
 Ekspertyza – opinia techniczna                                                         
 nt.  konstrukcji budynku wielofunkcyjnego- Strażnicy OSP 
 przy ul. Targowej w Przystajni.

                                                              
1.      Przedmiot opracowania  

Tematem opracowania jest ekspertyza – opinia techniczna o konstrukcji budynku 
wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Przystajni przy ul. Targowej oraz wpływie 
planowanej inwestycji- budowie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych 
i remoncie sufitu podwieszanego- na stan konstrukcji budynku.

2.      Podstawa opracowania  
- inwentaryzacja budowlana,
- wizja lokalna i badania makroskopowe oraz wywiad z użytkownikiem obiektu,
- projekt architektoniczno-budowlany.

3.      Opis budynku  
Budynek datowany na lata 80-te XX w. Obiekt  o podstawie prostokąta 
o wymiarach 12.6m x 32.3m, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. 
Wysoka druga kondygnacja podzielona została na antresolę 
i pomieszczenia magazynowe w części klatki schodowej.
Budynek usytuowany względem ulicy podłużnie.  

W budynu znajdują się następujące pomieszczenia:

piwnice: kotłownia, pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenia
         magazynowe;

przyziemie: pomieszczenia orkiestry oraz garaże samochodów 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni;

parter:           pomieszczenie administracyjne, biblioteka, pom. socjalno-
           sanitarne;  

piętro:            kuchnia, sala bankietowa ze sceną i pomieszczeniami 
           zaplecza oraz pomieszczenie z chłodniami;

antresola: magazyn i wyjście na wieżę
antresolę nie spełniającą warunków techniczno-użytkowych  

           wyłącza się z użytkowania (nie przeznaczona na pobyt ludzi); 

          4. Opis elementów konstrukcji
Konstrukcja budynku tradycyjna.
 
Mury piwnic z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, ściany zewnętrzne 
parteru oraz piętra z cegły pełnej gr. 42cm  na zaprawie cementowo-wapiennej;
Strop nad piwnicą wylewany żelbetowy o grubości 20cm. 
Stropy nad parterem, I piętrem w części podpiwniczonej oraz garażami 
żelbetonowe gr. 25cm.

Wspólny strop (dolny pas drewnianych wiązarów dachowych) nad sala bankietową, 
antresolą oraz klatką schodową  –drewniany: deskowe dźwigary kratownicowe 
wykończone kasetonami z płyt pilśniowych (nie spełniają wymogów 
przeciwpożarowych).



Dach w konstrukcji drewnianej- górny pas kratownic pokryty
blacha trapezową na niepełnym deskowaniu.

5. Opis elementów wykończenia

Stolarka okienna- w większości PCV (biała), szyby zespolone.
Wykończenie wewnętrzne:

- tynki cementowo-wapienne;
- podłoga na sali bankietowej drewniana;
- podłoga w kuchni i chłodni płytki ceramiczne;
- na klatce schodowej i antresoli posadzki lastriko;
- podłoga w toaletach- płytki ceramiczne;
- podłoga w bibliotece i pomieszczeniu straży- wykładzina dywanowa;
- ściany i sufity malowane farbą emulsyjną, olejną –lamperie;
- ściany na sali bankietowej, pomieszczeniu straży i bibliotece obłożone
  panelami ściennymi HDF;
– sufit na sali bankietowej kasetony  z płyty  pilśniowej;

 Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne nakrapiane terraboną.

6. Instalacje

Budynek wyposażony w instalacje:
- elektryczną, oświetleniową,
- wodno-kanalizacyjną (szambo),
- telefoniczną,
- ocentralnego ogrzewania (własna kotłownia tradycyjna- piwnica),
- wentylację grawitacyjną,
- hydrantów wewnętrznych d25;

7. Ocena stanu technicznego

Ogólny stan techniczny budynku ocenia się jako dobry. Ściany nośne  budynku 
nie wykazują widocznych pęknięć i rys. Stropy nie  wykazują ugięć i zarysowań.
W dość dobrym stanie znajdują się także elementy wykończenia budynku.
Obiekt jest prawidłowo eksploatowany.
W obecnym stanie technicznym budynek może być wykożystywany jako obiekt 
użyteczności publicznej- budynek wielofunkcyjny.
Elementy konstrukcyjne (stropy, nadproża) posiadają wystarczającą nośność dla 
przeniesienia obciążeń normowych dla tego typu obiektu.
Planowana inwestycja: schody zewnętrzne ewakuacyjne oraz remont sufitu 
podwieszanego z dostosowaniem do obowiązujących wymogów technicznych 
nie zmieni charakteru pracy istniejącej konstrukcji i nie stanowi zagrożenia jej 
bezpieczeństwa.

Opracował:


