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Ocena stanu technicznego budynku socjalnego

Zadaniem opracowania jest ocena tanu technicznego konstrukcji budynku po o-
nego w miejscowo ci Zielonka Nr 8 pod k tem jego przydatno ci na potrzeby
mieszkaniowe w zakresie :
- wymiana przy czy domowych wody i odprowadzenia cieków;
- wymiany instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach mieszkalnych;
- remontu pokrycia dachowego z papy;
- remontu schodów zewn trznych prowadz cych do lokali mieszkalnych;
- remontu elewacji budynku z uwzgl dnieniem wymiany okien oraz dostosowaniem
budynku do wymaga  norm techniczno – budowlanych w zakresie termoizolacji

cian zewn trznych i stropodachów.

1. Dane ewidencyjne :

 Lokalizacja: dzia ka        ; sekcja mapy 461.422.0131

 Adres :                      Zielonka Nr 8

2. Podstawa opracowania :

       •   zlecenie Inwestora

       •   program funkcjonalno – u ytkowy: mieszkania socjalne.

       •   inwentaryzacja budowlana

3. Zakres opracowania :

3.1. inwentaryzacja budowlana z ocen  stanu technicznego budynku socjalnego

3.2. Powi zanie budynku z istniej cymi instalacjami :

- wiejsk  wodoci gow

- kanalizacji sanitarnej;

- elektroenergetyczn

  Powierzchnia u ytkowa – 408,36 m2 , kubatura  1102,57 m3



IPON Projektowanie, Obs uga i Nadzory Inwestycyjno – Budowlane 59-220 Legnica ul. owicka 12/6
Tel.: (076) 7220200; tel. Kom.: 0601-762920

3

3. Opis stanu istniej cego

Na dzia ce  …….. zrealizowano budynek parterowy z mieszkaniami dost pnymi ze wspólnych

korytarzy wewn trznych, w których zabudowano pomieszczenie sanitarne wspólne dla u ytkow-

ników poszczególnych segmentów mieszkalnych.

Budynek murowany ze stropodachem pe nym pokrytym pap .

Budynek zrealizowano na fundamentach betonowych w postaci aw ci ych pod cianami os o-

nowymi i poprzecznymi rozdzielaj cymi poszczególne segmenty.

ciany zewn trzne wykonano z ceg y budowlanej ceramicznej i cz ciowo z bloczków z betonu

komórkowego na zaprawie cementowo – wapiennej o grubo ci konstrukcyjnej 38 cm.

Schody zewn trzne wej ciowe do poszczególnych segmentów wykonano jako betonowe z beto-

nu niezbrojonego.

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

nych do malowania lub tapetowania. W pomieszczeniach wspólnych ( korytarze i azienki) na

powierzchni tynków wykonano lamperie olejne.

Stolarka okienna i drzwiowa typowa drewniana. W cz ci pomieszcze  wymieniona na stolark

zespolon  z PCW.

Posadzki w pomieszczeniach na betonowym pod u pokryte wyk adzinami z pcw.

Budynek wyposa ony w instalacje elektryczn  dla o wietlenia i gniazd wtyczkowych , wody pitnej

i kanalizacji sanitarnej z zabudowanym ogrzewaniem piecami kaflowymi. W pomieszczeniach

mieszkalnych znajduj  si  kratki wentylacyjne na zabudowanych trzonach kominowych. Z azie-

nek wspólnych wentylacj  wyprowadzono za pomoc  kominków wentylacyjnych indywidualnych

w postaci nasad blaszanych z daszkiem.
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Przedmiotem niniejszego opracowania s  prace zwi zane przebudow  wewn trznych
instalacji ody i kanalizacji sanitarnych w poszczególnych segmentach mieszkalnych w
tym doprowadzenie wody do 6-ciu lokali mieszkalnych jednopokojowych.
Prace budowlane polega  b  na wykonaniu bruzd w cz ciach wspólnych poszczegól-
nych segmentów tj w korytarzach wspólnych  i azienkach wyposa onych w misk  ust -
pow . Po remoncie pomieszczenie azienkowe b dzie wyposa one w misk  ust powa i
umywalk  ( dotychczas umywalka znajdowa a si  na korytarzu). Instalacja wody i kanali-
zacji prowadzona b dzie w strefie korytarza z wykonaniem podej  do zlewozmywaka w
6-ciu lokalach mieszkalnych jednopokojowych.
Ponadto przedmiotem opracowani jest wymiana tablic licznikowych i zabezpiecze  prze-
licznikowych w korytarzach do poszczególnych grup lokali mieszkalnych.
Wymianie podlegaj  : zabezpieczenia przedlicnikowe z one z; zabezpieczenia gniaz-
dowego S191 – 10 A i S191 – 16 A   oraz monta  wy czników Ró nicowopr dowych dla
poszczególnych lokali mieszkalnych oraz tablic licznikowych .

Warunkiem wykonania prac jest ponadto :
-wykonanie nowego pokrycia dachowego z pap termozgrzewalnych w uk adzie dwuwar-
stwowym z wykonaniem obróbek z papy  termozgrzewalnej na p aszczu komina do wyso-
ko ci oko o 10 cm i wyko czeniu obróbki listwami dociskowymi i zamontowaniem
- przemurowanie czterech kominów  8-cio kana owych  ponad dachem budynku jedno-
kondygnacyjnego
- naprawa powierzchni tynków zewn trznych z malowaniem powierzchni tynków ze-
wn trznych;
- docelowo nale y przewidzie  ocieplenie cian zewn trznych ( bloczek betonowy kana-
owy  grubo ci 25 cm) w technologii lekkiej mokrej przy u yciu p yt styropianowych klejo-
nych do pod a grubo ci 12 cm na ca ej powierzchni cian os onowych z wymian  para-
petów okiennych z blach powlekanych;
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- budynek wymaga ponadto wykonania zewn trznych opasek szeroko ci 40cm po obwo-
dzie budynku z wykonaniem p yt podestowych uk adanych n gruncie na wej ciach do po-
szczególnych segmentów budynku o szeroko ci 1,00 na d ugo ci korytarza – 2,20 m


