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1. DANE OGÓLNE 
 
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
zlokalizowanym w Po czynie-Zdroju przy ulicy Wilczej 4. 
 
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Celem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego okre laj ca niezb dne czynno ci i roboty do 
wykonania jakie nale y podj  w celu likwidacji nieodpowiedniego stanu technicznego budynku, tak aby 
wyeliminowa  nieprawid owo ci i doprowadzi  budynek do stanu zgodnego z przepisami o 
bezpiecze stwie u ytkowania. 
Ocen  obj to stan techniczny budynku w zakresie jego elementów konstrukcyjnych i wyko czeniowych 
maj cych bezpo redni wp yw na ewentualne przekroczenie stanów granicznych bezpiecznego 

ytkowania budynku. 
Opracowanie nie obejmuje instalacji w budynku, a tak e budynków po onych w bezpo rednim 

siedztwie na odr bnych dzia kach (nieruchomo ciach).  
 
3. MATERIA Y WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 
 
Wizja lokalna obiektu dokonana w lipcu 2021r. 
Prawo Budowlane 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego 
Normy bran owe 
Rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich 
usytuowanie 
Informacje uzyskane od zamawiaj cych - zarz dcy, mieszka ców i u ytkowników budynku, 
Ogl dziny i wybrane pomiary z natury 
 
4. LOKALIZACJA 
 
Przedmiotowy budynek znajduje si  na terenie zurbanizowanym w województwie zachodniopomorskim, 
w powiecie widwi skim, w strefie ródmiejskiej miasta Po czyn-Zdrój, na wydzielonej na dzia ce gruntu 
nr 133/4 przy ulicy Wilczej 4. 
Dzia ka, na której znajduje si  budynek jest zabudowana budynkiem wraz z przybudówk  oraz 
towarzysz cymi mu przydomowymi niewielkim obiektami. Dzia ka jest uzbrojona w przy cza: 
energetyczne kablowe, wodne, kanalizacyjne i gazowe. 
Do dzia ki i znajduj cych si  na niej zabudowa  doje a si  bezpo rednio z ulicy, przy której jest ona 
po ona. 

siedztwo do przedmiotowego budynku stanowi  budynki gospodarcze. 
 
5. OPIS OGÓLNY  
 
Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny po ony w Po czynie-Zdroju przy 
ulicy Wilczej 4. Budynek podpiwniczony z komórkami lokatorskimi.  

Kamienica jest wolnostoj ca s siaduj ca tylko z niski budynkami gospodarczymi i przybudówk  
mieszkaln . 

Budynek jest jednobry owy o jednorodnym ustroju konstrukcyjnym. Jest pi trowy z poddaszem 
nieu ytkowym, podpiwniczony. Przekryty jest dachem dwuspadowym p askim. Przybudówka mieszkalna 
parterowa, kryta dachem jednospadowym p askim. 
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6. KRYTERIA OGÓLNE OCENY I KLASYFIKACJI TECHNICZNEJ STANU ELEMENTÓW BUDYNKU 
 

Klasyfikacja 
stanu 

technicznego 

Procent 
zu ycia 

elementu 

Kryterium oceny elementu 

dobry  0%÷15% Element budynku, lub rodzaj konstrukcji, wyko czenia, 
wyposa enia, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie 
wykazuje zu ycia i uszkodze . Cechy i w ciwo ci 
wbudowanych materia ów odpowiadaj  wymogom norm.  

zadowalaj cy  16%÷30% Element budynku utrzymywany jest nale ycie. Celowy jest 
remont bie cy polegaj cy na drobnych naprawach, 
uzupe nieniach, konserwacji, impregnacji.  

redni  31%÷50% W elementach budynku wyst puj  niewielkie uszkodzenia i 
ubytki nie zagra aj ce bezpiecze stwu. Celowy jest 
przeprowadzenie naprawy bie cej.  

y  51%÷70% W elementach budynku wyst puj  znaczne uszkodzenia, 
ubytki. Cechy i w ciwo ci wbudowanych materia ów maj  
obni on  klas . Celowe jest wykonanie naprawy g ównej o 
charakterze odtworzeniowym.  

awaryjny  ponad 75% W elementach budynku wyst puj  du e uszkodzenia i 
ubytki, które zagra aj  dalszemu u ytkowaniu. 
Zahamowanie zagro enia wymaga rozbiórki i wykonania 
nowego elementu. W uzasadnionych wypadkach 
zahamowanie zagro enia mo e nast pi  w drodze remontu 
kapitalnego w bardzo du ym zakresie.  

 

W niniejszym opracowaniu przyj to definicje okre laj ce, e: 

stany graniczne no no ci zosta y przekroczone, je eli konstrukcja powoduje zagro enie bezpiecze stwa 
ludzi znajduj cych si  w budynku oraz w jego pobli u a tak e zniszczenie wyposa enia lub 
przechowywanego mienia stany graniczne przydatno ci do u ytkowania zosta y przekroczone, je eli 
wymagania u ytkowe dotycz ce konstrukcji nie s  dotrzymywane, czyli je li wyst puj : 

- lokalne uszkodzenia, w tym równie  rysy, które mog  ujemnie wp ywa  na przydatno  u ytkow , 
trwa  i wygl d konstrukcji, jej cz ci, a tak e przyleg ych do niej niekonstrukcyjnych cz ci budynku, 

- odkszta cenia lub przemieszczenia ujemnie wp ywaj ce na wygl d konstrukcji i jej przydatno  
ytkow , w czaj c w to równie  funkcjonowanie maszyn i urz dze  oraz uszkodzenia cz ci 

niekonstrukcyjnych budynku i elementów wyko czenia, 

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powoduj ce uszkodzenia budynku, jego wyposa enia oraz 
przechowywanych przedmiotów a tak e ograniczaj ce jego u ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Dla potrzeb ekspertyzy zdefiniowano tak e nast puj co stwierdzone uszkodzenia cian: 
rysa - widoczna na elemencie nieci  o rozwarto ci do 1mm, jednostronna 

kni cie - widoczna na elemencie nieci  o rozwarto ci do 1mm, dwustronna (na przestrza ) 
szczelina - rysa lub p kni cie o rozwarto ci ponad 1mm. 
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7. BADANIA 
 
Dla celów niniejszej ekspertyzy przeprowadzono nast puj ce badania o charakterze (z uwagi na 
trwaj  normaln  eksploatacj  budynku mieszkalnego) nieniszcz cym i nienaruszaj cym konstrukcji: 

- ogl dziny i lustracje wzrokowe 
- badania organoleptyczne 
- badania przez opukiwanie m otkiem 
- badania z u yciem no a poprzez zag bianie ostrza i dokonywanie cinek 
- pomiary wybocze  i odchyle  od pionu za pomoc  pionu i poziomnicy 
- pomiary p kni  i szczelin za pomoc  szczelinomierza i suwmiarki 
 
8. OPIS ELEMENTÓW BUDYNKU I STANU TECHNICZNEGO 
 
FUNDAMENTY 
Fundamenty murowane z kamienia oraz ceg y pe nej. Z ogl dzin dolnych partii cian piwnic gdzie brak 
jest p kni  i uszkodze , wnioskowa  nale y, e budynek jest posadowiony stabilnie. wiadczy o tym 
równie  brak znacznejszych zarysowa  i p kni  w dolnych partiach cian i na coko ach. 

Stan fundamentów okre la si  jako redni. 

CIANY PIWNIC 
ciany piwnic z ceg y ceramicznej.  

Nie stwierdzono znacznych p kni cian. Nie stwierdzono te  ich rozwarstwie , wybocze  czy 
odchy ek. Wszystkie powierzchnie wewn trzne cian s  wytarte, tynki na nich s  lokalnie odspojone i 
wykruszone. ciany posiadaj  te  niewielkie inne powierzchniowe uszkodzenia, w tym mechaniczne. 

Miejscowo wyst puj  ubytki cegie  i wykruszenia spoin. Lokalnie s aba przyczepno  zaprawy, ubytki 
zaprawy. 

Nale y natomiast zaznaczy , e wskutek licznie wyst puj cej wilgoci w piwnicach budynku ciany s  w 
swoich dolnych partiach zawilgocone. 

Stan cian piwnic okre la si  jako redni. 

CIANY NADZIEMIA 
ciany zewn trzne budynku i przybudówki s  murowane z ceg y ceramicznej.  

Na cianach wewn trznych wyst puj  niewielkie powierzchowne zarysowania i miejscowe drobne 
uszkodzenia. 

Natomiast na cianach od zewn trz wyst puj  zarysowania przebiegaj ce pionowo zarówno na elewacji 
frontowej i tylnej. Zarysowania wyst puj  w poziomie pi tra i poddasza nad i pod oknami. 

Poza zarysowaniami na cianach zewn trznych - s  w wielu miejscach odspojone i oderwane tynki. 
Elewacja tylna miejscowo bez tynku. Lica cian pod tymi oderwanymi tynkami maj  w du ym stopniu 
wykruszone spoiny, a cz  cegie  jest powierzchniowo uszkodzona. 

ciany szczytowe z lokalnymi ubytkami tynku. ciany przybudówki z du ymi ubytkami tynku. 

Stan cian nadziemia nale y okre li  jako redni oraz lokalnie jako z y (w miejscach p kni cian i 
mocno wyp ukanych spoin). 

NADPRO A 
ciany piwnic maj  nadpro a murowane z ceg y w formie sklepie . 
ciany nadziemia maj   równie  nadpro a murowane. 

Lokalnie nadpro a z zarysowaniami np. na elewacji frontowej.  
Ogólny stan nadpro y jest redni oraz lokalnie z y, wymagaj  napraw i wzmocnienia. 
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STROPY PIWNIC 
Stropy nad piwnic  odcinkowy na belkach stalowych oraz odcinkowy oparty na cianach. 
Stropy nie maj  p kni , ugi . Lokalnie wyst puj  wykruszenia cegie . Skorodowane s  stopki 
stalowych belek.  
Tynk w wi kszo ci jest odspojony. 
Z uwagi na korozj  stan stropów piwnic okre la si  jako ma o zadowalaj cy. 
 
STROPY NADZIEMIA 
Stropy drewniane belkowe. Stropy drewniane nad parterem i pi trem maj  niewielkie ugi cia, typowe dla 
tego typu konstrukcji. Nie s  to ugi cia nadmierne, a stropy nie wykazuj  podatno ci na u ytkowe 
obci enia dynamiczne. Nie stwierdzono na stropach zniszcze  ani znacznych uszkodze .  

Deski pod ogowe s  miejscami starte powierzchniowo i os abione. 

Stan stropów nadziemia okre la si  jako redni. 

WI BA DACHOWA 
Wi ba dachowa drewniana, tradycyjna krokwiowo-p atwiowa. 

Wi kszo  elementów wi by zachowana jest w stanie dobrym. Drewno jest w wi kszo ci elementów 
twarde a z cza ciesielskie s  stabilne.  

Stwierdzono lokalne zawilgocenia powsta e w przesz ci.  

Stan wi by dachowej okre li  nale y jako redni. Nie dokonano oceny wi by przybudówki z uwagi na 
brak dost pu. Z zewn trz wi ba przybudówki nie wykazuje uszkodze . 

POKRYCIA DACHOWE 
Pokrycie zarówno dachu g ównego jak i przybudówki stanowi papa. 
Pokrycie papowe jest nieuszkodzone i wygl da na szczelne. 
Stan techniczny pokrycia dachu okre la si  jako redni. 
 
OBRÓBKI BLACHARSKIE I ORYNNOWANIE 
Obróbki, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. 
Obróbki i orynnowanie generalnie spe niaj  swoj  rol . Rynny s  nieugi te i szczelne.  
Stan obróbek blacharskich i orynnowania okre la si  jako redni. Lokalnie wyst puje korozja. 
Odprowadzenie wody na przyleg y teren.  Orynnowanie przybudówki w dobrym stanie technicznym. 
 
KOMINY 
Kominy w budynku s  murowane tradycyjnie z ceg y ceramicznej pe nej.  
Konstrukcja kominów w poziomach parteru, pi tra i poddasza nie budzi zastrze . Jest trwa a i stabilna.  
Stan kominów nale y okre li  jako redni. 
 
SYSTEM WENTYLACJI 
Pomieszczenia lokali w budynku nie maj  wentylacji. 

SCHODY 
Schody do piwnicy ceglane na gruncie w z ym stanie technicznym. Lokalne ubytki i znaczne 
uszczerbienia cegie . 

Schody nadziemia budynku s  konstrukcyjnie stabilne, maj  wytarte powierzchnie stopnic. Schody s  w 
stanie rednim. 

ELEWACJE 
Elewacja frontowa - tynki tradycyjne cementowo - wapienne z ozdobnymi zwie czeniami wokó  okien, 
gzymsami i zdobieniami. Wyst puj  uszkodzenie zdobie . ciany nieocieplone.  

Elewacja tylna z du ymi ubytkami tynku i z ods oni  ceg . 

Elewacje szczytowe - tynki tradycyjne cementowo -wapienne, bez ozdób, z miejscowymi ubytkami tynku, 
nieocieplone. 
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Na wszystkich te  elewacjach w miejscach, gdzie oderwane s  tynki wyst puj  ubytki zaprawy oraz 
wykruszenia i niewielkie uszkodzenia cegie . adna z elewacji nie jest docieplona. Stan elewacji okre la 
si  jako redni oraz lokalnie przedawaryjny. 

 
STOLARKA 
Okna lokali mieszkalnych maj  konstrukcj  z profili PCV oraz drewniane. S  one stosunkowo nowe, w 
dobrym stanie technicznym. Stolarka drewniana wymaga renowacji lub wymiany. 

Okna drewniane klatki schodowej i poddasza s  wypaczone i zniszczone. 

Drzwi wej ciowe do budynku w dobrym stanie. Drzwi tylne do piwnicy w awaryjnym stanie technicznym..  

 
TYNKI 
Tynki wewn trzne s  tradycyjne cementowo - wapienne. We wszystkich pomieszczeniach poza lokalami, 
tj. na korytarzach i klatkach schodowych tynki maj  zarysowania oraz znaczne odparzenia.  

Wszystkie te tynki s  poza tym w mniejszym lub wi kszym stopniu zabrudzone, a pokrywaj ca je farba 
jest z uszczona. 

Wytarte miejscowo i miejscowo odspojone s  te  tynki piwnic. 

POSADZKI 
Na parterze klatki schodowej posadzka jest wy ona linoleum. Podesty schodowe maj  konstrukcj  
drewnian  i s  pokryte deskami jak stopnie schodowe. Podobnie jak stopnie schodowe konstrukcyjnie s  
stabilne, lecz maj  mniej lub wi cej znacz co starte powierzchnie. Zniszczone s  pod ogi deskowe na 
strychu. 

Najwi cej uszkodze  i wykrusze  maj  posadzki w piwnicach.  

WYKO CZENIE WEWN TRZ LOKALI 
Tynki wewn trzne - tradycyjne cementowo - wapienne i/lub gipsowe, a w wybranych azienkach i 
fragmentach kuchni licowane p ytkami glazura. Wi kszo  tych tynków ma drobne sp kania i miejscowe 
wytarcia. Lecz generalnie tynki te s  w stanie do  dobrym i u ytkowo nie budz  zastrze . 

Pod ogi s  zró nicowane. W mieszkaniach s  g ównie panele pod ogowe i wyk adziny a w 
pomieszczeniach azienek terakota. Te pod ogi i posadzki s  w stanie technicznym dobrym. 

Generalnie nale y okre li  stan elementów wyko czeniowych budynku jako ma o zadowalaj cy. 
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9. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 

  
Fot. 1. Widok elewacji frontowej. Fot. 2. Widok elewacji szczytowej po udniowej. 

  

Fot. 3. Widok elewacji szczytowej pó nocnej. Fot. 4. Elewacja tylna. 

  
Fot. 5. Uszkodzenia elementów architektonicznych. Fot. 6. Ubytki gzymsu, zarysowania ciany poni ej 

parapetu. 
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Fot. 7. Uszkodzenia elementów architektonicznych. Fot. 8. P kni cia ciany nad nadpro em. 

  
Fot. 9. Znaczne ubytki spoin cegie  elewacji tylnej. Fot. 10. Znaczne ubytki tynku elewacji tylnej. 

  

Fot. 11. Zej cie do piwnicy. Fot. 12. Stan stropu piwnicy. 
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Fot. 13. Drewniane schody klatki schodowej. Fot. 14. Znaczne odparzenia tynku na klatce 

schodowej. 

  

Fot. 15. Znaczne odparzenia tynku na klatce 
schodowej. 

Fot. 16. Zadowalaj cy stan techniczny wi by.  
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10. WNIOSKI I ZALECENIA 
 

Przeszycie p kni cian.  
 
Uzupe nienie spoin i naprawy powierzchni zewn trznych murów wszystkich cian i coko ów. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych (g ównie stopek) stropów piwnic. 
 
Impregnacja wi by dachowej. 
 
Wymiana opierze  i skorodowanego orynnowania na stalowe ocynkowane. 
 
Remont schodów do piwnicy. 
Remont schodów drewnianych – balustrad, cz stkowe naprawy stopnic i podestów.  
 
Wykonanie napraw, renowacja detali architektonicznych i wykonanie nowych elewacji z ociepleniem ich 
metod  lekk  mokr . 
 
Wykonanie wentylacji wywiewnej grawitacyjnej w kuchniach i azienkach wszystkich mieszka . 
 
Wymiana okien na klatkach schodowych. 
Wymiana okienek na strychach. 
Wymiana zu ytych drzwi zewn trznych tylnych oraz w piwnicach. 
 
Zerwanie uszcz cych si  farb, uzupe nienie i przetarcie tynków cian, sufitów i biegów oraz ich 
pomalowanie w piwnicach i na klatce schodowej. 
 
Wykonanie cz ciowych izolacji oraz remont posadzek cementowych piwnic. 
 
Wykonanie napraw instalacji na klatkach schodowych w piwnicach i na strychach. 
 
Budynek od d szego okresu czasu nie remontowany i znacznie wyeksploatowany. Konieczny 
pilny remont kapitalny budynku. Nale y naprawi  w pierwszej kolejno ci sp kania cian. 
Nie nale y lekcewa  uszkodze  elementów ozdobnych na elewacji frontowej. Konieczna pilna 
naprawa, renowacja elewacji i ocieplenie. 
Pozosta e uszkodzenia nie zagra aj  obiektowi i nie odbiegaj  charakterystyce budynkom dawno 
nie remontowanym z podobnego okresu. Jednak e stopie  uszkodze  i zakres wskazuj  na 
konieczno  niezw ocznego remontu kapitalnego budynku. 
 
11. OGÓLNE ROZWI ZANIA WYKONANIA ROBÓT NAPRAWCZYCH BUDYNKU 
 
Naprawa tynków, uszkodze  w postaci p kni , które ewentualnie mog  si  ukaza  po skuciu tynku. 

W przypadku gdy stwierdzone zostan  miejsca z odspojonym tynkiem lub z poziomu rusztowa  
rozpoznane zostan  p kni cia nale y sku  tynk ze ciany aby odkry  p kni cia. Tynk powinien by  skuty 
co najmniej na d ugo  50cm z ka dej strony p kni cia. Nast pnie usun  zapraw  ze spoin na 

boko  2-3cm. Spoiny wype ni  zapraw  cementow  marki min. M10. Osadzi  pr ty stalowe #8 nie 
rzadziej ni  co trzeci  spoin .  

Zaleca si  wykonanie naprawy przy zastosowaniu rozwi za  np. Brutt Saver (lub inne równowa ne). 

Technika napraw polega na monta u odpowiednio dobranych pr tów  i zatopieniu ich w zaprawie – Brutt 
Saver Powder we wcze niej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach. Oba sposoby 
mo na stosowa cznie. Monta  Brutt Saver Profili w szczelinach polega na:  
- wyfrezowaniu, zgodnie z okre lon  lokalizacj  i wymiarami szczelin (niezale nie od rodzaju materia u, z 
którego wykonany jest obiekt szczeliny mog  by  frezowane w spoinach lub bezpo rednio w materiale 
konstrukcyjnym), 
- oczyszczeniu szczelin z pozosta ci frezowania, a nast pnie wyczyszczeniu py u i drobnych 
cz steczek przy pomocy spr onego powietrza i wody pod ci nieniem,  
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- wype nieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwsz  warstw  zaprawy o 
grubo ci oko o 10 mm,  
- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wcze niej Brutt Saver Profili i pokryciu ich przy pomocy pistoletu 
kolejn  warstw  zaprawy o tej samej grubo ci (w niektórych przypadkach w one do szczelin profile na 
czas wi zania zaprawy nale y zablokowa  przy pomocy klinów drewnianych),  
- po zwi zaniu zaprawy (oko o 20 – 40 minut), 
 - wype nieniu pozosta ej szczeliny zapraw  do spoinowania.  
Monta  Brutt Saver Profili w otworach polega na:  
- wywierceniu w miejscach okre lonych w projekcie otworów o zadanych rednicach i g boko ciach,  
- wyczyszczeniu otworów przy pomocy spr onego powietrza i bie cej wody, 
 - wprowadzeniu przy pomocy pistoletu iniekcyjnego z odpowiedni  ko cówk  (rurka o rednicy 
wewn trznej umo liwiaj  wprowadzenie do niej kotwy) do otworów kotew i zaprawy.  
W przypadku otworów o g boko ci do 500 mm, otwory przy pomocy pistoletu mo na najpierw wype ni  
zapraw , a nast pnie – wkr caj c – zamontowa  w nich kotwy,  
- po zamontowaniu kotew - wyczyszczeniu naddatku zaprawy.  
Wszystkie roboty wykonywane metod  Brutt Technologies powinny by  wykonywane w temperaturze 
otoczenia powy ej 5oC, zgodnie z wytycznymi producenta oraz Aprobaty Technicznej ITB przez 
wykonawców posiadaj cych autoryzacj  BruttSaver na wykonawstwo robót z zastosowaniem tej 
technologii.  

 
 
Napraw uszkodzonych powierzchni cian zewn trznych pod oderwanymi tynkami i nietynkowanych 
nale y dokona  w sposób nast puj cy: sku  pozosta e odspojone tynki, ubytki cegie  uzupe ni  a 
wykruszone ceg y wymieni  (u  cegie  ceramicznych klasy min. 75 i zaprawy cementowo-wapiennej 
marki 30). Nast pnie spoiny, które s  wykruszone dok adnie wyskroba  i oczy ci  na g boko  min. 
30mm. Potem powierzchni  zaimpregnowa  preparatem Ceresit CT17 (lub równowa ne). Nast pnie 
spoiny zwil  i uzupe ni  zapraw  cementowo-wapienn  marki 30, a wi ksze ubytki wype ni  zapraw  
Ceresit CX20 (lub równowa ne). Na koniec powierzchni ciany otynkowa  b  ociepli  metod  lekk  
mokr . 
 
Remont sklepienia stropu nad piwnic  nale y wykona  w sposób nast puj cy: odbi  wszystkie tynki ze 
sklepienia, oczy ci  jego powierzchni  i zaimpregnowa  preparatem Ceresit CT17 (lub równowa ne). 
Nast pnie strop podstemplowa , wymieni  ewentualnie wypadaj ce ceg y (u  cegie  ceramicznych 
klasy min. 150 i zaprawy cementowej marki 50 i wype ni  szczelnie wszystkie p kni cia oraz wykruszone 
spoiny zapraw  Ceresit CX20 (lub równowa ne). Nast pnie otynkowa  strop tynkiem tradycyjnym 
cementowo wapiennym i pobia kowa . 
 
Skorodowane stopki i odkryte boki belek stropowych nale y oczy ci  szczotkami stalowymi, zagruntowa  
farb  antykorozyjn  aktywn  (np. miniow ) a nast pnie pomalowa  dwukrotnie dok adnie farb  
chlorokauczukow . 
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Wi by dachow  i pozosta e elementy konstrukcji drewnianych na poddaszu nale y oczy ci , oskroba  
ich uszkodzone powierzchnie.  
Ca  zaimpregnowa rodkiem solnym owadobójczymi i ognioochronnym Fobos M4. 
 
Zweryfikowa  szczelno  dachu przy kominach.  
 
Uzupe ni  opierzenia i parapety, wymieni  skorodowane rury spustowe na stalowe ocynkowane. 
 
Schody do piwnicy nale y naprawi  kszta tkami betonowymi lub poprzez wylanie schodów 
monolitycznych elbetowych. 
 
Zniszczone stopnice schodów nale y zdemontowa . Pozosta e elementy oczy ci  i zaimpregnowa . 
Nast pnie zamontowa  nowe stopnice wykonane z drewna impregnowanego sosnowego kl. II grubo ci 
38-42mm. Pokry  wyk adzin  schodow  PCV. Kraw dzie stopnic wzmocni  noskami stalowymi 

towymi. Uzupe ni  tralki balustrad. Ca  pomalowa  farbami olejnymi. 
 
Elewacje wszystkich cian nale y wyremontowa  nast puj co: sku  wszystkie odspojone tynki, a tak e 
mo liwie pozosta e z ca ych powierzchni cian, powierzchnie cian naprawi  i ociepli ciany metod  
lekk  mokr  i pomalowa  farbami silikonowymi. Wszystkie parapety zewn trzne i opierzenia wymieni  na 
nowe dostosowuj c je do grubo ci ocieplenia. Na elewacji frontowej odtworzy  uszkodzone zdobienia. 
 

W azienkach i kuchniach zaleca si  wykona  wentylacje za pomoc  wywietrzników ciennych lub w inny 
sposób zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

Przetarcia tynków cian, sufitów i biegów nale y dokona  po uprzednim ca kowitym zerwaniu i zmyciu 
starych pow ok malarskich oraz zagruntowaniu pod y preparatem Ceresit CT17 (lub równowa ne). Do 
uzupe nienie ubytków i nierówno ci tynków u  zaprawy Ceresit CT29 (lub równowa ne). 

W posadzkach cementowych wszystkich piwnic nale y sku  ich odspojenia, potem ca  zmy  i 
nast pnie dokona  uzupe nie  wszystkich ubytków oraz wytar  przy u yciu zaprawy naprawczej Ceresit 
RS88 (lub inne równowa ne).  

Dodatkowo posadzki i ciany piwnic, na których wyst puje wilgo  w budynku g ównym uszczelni  ( ciany 
do wysoko ci ok. 1m) pow ok  Ceresit CR90 lub Ceresit Cr166 (lub inne równowa ne).  

Zalecane wykonanie izolacji pionowych oraz ocieplenia cian, piwnic i fundamentów. 

Pod ogi na strychach nale y oczy ci , oskroba  ich uszkodzone powierzchnie i ewentualnie wymieni  
mocno zniszczone deski na sosnowe kl. III o grubo ci 25-32mm lub - w miejscach o wi kszych 
powierzchniach - na p yty OSB grubo ci 24mm. Ca  zaimpregnowa rodkiem solnym owadobójczymi 
i ognioochronnym Fobos M4 i pomalowa  farbami ftalowymi. 

Powy sza dokumentacja jest opracowaniem zawieraj cym podstawowe wytyczne dotycz ce 
zakresu remontu. Dokumentacja nie jest projektem wykonawczym. Zakres prac budowlanych 
podany w niniejszym opracowaniu obejmuje prace mo liwe do okre lenia i u ci lenia na danym 
etapie. Nale y si  liczy  z mo liwo ci  wyst pienia prac dodatkowych nie przewidzianych w 
niniejszym opracowaniu. 

OPRACOWA  
mgr in . ukasz Rzepka 
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