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                       Inwestor: Zak ad Us ug Komunalnych
                                         59-940 W gliniec
                                         Ul. Partyzantów 8

Przedmiot opracowania: Projekt  przy czy domowych, wody do celów go-
spodarczych  i kanalizacji do zbiornika cieków
bytowych i remont schodów zewn trznych i po-
mieszcze  piwnicznych.

                   Lokalizacja: Ko cielna Wie   Nr 23
dzia ka nr 20/4

                                                        gmina: W gliniec,
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Ocena stanu technicznego budynku socjalnego

Zadaniem opracowania jest ocena tanu technicznego konstrukcji budynku po o-
nego w miejscowo ci Ko cielna Wie  Nr 23 pod k tem jego przydatno ci na po-
trzeby mieszkaniowe w zakresie :
- wykonania remontu klatki schodowej z napraw  tynków i wykonaniem pow ok ma-
larskich z remontem balustrady schodów, oraz przebudow  zewn trznych schodów
do wietlicy wiejskiej;
- naprawie filarka podtrzymuj cego nadpro e drzwiowe do zadaszonego przed-
sionka;
- remontu stropu nad pi trem mieszkalnym budynku z wymian  zasypki stropowej
na izolacj  z we ny mineralnej uk adanej pomi dzy belkami z zamontowaniem pod-
ogi z desek

- wykonanie opasek przy budynku;
- remont pomieszcze  piwnicznych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej sku-
tecznie chroni cej budynek przed wodami gruntowymi oraz naprawa tynków w po-
mieszczeniach piwnicznych na cianach i sufitach wraz z bia kowaniem cian;

1. Dane ewidencyjne :

 Lokalizacja: dzia ka        ; sekcja mapy

Adres :                      Ko cielna Wie  Nr 23

2. Podstawa opracowania :

       •   zlecenie Inwestora

       •   program funkcjonalno – u ytkowy: sala wietlicy wiejskiej i mieszkania

           socjalne.

       •   inwentaryzacja stanu technicznego budynku

3. Zakres opracowania :

3.1. inwentaryzacja budowlana z ocen  stanu technicznego budynku socjalnego

3.2. Powi zanie budynku z istniej cymi instalacjami :

- wody gospodarczej ze studni kopanej z instalacj  hydroforow

- kanalizacji sanitarnej do zbiornika cieków - szamba;

- elektroenergetyczn
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           Powierzchnia u ytkowa – 187,39 m2 kubatura – 524,00 m2

3. Opis stanu istniej cego

Na dzia ce  …….. zrealizowano budynek wielofunkcyjny z przeznaczeniem na wietlic  wiejsk  i

mieszkania socjalne. Budynek posiada dwie kondygnacje u ytkowe z poddaszem strychowym.

Budynek cz ciowo podpiwniczony.

Budynek murowany w cz ci podziemnej z kamienia naturalnego i ceg y ceramicznej pe nej ze

cianami no nymi ponad podpiwniczeniem z ceg y ceramicznej o grubo ci konstrukcyjnej murów

zewn trznych 38 cm.

W budynku w jego rodkowej cz ci zabudowano klatk  schodow  ze schodami zabiegowymi

cz cymi poszczególne kondygnacje ze sob . Zej cie do piwnic wykonano w technologii muro-

wej, a z pi trem za pomoc  schodów drewnianych z balustrad  wewn trzn  i pochwytem zamon-

towanym do cian zewn trznych.

Nad piwnicami wykonano stropy odcinkowe, nad parterem i pi trem stropy drewniane pe ne.

Dach budynku wykonano w konstrukcji drewnianej o uk adzie krokwiowym z krokwiami rozsta-

wionymi co 90 cm. Dach pokryto dachówk  ceramiczn  karpiówk  uk adan  w koronk . Nad

cz ci  dobudowan  stanowi  wiatro ap prowadz cy do pomieszcze  mieszkalnych budynku

pokrycie dachowe wykonano z blach powlekanych.

Schody zewn trzne wej ciowe do poszczególnych segmentów budynku wykonano z p yt i blo-

ków kamienia twardego, z których schody prowadz ce do wietlicy uleg y technicznemu znisz-

czeniu wskutek braku ich konserwacji. P yty schodowe obecnie s  odsuni te od ciany pod nej

na odleg  oko o 6 ÷ 10 cm i wymagaj  naprawy poprzez ich rozebranie i ponowne zmontowa-

nie.

Tynki wewn trzne i tynk elewacyjny wykonano z zapraw cementowo – wapiennych przeznaczo-

nych do malowania.

Stolarka okienna i drzwiowa nietypowa drewniana, okna dwuskrzyd owe czterodzielne, stolarka

na parterze z o cie nicami obejmuj cymi ( wej cie do miesza  na parterze i do piwnicy) pozosta-

a stolarka typowa z o cie nicami metalowymi montowanymi w otworach do muru na dyble. W

cz ci pomieszcze  wymieniona na stolark  zespolon  z PCW. Okna piwniczne zdekompleto-

wane – otwory okienne zas oni te deskami

Posadzki w pomieszczeniach piwnicznych ceramiczne z ceg y uk adanej na p ask, na parterze

betonowe z wyko czeniami z pcw i na pi trze budynku drewniane z desek pod ogowych oraz w

poddaszu strychowym drewniane i niekompletne..

Budynek wyposa ony w instalacje elektryczn  dla o wietlenia i gniazd wtyczkowych z zabudo-

wanym ogrzewaniem piecami kaflowymi.

Kominy murowane w stanie technicznym i u ytkowym dostatecznym.
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W pobli u budynku znajduje si  studnia kopana z lustrem wody na g boko ci oko o 4,00 m, któ-
ra mo e by  wykorzystana do zasilenie urz dze  sanitarnych w wod , a dzia ka przy budynku
pozwala na zabudowanie zbiornika cieków na nieczysto ci typu szambo.
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Przedmiotem niniejszego opracowania s  prace zwi zane budow  przy czy domowych
wody gospodarczej z uj cia studziennego  i kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiorni-
ka cieków wewn trznych oraz budowa instalacji wody do wylewek montowanych przy
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zlewach w pomieszczeniach mieszkalnych i wykonanie podej  kanalizacji sanitarnej do
misek ust powych ustawionych w poszczególnych lokalach mieszkalnych w tym dopro-
wadzenie wody do 4-ciu lokali mieszkalnych ; zasilanie .
Prace budowlane polega  b  na wykonaniu zew Instalacja rozdzielcza wody doprowa-
dza  b dzie wod  gospodarcz  do zlewu i p uczki przy misce ust powej ( cztery lokale ).

Budowa zbiornika cieków bytowych z wykonaniem instalacji odprowadzaj cej cieki z
pomieszcze  mieszkalnych w czterech lokalach mieszkalnych i z pomieszczenia wietli-
cy.
Zaprojektowano ustawienie zbiornika cieków bytowych betonowego  lub z pcw o pojem-
no ci 10,0 m3 w podwórzu posesji Nr 23 Ko cielna Wie  z odprowadzeniem z budynku
rurami z CCW Dn 110 mm.

Warunkiem wykonania prac jest ponadto :
-remont wej cia lokatorskiego – przemurowanie s upa nios cego nadpro e nad drzwiami
wej ciowymi;
- remont tynków w pomieszczeniach piwnicznych z ich pomalowaniem;
- wykonanie wydzielenia cian  z drzwiami piwnicznymi w korytarzu piwnicy dla monta u
przy cza wody z ustawieniem zestawu hydroforowego z pomp  hydroforow  oraz budo-
wa instalacji wewn trznej wody do lokali mieszkalnych;
- naprawa powierzchni tynków zewn trznych z malowaniem powierzchni tynków ze-
wn trznych;
- docelowo nale y przewidzie  ocieplenie cian zewn trznych ( ciany ceramiczne muro-
wane z ceg y pe nej  grubo ci 38 cm) w technologii lekkiej mokrej przy u yciu p yt styro-
pianowych klejonych do pod a grubo ci 10 cm na ca ej powierzchni cian os onowych z
wymian  parapetów okiennych z blach powlekanych;
- budynek wymaga ponadto wykonania zewn trznych opasek szeroko ci 40 cm po obwo-
dzie budynku z remontem zewn trznych schodów kamiennych prowadz cych do po-
mieszczenia wietlicy wiejskiej. Remont schodów zewn trznych polega  b dzie na roz-
biórce istniej cych kamiennych schodów, wykonaniu pod a betonowego dla schodów i

enie ( odtworzenie ) schodów z materia u uzyskanego z rozbiórki z wykonaniem ko-
twienia do cian piwnicznych.


