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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest opinia techniczna dotycząca oceny stanu
technicznego ścian konstrukcyjnych w budynku parafialnym położonym w Jeleniej Górze przy
ulicy Cieplickiej 9.

1.2. Cel i zakres opracowania
Opracowanie ma na celu ustalenie czy istniejące zarysowania zewnętrznych ścian
konstrukcyjnych budynku mają charakter postępujący. W tym celu podane będą zalecenia
odnośnie monitoringu stanu zarysowania budynku. W przypadku braku powstawania
nowych rys oraz powiększania się istniejącego zarysowania dalsze działania nie będą
konieczne, natomiast w przypadku stwierdzenia postępującego charakteru rys konieczne
będzie ustalenie przyczyn zaistniałego stanu technicznego oraz ich wyeliminowanie.
Zalecenia zawarte w niniejszym opracowaniu należy wykonać bezzwłocznie tak aby
przed planowaną przebudową i rozbudową budynku ustalić jednoznacznie czy zarysowania
budynku mają charakter aktywny czy może są to jedynie nieaktywne pozostałości po
wcześniejszych uszkodzeniach o nieustalonej przyczynie powstałe np. w wyniku prac
budowlanych w budynku lub jego sąsiedztwie.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
 wizję lokalną w przedmiotowym budynku oraz na terenie przyległym wykonaną w
sierpniu i październiku 2015r.;
 sporządzenie dokumentacji fotograficznej;
 studia istniejącej dokumentacji – projekt budowlany;
 opracowanie wniosków z wizji lokalnej;
 opis sposobu monitorowania zarysowań konstrukcji;
 sporządzenie dokumentacji w formie raportu z orzeczeniem technicznym.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawą formalną niniejszego opracowania jest zlecenie Inwestora tj. Parafii
rzymsko‐katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela zlokalizowanej przy ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej
Górze. Zlecenie dotyczy zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji
projektowej przebudowy i rozbudowy niniejszego budynku. Podstawę merytoryczną
niniejszego opracowania stanowią:
 wizja lokalna w przedmiotowym budynku oraz na terenie przyległym wykonaną w
sierpniu i październiku 2015r.;
 inwentaryzacja budynku;
 istniejąca archiwalna dokumentacja dotycząca przedmiotowego budynku;
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 koncepcja architektoniczna przebudowy budynku z września 2015 roku opracowana
przez Panią mgr inż. arch. Bognę Skrzydlewską‐Antos;
 wyszczególnione poniżej aktualnie obowiązujące przedmiotowe akty prawne
określające warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiotowy budynek;
 wyszczególniona poniżej literatura techniczna;
 wyszczególnione poniżej przedmiotowe normy:
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( wraz z późniejszymi zmianami).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(wraz z późniejszymi zmianami).
[3] Hoła J., Pietraszek P., Schabowicz K., „Obliczanie konstrukcji budynków
wznoszonych tradycyjnie” Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2007.
[4] PN‐82/B‐02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
[5] PN‐82/B‐02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
[6] PN‐82/B‐02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
[7] PN‐80/B‐02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.
[8] 80/B‐02010/Az1 Obciążenie śniegiem.
[9] PN‐77/B‐02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
[10] PN‐77/B‐02011/Az1 Obciążenie wiatrem.
[11] PN‐B‐03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[12] PN‐B‐03002:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.
[13] PN‐81/B‐03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Skrócony opis przedmiotowego budynku
Przedmiotowy budynek parafialny zlokalizowany przy ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej
Górze jest obiektem czterokondygnacyjnym włącznie z poddaszem użytkowym, najniższa
kondygnacja stanowi piwnicę częściowo zagłębioną w gruncie.
Pod koniec ubiegłego wieku obiekt był rozbudowywany oraz przebudowywany. W
ramach prac rozbudowano budynek od strony zachodniej oraz w istniejącej wschodniej
części wymieniono stropy drewniane na stropy z płyt WPS na belkach stalowych.
Obiekt wykonany jest jako typowa kamienica tj. ściany konstrukcyjne ceglane,
stropy w postaci płyt WPS na belkach stalowych oraz stropy Ackermana z pustaków
ceramicznych, budynek zwieńczony dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej.

2.2. Opis stanu technicznego budynku
Konstrukcja głównej bryły budynku znajduje się w dostatecznym stanie
technicznym. Widoczne są uszkodzenia tynków wynikające z ich zużycia oraz zawilgocenia
ścian co jest typowe dla tego typu budynków ze względu na ich wiek oraz brak skutecznych
izolacji przeciwwilgociowych. Nie stwierdzono widocznych nadmiernych przemieszczeń lub
deformacji konstrukcji budynku, jednakże na części zewnętrznych ścian konstrukcyjnych
budynku w starszej wschodniej części budynku występują niepokojące pionowe zarysowania
przebiegające przez całą wysokość budynku. Zarysowania występują głównie w linii okien i
przebiegają również przez ceglane nadproża.

2.3. Analiza przyczyn zarysowania ścian budynku oraz stanu technicznego
budynku
Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono wyraźnych przyczyn zarysowania ścian
konstrukcyjnych. Nie udało się również ustalić kiedy powstały zarysowania oraz czy
zarysowania się pogłębiają. Przyczyn istniejącego zarysowania ścian może być wiele w tym
między innymi:
 nierównomierne osiadanie fundamentów;
 podmywanie istniejących fundamentów;
 nadmierne obciążenia skupione działające na konstrukcję murową;
 drgania wywoływane ruchem pojazdów.
Należy zbadać czy zarysowania się powiększają lub czy powstają nowe rysy. W
przypadku braku powiększania się zarysowania należy stwierdzić że istniejące zarysowania w
obecnym stanie nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji budynku. W tym wypadku należy
jedynie rozważyć wymianę części istniejących spękanych nadproży ceglanych.
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W przypadku stwierdzenia postępującego charakteru rys konieczne będzie dokładne
ustalenie przyczyn zaistniałego stanu technicznego ich wyeliminowanie wraz z kompleksową
naprawa zarysowań. W tym celu konieczne będzie opracowanie ekspertyzy budowlanej.

2.4. Monitoring stanu zarysowania ścian zewnętrznych
Na istniejącej ścianie szczytowej oraz ścianie północnej budynku należy zamocować
szkiełka budowlane. Należy wykonać co najmniej 10 punktów pomiarowych ze szkiełek
budowlanych. Punkty pomiarowe wykonać w miejscach największych rys oznaczonych na
załączonych poniżej rysunkach i zdjęciach.
Szkiełka budowlane wykonać z elementów o grubości nie większej niż 1mm
mocowanych do ściany za pomocą cienkich warstw żywic epoksydowych, niedopuszczalne
jest stosowanie gipsu lub innego połączenia podatnego na wilgoć.
Montaż szkiełek wykonać przed rozpoczęciem prac związanych z projektowaną
rozbudową i przebudową, przed przystąpieniem do prac budowlanych prowadzić co
najmniej półroczny monitoring stanu zarysowania. Podczas prac budowlanych związanych z
rozbudową oraz przebudową prowadzić ciągły monitoring rozwarcia rys.
Równocześnie wykonać szczegółową dokumentację fotograficzną istniejącego
zarysowania, dokumentację wykonać w postaci zdjęć cyfrowych dużej rozdzielczości.
Dokumentację zachować wraz z opisem daty wykonania oraz miejsc wykonanych zdjęć w
celu możliwości weryfikacji powstania nowego zarysowania.
W przypadku stwierdzenia powiększania się zarysowania lub powstawania nowego
skontaktować się z autorem niniejszego opracowania w celu ustalenia koniecznych działań
zabezpieczających i naprawczych.
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2.5. Dokumentacja fotograficzna

SZKIEŁKO

Fot. 1 Wschodnia ściana szczytowa – lokalizacja szkiełek
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Fot. 2 Wschodnia ściana szczytowa – lokalizacja szkiełek
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Fot. 3 Ściana północna – lokalizacja szkiełek
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3. WNIOSKI I ORZECZENIE TECHNICZNE
3.1. Wnioski oraz uwagi
Na podstawie wizji lokalnej, przedstawionego powyżej opisu technicznego z
dokumentacją fotograficzną można wyciągnąć następujące wnioski:
 Budynek jest w dostatecznym stanie technicznym i w obecnie jego stan techniczny
nie zagraża bezpieczeństwu;
 Widoczne są zarysowania w starszej wschodniej części budynku;
 Należy ustalić czy stan zarysowania ma charakter aktywny czy jest to nieaktywna
pozostałość np. po wcześniejszych pracach budowalnych;
 Konieczne jest wykonanie monitoringu zarysowania w celu ustalenia charakteru
zarysowania.

3.2. Orzeczenie techniczne
Na podstawie przedstawionych powyżej materiałów oraz wniosków autor
opracowania orzeka co następuje:
Przed przystąpieniem do przewidywanych prac budowlanych związanych z
rozbudową i przebudową budynku należy bezwzględnie ustalić stan aktywności
zarysowania. W przypadku braku aktywności zarysowania można przystąpić do realizacji
planowanego zadania inwestycyjnego. W przypadku stwierdzenia postępowania
zarysowania należy ustalić oraz usunąć jego przyczyny, a także wykonać kompleksowy
remont zarysowania w ramach przebudowy i rozbudowy budynku.
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