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E K S P E R T Y Z A  

o stanie technicznym  budynku  świetlicy wiejskiej 
w Źlinicach przy ul. Jędrzejczyka 8  

 

 

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA 

- zlecenie inwestora. 
- wizja lokalna przeprowadzona w marcu 2011 r. 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 poz.690 z 
15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami)  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – Budownictwo 
ogólne 

 

2. PRZEDMIOT  I  CEL  OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budynek świetlicy wiejskiej 
Celem niniejszej oceny jest ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku oraz określenie 

warunków wykorzystania istniejącej zabudowy przy planowanej przebudowie obiektu. 
 

3. LOKALIZACJA 

Budynek , będący przedmiotem niniejszego opracowania , połoŜony jest w Źlinicach przy ul. 
Jędrzejczyka 8 i usytuowany jest ścianą szczytową do ulicy (oś podłuŜna budynku jest 
prostopadła do ulicy i leŜy na kierunku północ-południe). 

Budynek stanowi jedyną zabudowę działki. 
 

4.OPIS TECHNICZNY BUDYNKU 

4.1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Budynek świetlicy wiejskiej (słuŜący poprzednio jako urząd pocztowy), będący przedmiotem 
niniejszego opracowania jest obiektem wolnostojącym, parterowym z poddaszem uŜytkowym , 
niepodpiwniczonym , o ścianach murowanych z cegły pełnej , dachu dwuspadowym o konstrukcji 
drewnianej , krytym dachówką, wykonanym systemem tradycyjnym.  

 Budynek posiada nieregularną zabudowę  zarówno w obrysie poziomym jak i elewacji (część 
frontowa jest szersza i wyŜsza od części tylnej). Pierwotnie z pewnością słuŜył jako obiekt 
mieszkalno- gospodarczy z częścią mieszkalną od frontu i gospodarczą od tyłu. 

WzdłuŜ ściany podłuŜnej, zachodniej, części tylnej budynku dobudowano wiatę o konstrukcji 
drewnianej z dachem jednospadowym krytym blachą fałdową. 

Ocenia się wiek budynku na 60-80 lat. 

4.2 OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW 

a) Ściany fundamentowe – murowane z cegły ceramicznej pełnej 
b) Ściany nadziemia zewnętrzne i wewnętrzne – murowane z cegły ceramicznej pełnej  
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c) Stropy nad parterem drewniane, belkowe 
d) Dach dwuspadowy , o konstrukcji drewnianej , krokwiowo-płatwiowy z pokryciem z dachówki 

cementowej. 
e) NadproŜa – ceglane , płaskie 
f)  Okna i drzwi drewniane , indywidualne 
g) Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej 
h) Posadzki – deski , beton 
 
5. WYNIKI OGLĘDZIN 

- teren jest utwardzony wzdłuŜ ściany szczytowej, frontowej i wzdłuŜ ściany podłuŜnej, zachodniej 
(pod dobudowaną wiatą) 

- część nadproŜy jest spękana 
- ściany zewnętrzne części frontowej są zawilgocone 
- tynki na ścianach zewnętrznych w części cokołowej są duŜej części skorodowane 
- elementy drewniane dachów i stropów są częściowo poraŜone korozją biologiczną 
- okna i drzwi są mocno wyeksploatowane 
- ściana szczytowa, tylna, części frontowej, wystająca ponad dach części tylnej ma zniszczone 

tynki zewnętrzne i nosi ślady poŜaru 
- komin ceglany ponad dachem jest częściowo uszkodzony 
 
6. WNIOSKI I ZALECENIA 

Jak wykazały oględziny budynek jest w średnim stanie technicznym wynikającym zarówno z 
częściowego wyeksploatowania i działania czynników zewnętrznych (wilgoć, korozja biologiczna) co w 
duŜej części wyklucza ich przydatność w planowanej przebudowie obiektu.. 

RównieŜ nieregularny charakter zabudowy powoduje, Ŝe ze względów funkcjonalnych, do 
wykorzystania będzie ok. 25%  stanu obecnego i będzie to wymagało przeprowadzenia prac remontowo-
zabezpieczających .  

Z tych względów naleŜy uznać , Ŝe budynek w aktualnym stanie przedstawia znikomą wartość 
zarówno finansową jak i techniczną , nie nadaje się do przebudowy i kwalifikuje się do wyburzenia. 
 
 

Opracował : 


