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Wykaz norm. 

 

PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003  Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.   

             Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

PN-80/B-02010  Obciążenia w obliczeniach statycznych.     

PN-EN 1991-1-3 Obciążenia śniegiem. 

PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-88/B-02014  Obciążenie budowli. Obciążenia gruntem. 

PN-82/B-02004  Obciążenie pojazdami 

PN-83/B-02482 Fundamenty palowe 

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.   

   Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-82/B-03010  Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03264   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Grudzień 2002 Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. 

   Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03150   Konstrukcje drewniane. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03002  Konstrukcje murowe niezbrojone. 

1.1  Cel  wykonania  ekspertyzy 

  Ekspertyzę wykonano w celu możliwości Przebudowy i remontu wraz z ociepleniem budynku 

Pawilonu Gimnastyki Leczniczej dla zadania: "Modernizacja Zakładu Rehabilitacji Pawilonu 

Gimnastyki Leczniczej wraz z Halą Sportowo- Rehabilitacyjną".  

Projekt obejmuje: 

 Przebudowa zespołu szatniowego- zmiana układu funkcjonalnego szatni i natrysków 

 Remont niecek basenowych wraz z wykonaniem nowej technologii basenowej w 

pomieszczeniach przyziemia budynku; 

 Ocieplenie ścian budynku na poziomie parteru. 

 Wymiana stolarki okiennej (z wyłączeniem fasady od strony południowej)  

1.2   Wstęp 

Opinię wydano na podstawie:  
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a) wizji lokalnej, 

b) informacji od Inwestora, 

c) inwentaryzacji budowlanej  

d) polskich norm budowlanych, 

e) literatury technicznej.  

f) Projektu architektonicznego opracowanego przez mgr inż. arch. Katarzyna Szymańska-

Sokołowska  

1.3 OPIS STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

Kategoria geotechniczna budynku . Podłoże gruntowe – warstwy nośne jednorodne 

genetycznie i litologicznie. Zwierciadło wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia 

fundamentów. 

1.4 Przyjęte obciążenia  

• obciążenie śniegiem – STREFA III /PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1/  

• obciążenie wiatrem – III strefa  

Wartości charakterystyczne obciążeń technologicznych równomiernie rozłożonych:  

obciążenie zmienne charakterystyczne od ścianek działowych – 0,50 kN/m2  

1.5    Opis konstrukcji  

DACH 

Dach w części głównej Jednospadowy o konstrukcji jednonawowej wsparty na ścianach nośnych i 

słupach żelbetowych (dach nie stanowi konstrukcji nośnej). W części niższej wykonany jako 

gęstożebrowy typu DZ-23cm. 

 

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE 

Wykonano jako murowane z drobnowymiarowych elementów murowanych, cegła pełna oraz PGS 

ŚCIANY DZIAŁOWE 

W całym obiekcie stwierdzono, iż ściany działowe wykonano z cegły o zróżnicowanej grubości ok. 

12cm. I w systemie RYGIPS. 

Baseny 

Basen żelbetowy. Brak odkrywek i informacji o zbrojeniu niecki basenów. Baseny użytkowane. 

POSADOWIENIE  

Generalnie budynek posadowiono na stopach i ławach. W  miejscu przekazywania obciążeń z belek 

dachu za pomocą słupów żelbetowych występują stopy a w pozostałej części ławy pod ścianami. 
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1.6 Opis stanu technicznego budynku 

DACH 

Konstrukcja dachu jest w dobrym stanie technicznym, lokalnie na attykach widać spękania i 

zawilgocenia świadczące o złej pracy okuć, element te podczas prac remontowych należy naprawić. 

 

STROPY  

Stropy przyziemia i nad parterem są w dobrym stanie technicznym. Nie wykazują 

nadmiernych ugięć czy zarysowań. 

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE 

Generalnie ściany nośne  znajdują się w dobrym stanie technicznym.  

Nie ma poważniejszych pęknięć lub zarysowań.  Świadczy to o prawidłowej pracy fundamentów w 

poziomie posadowienia. Wyjątek stanowią lokalne pęknięcia na ścianie. Podczas wykonywania 

prac związanych z termomodernizacji lokalne spękania zostaną zasłonięte. 

ŚCIANY DZIAŁOWE 

W dobrym stanie technicznym.  

Baseny 

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzeń niecki basenowej – brak odkrywek basen zastano 

użytkowany, dokładna analiza niecek basenu nastąpi podczas prac remontowych gdy woda 

zostanie spuszczona z basenu. Całość prac remontowych należy nadzorować pod nadzorem 

uprawnionego kierownika budowy.  

POSADOWIENIE  

Ławy i Stopy w dobrym stanie technicznym. Na budynku nie stwierdzono zarysowań świadczących 

o nierównomiernym osiadaniu obiektu.  

1.7 WNIOSKI KOŃCOWE  

 

Przedmiotowy budynek zrealizowany został w latach osiemdziesiątych i do tej pory 

był użytkowany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.  

Generalnie budynek jest w dobrym stanie technicznym.  

Podczas wyburzania ścian działowych należy zachować szczególną ostrożność tak 

aby nie doszło do naruszenia konstrukcji budynku.   

Przy zachowaniu powyższych uwag projektowana przebudowa i remont wraz z 

ociepleniem budynku Pawilonu Gimnastyki Leczniczej dla zadania: "Modernizacja 

Zakładu Rehabilitacji Pawilonu Gimnastyki Leczniczej wraz z Halą Sportowo- 
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Rehabilitacyjną" nie będzie miała negatywnego wpływu na budynek istniejący  i 

budynki sąsiednie. 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić bez użycia urządzeń generujących nadmierne 

drgania.  

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy wezwać uprawnionego konstruktora 

celem zajęcia stanowiska 

 
Opracował: 

mgr inż. Marcin Gargas 
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1.8 Dokumentacja zdjęciowa 

 

 

widok budynku od strony  wschodniej 

 

 

 

widok budynku od strony południowo‐ wschodniej 
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widok budynku od strony południowo‐ zachodniej 

 

widok budynku od strony północno‐ zachodniej 

 

 

 

 

 


