/B-02001 – Obciążenia stałe 
- PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
- PN-82/B-02003 – Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 
- PN-80/B-02010 – Obciążenie w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 
- PN-80/B-02010/Az1 – Zmiana do PN-80/B-02010 z października 2006r. 
- PN-77/B-02011 – Obciążenia wiatrem 
- PN-81/B-03020 – Posadowienie bezpośrednie budowli 
- PN-00/B-03150 – Konstrukcje drewniane 
- PN-90/B-03200 – Konstrukcje stalowe 
 

15. Uwagi końcowe: 
 
Roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót” i sztuką budowlaną. Wszystkie odstępstwa o projektu należy 
konsultować z projektantem. Wszelkie prace wykonywać pod nadzorem kierownika budowy, 
zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z wymogami systemów nieuciążliwych dla 
konstrukcji i mieszkańców budynku. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie powłokami malarskimi. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. 
 

 
 
 
 
 

Opracował: 
 
 
 
 
 

………………………………………… 












