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Projekt prac naprawczych z orzeczeniem technicznym  

budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy  ul. Wolności 15  w 

Gdańsku.    

 

1.0. Podstawa opracowania  

1.1. Zlecenie Inwestora.           

1.2. Inwentaryzacja elewacji i rzutu piętra budynku  

1.3. Wizja lokalna przeprowadzona 2018r. 

1.4. Projekt budowlany  remontu i kolorystyki elewacji  budynku wykonany przez arch. 

K. Paluszyńską-Czekaj 

1.5. Informacje uzyskane od użytkownika obiektu. 

 

2.0. Cel opracowania  

Celem niniejszego opracowania jest określenie ogólnego stanu technicznego poszczególnych 

elementów budynku oraz  określenie możliwości wykonania ocieplenia, remontu i kolorystyki 

elewacji budynku przy istniejącym stanie zachowania ścian elewacyjnych i stropodachu budynku.  

Powyższe opracowanie obejmować  będzie ocenę elementów elewacji budynku z  określeniem 

ich przydatności do projektowanej inwestycji a także opis proponowanych rozwiązań 

naprawczych.  

 

3.0. Ogólna charakterystyka budynku  

• Nazwa budynku  : budynek mieszkalny 

• Adres obiektu  : ul. Wolności 15 ,  Gdańsk 

• Rodzaj zabudowy  : wolnostojąca 

• Kubatura    : 2642,91 m3 

• Powierzchnia zabudowy 238,10 m2  

• Ilość kondygnacji  : dwie + częściowe podpiwniczenie i użytkowe    

     poddasze + strych nieużytkowy 

 

 

4.0. Przeprowadzone badania  

W czasie przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu wykonano : 

- wywiad z użytkownikiem obiektu  

- oględziny elementów konstrukcji budynku. 

- oględziny elementów elewacji  
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5.0. Opis ogólny obiektu 

 Budynek będący przedmiotem opinii  zlokalizowany jest po północnej stronie przy  ulicy 

Wolności nr 15  w Gdańsku.  Geometryczny kształt budynku w rzucie przedstawia prostokąt.  Od 

strony północnej budynek posiada częściowe podpiwniczenie.  Parter, piętro  i użytkowe 

poddasze wykorzystywane są do celów mieszkalnych.   

 Układ ścian konstrukcyjnych mieszany.  Konstrukcyjnie na rzucie kondygnacji widać podział 

konstrukcyjny budynku na trzy trakty. Dwa skrajne trakty konstrukcyjne, w obrębie których 

zlokalizowano klatki schodowe wykonano z poprzecznymi ścianami konstrukcyjnymi. W tej części 

belki stropów opierają się na ścianach szczytowych i ścianach wewnętrznych równoległych do 

ścian szczytowych.  W części środkowej budynku belki stropów opierają się na ścianach 

podłużnych – elewacyjnych i ścianie wewnętrznej biegnącej przez budynek.   

 Budynek wykonano w technologii tradycyjnej.  Stropy między-kondygnacyjne belkowe . Ściany 

nadziemia wykonane z cegły ceramicznej. Ściany podpiwniczenia  wykonano częściowo z cegły 

częściowo z kamienia polnego łamanego.  

Budynek wyposażony jest we wszystkie instalacje komunalne, tj  wod-kan, elektryczną  i gazową 

. Obecnie budynek użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem tj jako mieszkalny.  

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone są do sieci burzowej, częściowo na teren. 

 

6.0. Opis z oceną stanu technicznego elementów budynku oraz opis zalecanych prac 

naprawczych 

6.1. Fundamenty 

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, że budynek posiada ściany piwnic z cegły oraz kamienia 

polnego. Ponieważ w trakcie oględzin obiektu nie stwierdzono w nich uszkodzeń wynikających ze 

złego stanu fundamentów.    

W trakcie oględzin  nie stwierdziłem jakichkolwiek uszkodzeń na cokole wskazujących na 

możliwość uszkodzenia ścian podziemia związanych ze złym stanem  ław fundamentowych. W 

związku z powyższym przyjąłem , że stan techniczny ław fundamentowych pod ścianami 

budynku  jest dostateczny i zrezygnowałem z wykonania ich odkrywek.  

 

6.2. Izolacje  

 Izolacji poziomej ścian budynku nie badano 

 

6.3. Ściany konstrukcyjne - nośne  

Ścianami konstrukcyjnymi  budynku są  ściany podłużne i poprzeczne o grubości zgodnych z 

inwentaryzacją na których opierają się stropy. Układ ścian konstrukcyjnych opisano w poz. 5.0. 
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W części piwnicznej wykonane jako murowane z cegły i kamienia polnego.  W części nadziemnej 

– parter i piętro zaprojektowano jako ceglane. 

Ściany wewnętrzne nośne podłużne wykonano z cegły ceramicznej. Grubości ścian zgodne z 

inwentaryzacją.  Istniejący układ ścian podłużnych i poprzecznych budynku z podziałem na trzy 

trakty (skrajne o ścianach konstrukcyjnych poprzecznych i środkowy o ścianach podłużnych) 

zapewnia dużą sztywność całego obiektu. Od strony zewnętrznej stwierdziłem na elewacjach 

uszkodzenia w postaci zarysowań w strefach nad i podokiennych.  Główną przyczyną uszkodzeń 

jest praca budynku i nierównomierne osiadania.  Ściany budynku nie posiadają wieńców 

spinających całość i to jest główną przyczyną małej odporności na widoczne zarysowania. 

Ściana elewacyjna wschodnia posiada również w środku wysokości wybrzuszenie na zewnątrz.   

W mieszkaniach zlokalizowanych przy szczytowej ścianie wschodniej występują na styku ścian i 

sufitu rysy przebiegające równolegle do ściany szczytowej. Zgodnie z informacją użytkownika 

lokalu mimo napraw rysy te pojawiają się powtórnie.  

Ogólnie stan techniczny ścian oceniam jako dostateczny lecz wymagający napraw zwłaszcza 

likwidację zarysowań.   

Opis zalecanych robót naprawczych: 

Istniejące rysy należało spiąć najlepiej wykonać to przy użyciu kompletnego systemu  (np. 

HELIFIX ; Stat-CAL  lub podobnego o tożsamych parametrach). Do naprawy powinny być użyty 

system, możliwy do ukrycia pod nową elewacją.  Kotwienie rys zostało wykonane w ramach 

bieżącej konserwacji obiektu.  

Aby skutecznie zablokować wyboczenie się szczytowej ściany wschodniej należy, poza 

wykonanym już skotiweniem rys, zespolić ścianę ze sztywnym elementem poziomym jakim są  

stropy między-kondygnacyjne.  Stabilizacji ścian należy dokonać od zewnątrz za pomocą  

rozwiązań ( wyżej proponowanych systemów  typu BowTie ) służących do łączenia ścian 

ceglanych z elementami konstrukcji stropów drewnianych jakimi są belki stropowe bez względu 

na kierunek ich ułożenia – prostopadły, czy równoległy do stabilizowanej ściany. Zaletami tych 

łączeń jest brak ingerencji w lokale mieszkalne oraz całkowita „niewidzialność” przy odnawianiu 

elewacji bez wykonywania dodatkowych warstw wykończających.  Stabilizacja jest możliwa bez 

względu na układ belek stropowych.  

Przy układzie belek prostopadłym do stabilizowanej ściany stabilizowanie polega na wkręceniu 

od czoła belki stropowej  systemową kotwę w postaci „świdra” na głębokość około 60cm a część 

pozostającą w ścianie wypełnić klejem systemowym. Kotwy wkręcać w belki stropowe  na 

połowie wysokości belek. Poziomy rozstaw kotew zgodny z rozstawem belek stropowych. 

Przy układzie belek stropowych równoległym do stabilizowanej ściany stabilizacja kotwami 

polega na  wkręceniu kotwy systemowej przez minimum dwie belki poprzecznie. Przy rozstawie 

belek stropowych 80 do 90cm i ułożeniu pierwszej belki przy ścianie stabilizowanej długość 



48 

 

kotwy wyniesie ponad 150cm razem z częścią kotwy w ścianie i częścią wystającą za 

przewierconą (około 20cm) drugą belką stropową. W tym przypadku rozstaw kotew powinien 

wynosić nie więcej niż 80cm.  

Elementem sztywnym całości jest podłoga, która nie pozwala na poziomie przesunięcia belek. 

 

6.4. Stropy międzykondygnacyjne  

Nad poszczególnymi pomieszczeniami kondygnacji  wykonano stropy w postaci drewniane typu 

belkowego pełne z wsuwką (ślepym pułapem).  W trakcie oględzin nie stwierdziłem w obrębie 

wschodniej ściany szczytowej zarysowania na styku ściany i stropu. Podobną usterkę 

stwierdziłam w ścianie wewnętrznej prostopadłej do ściany elewacyjnej. Nie stwierdziłem 

nadmiernych ugięć. Zgodnie z informacją użytkownika rysy te były naprawiane, lecz odnowiły się.  

Stan techniczny stropów międzykondygnacyjnych  jest dostateczny. Przyjęty sposób stabilizacji 

ściany szczytowej do stropów pozwoli uniknąć ponownego pojawienia się naprawianych rys. 

 

6.5. Schody 

Klatki schodowe wewnętrzne o konstrukcji policzkowej dwubiegowe Nie posiadają większych 

uszkodzeń po za mechanicznym wytarciem elementów stopni. Stan techniczny schodów 

dostateczny.  

 

6.6.  Dach i pokrycie dachowe 

 Dach w zasadzie dwuspadowy. Od frontu nad sekcjami skrajnymi od strony ulicy 

fragmenty dwuspadowe prostopadłe od kalenicy do ściany elewacyjnej. Połać dachu od zaplecza  

jednolita. Więźba drewniana ustroju krokwiowo płatwiowego ze ściankami kolankowymi co 

stwarza  dogodniejsze wartości użytkowe poddasza.  Więźba wykonana z typowych przekroi 

drewna iglastego.  

 Stan techniczny dachu i pokrycia określić należy  jako dostateczny.  

 

7. Wnioski końcowe 

Obecny stan zachowania budynku  określa się jako dostateczny wymagający miejscowych 

napraw   Z  przeprowadzonych oględzin i analizy stanu elementów budynku wynika, że brak jest 

jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonania remontu elewacji budynku oraz ścian piwnicznych i 

fundamentowych.  

 

Opracował 

 inż. Andrzej Łasiński 
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8.0 Dokumentacja fotograficzna 

fot.1-2 Elewacja wschodnia – widok całościowy i spękania 
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fot.3 -4  Elewacja zachodnia– widok całościowy i spękania 
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fot.5 Spękanie na styku stropu nad I pietrem i ściany zewnętrznej wschodniej 
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fot.6 Spękania na styku stropu nad I pietrem i ściany oraz pionowe ściany wewnętrznej 


