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I. DANE FORMALNO - PRAWNE  

1.1. ZLECENIODAWCA.  

Ekspertyzę przeprowadzono na zlecenie Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów. 
 

1.2. PODSTAWA PRAWNA. 

 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. nr 89 poz. 414 z 

późniejszymi zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).  

 

1.3. PRZEDMIOT I CEL EKSPERTYZY.  

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek mieszkalny wielorodzinny w Ży-
rardowie przy ulicy Chopina 15. 

Celem ekspertyzy jest określenie stanu technicznego i bezpieczeństwa 
konstrukcji budynku w celu możliwości adaptacji i nadbudowy jednej kondy-
gnacji z przeznaczeniem budynku na lokale socjalne.  
 

1.4. ŹRÓDŁA INFORMACJI.  

 
Przy sporządzaniu oceny wykorzystano:  
 

• Informacje uzyskane podczas wizji lokalnych w marcu 2016 r. 
• Protokół nr 115 z dnia 14.08.2014r. kontroli stanu konstrukcyjno-

budowlanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szopena 15 w 
Żyrardowie  przeprowadzonego przez Stanisława Szlagę. 

• Protokół nr 72 z dnia 19.03.2013r. kontroli stanu konstrukcyjno-
budowlanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szopena 13 w 
Żyrardowie  przeprowadzonego przez Stanisława Szlagę.  
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II. OPIS PRZEDMIOTU EKSPERTYZY.  
 

2.1. OPIS OGÓLNY. 

 
 Obiekt, który podlega ekspertyzie znajduje się Żyrardowie przy ulicy Cho-
pina 15. Budynek znajduje się na działce ewidencyjnej nr 3461. Teren nieru-
chomości jest ograniczony ścianami zewnętrznymi budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego, budynku mieszkalnego znajdującego się w części centralnej 
działki  oraz budynku gospodarczego. Pozostała część posiada ogrodzenie. 
    Budynek wielorodzinny stanowiący zabudowę nieruchomości został wybu-
dowany w technologii tradycyjnej jako murowany, nie podpiwniczony, o 
dwóch, miejscowo trzech kondygnacjach nadziemnych i strychu użytkowym, w 
pierwszych latach dwudziestego wieku. Układ ścian konstrukcyjnych mieszany.   
 Budynek posiada książkę obiektu. Ostatnią roczną kontrolę okresową wy-
konał w sierpniu 2014 roku Stanisław Szlaga. W czasie przeprowadzanych wizji 
lokalnych budynek był niezamieszkały. Zamieszkały jest sąsiedni budynek 
mieszkalny, który znajdujący się w części centralnej działki.  
 Budynek mieszkalny wielorodzinny podlegający ekspertyzie zajmuje pół-
nocno-zachodni narożnik działki nr 3461. Budynek nie został wybudowany jed-
norazowo. Najpierw wykonano część od strony ulicy Chopina, z narożnikiem od 
ul Ciasnej. Następnie dobudowano część stojącą przy ulicy Ciasnej. Budynek 
posiada dwie klatki schodowe. Jedna z nich - zachodnia, prowadzi na pierwsze 
piętro i poddasze, druga - wschodnia prowadzi wyłącznie na pierwsze piętro. 
Budynek od strony wschodniej nie posiada własnej ściany szczytowej, jest „do-
budowany” do ściany szczytowej budynku znajdującego się po stronie wschod-
niej, stojącego przy ulicy Chopina 13.  
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 375,3 m2, a kubatura 1375,05 m3.    
 Budynek posiada ławy i ściany fundamentowe wykonane z cegły cera-
micznej pełnej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne kondygnacji 
nadziemnych wykonano z cegły ceramicznej pełnej. Budynek nie posiada izola-
cji poziomej. Ścianki działowe na parterze i piętrze częściowo z cegły ceramicz-
nej, częściowo drewniane i z płyt gipsowo-kartonowych, wiórowych na kon-
strukcji drewnianej. Kominy z cegły ceramicznej pełnej. Trzony kominowe w 
przestrzeni strychowej oraz ponad dachem są otynkowane. Budynek nie posiada 
termoizolacji ścian zewnętrznych.    
 Strop nad parterem, strop nad piętrem oraz fragmenty stropów nad po-
mieszczeniami na trzeciej kondygnacji drewniane. Strop nad parterem został 
wykonany jako strop belkowy z podłogą drewnianą przybita do belek stropu, 
ślepym pułapem otrzcinowanym i otynkowanym. Strop nad piętrem wykonano 
jako belkowy, ze ślepym pułapem otrzcinowanym i otynkowanym oraz z zasyp-
ką termoizolacyjna i akustyczną od strony strychu. W pomieszczeniach miesz-
kalnych na trzeciej kondygnacji występują podłogi drewniane przybite do belek 
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stropowych. Strop nad pomieszczeniami trzeciej kondygnacji wykonano z de-
sek przybitych do konstrukcji więźby dachowej, otrzcinowanych i otynkowa-
nych. Schody drewniane, o bardzo dużym kącie nachylenia. Konstrukcja więźby 
dachowej drewniana stolcowa, nad pomieszczeniami mieszkalnymi trzeciej kon-
kondygnacji krokwiowa. Pokrycie dachowe z papy na pełnym deskowaniu. 
 Stolarka okienna drewniana skrzynkowa i z profilami z pcv. Stolarka 
drzwiowa drewniana. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Malowanie far-
bami emulsyjnymi, wapiennymi i olejnymi. Podłogi drewniane, na parterze de-
ski podłogowe na legarach z otworami wentylacyjnymi w ścianach nadziemia, 
na piętrach deski podłogowe na belkach stropowych. Miejscowo na parterze 
podłogi betonowe. Posadzki miejscowo z wykładzin rulonowych pcv. 
 Budynek posiada instalację elektryczną z przyłączem do sieci miejskiej 
obecnie odłączoną, instalację wodną z przyłączem do sieci miejskiej obecnie 
odciętą, instalację kanalizacyjną z przyłączem do sieci miejskiej. 
 Ogrzewanie w budynku było realizowane poprzez piece węglowe. 
 Budynek nie posiada instalacji odgromowej.  
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III. OCENA  STANU TECHNICZNEGO. 
 

3.1. BADANIA I POMIARY PRZEPROWADZONE PODCZAS POPRZ EDNICH 
OCEN. 

  
W protokole z poprzedniej kontroli okresowej rocznej znajdują się nastę-

pujące zalecenia:  
- Remont pokrycia dachowego i czyszczenie rynien.  
- Wymiany elementów więźby dachowej podczas remontu pokrycia. 
- Remont stropów drewnianych.  
- Naprawy uszkodzeń w ścianach zewnętrznych. Wykonanie izolacji po-

ziomej ścian zewnętrznych i wewnętrznych.  
- Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych.  
- Remont schodów.  
- Wymiana podłóg drewnianych z desek.  
- Wymiana stolarki okiennej. 
- Wymiana stolarki drzwiowej 
Powyższe zalecenia nie zostały zrealizowane ze względu na wyłączenie 

budynku z eksploatacji.  
  

3.2. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU. 

  
Do opisu klasyfikacji stanu technicznego elementów użyto kryteriów wg 

CUTOB-PZITB 
 
3.2.1. Fundamenty, ściany fundamentowe.  
 
 Nie wykonano odkrywki ław fundamentowych i ścian zewnętrznych 

piwnic uznając to za zbędne. Przeglądu stanu fundamentów i ścian fundamen-
towych dokonano z poziomu terenu oraz z poziomu pomieszczeń parteru we-
wnątrz budynku. Brak znaczących oznak zewnętrznych, poza opisanym poniżej 
przypadkiem ściany szczytowej od strony południowej, takich jak osiadanie 
fragmentów ścian nadziemia, zarysowania i pęknięcia ścian w poziomie przy-
ziemia, które mogłyby w jakikolwiek sposób wskazywać na zły stan ław funda-
mentowych oraz ścian fundamentowych. Fundamenty i ściany fundamentowe są 
w zadawalającym stanie technicznym. 

 
3.2.2. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne.  
 
 Przeglądu ścian konstrukcyjnych zewnętrznych dokonano z poziomu te-

renu oraz wewnątrz budynku z poziomu poszczególnych kondygnacji. Przeglą-
du ścian konstrukcyjnych wewnętrznych dokonano z poziomu poszczególnych 
kondygnacji budynku. Na ścianach konstrukcyjnych zewnętrznych widoczne są 
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ubytki cegieł przy powierzchni terenu. Fragmenty ścian zewnętrznych znajdu-
jące się przy powierzchni terenu są regularnie zawilgacane podczas opadów 
deszczu. Cykle zamarzania i rozmarzania oraz ciągłe zawilgocenie powodują 
wietrzenie i rozpad cegieł w murze. Dodatkowo, budynek nie posiada izolacji 
poziomej na styku ścian fundamentowych i ścian nadziemia, a także izolacji 
pionowej ścian fundamentowych, co powoduje utrzymywanie się stanu zawil-
gocenia do wysokości około jednego metra, miejscowo do dwóch metrów po-
wyżej poziomu terenu. Stan zawilgocenia jest widoczny na ścianach zewnętrz-
nych i wewnętrznych. Degradacja cegieł w murze następowała także w miej-
scach, w których na skutek uszkodzeń, nie działał poprawnie system odprowa-
dzania wód deszczowych.  

Cegły znajdujące się w murze ścian zewnętrznych nie są jednorodne. 
Większość użytych do murowania cegieł została poprawnie wypalona. Istnieją 
jednak w kilku miejscach, na różnych wysokościach, wyraźnie widoczne skupi-
ska cegieł zlasowanych  i zwietrzałych. 

Na ścianach zewnętrznych w kilku przypadkach widoczne są zarysowania 
w miejscach, w których opuściły się nadproża okienne. 

W ścianie szczytowej od strony południowej widoczne są w środkowej 
części ściany, zarysowania przebiegające poprzecznie od otworu okiennego na 
strychu do poziomu terenu. W poziomie stropu nad piętrem zaburzona została 
geometria ściany. Jest ona wybrzuszona na zewnątrz na kilka centymetrów. Na 
fragmencie ściany zewnętrznej od strony ulicy Ciasnej, bezpośrednio przy ścia-
nie szczytowej występuje układ rys i pęknięć, przebiegający od ścianki kolan-
kowej, poprzez nadproża otworów okiennych na piętrze i parterze oraz przez 
ścianę w przyziemiu do jej narożnika. Rozwarcie rys może osiągać szerokość do 
5mm. W pomieszczeniach wewnętrznych także widoczne są zarysowania na 
styku ścian wewnętrznych i zewnętrznych, lecz rozwarcie rys sięga kilku mili-
metrów, co najwyżej 3-4. Widoczne jest także zarysowanie stropów po krawędzi 
ostatniej belki stropowej. Powodem pęknięć ściany szczytowej jest brak jej pra-
widłowego zespolenia z resztą murów oraz to, że belki stropowe w tym frag-
mencie stropów rozpostarte są równolegle do ściany szczytowej. Ponad oknem 
strychowym widoczne są zakotwienia dwóch ściągów stalowych. Ściana przy 
ściągach ma prawidłową geometrię.     

Ściany zewnętrzne budynku nie spełniają wymagań ochrony termicznej. 
Ogólnie ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne budynku są w zadawa-
lającym stanie technicznym. 

 
3.2.3. Ściany i ścianki działowe.  
 

  Przeglądu ścian i ścianek działowych dokonano z poziomu poszczegól-
nych kondygnacji. Ścianki są wykonane z różnych materiałów. Ścianki wyko-
nane w czasie budowy budynku są w zadawalającym stanie technicznym. 
Ścianki wykonane w okresie późniejszym przez mieszkańców są w zadawalają-
cym lub w złym stanie technicznym. Ogólnie ścianki działowe budynku są za-
dawalającym stanie technicznym. 
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3.2.4. Kominy.  
 

  Przeglądu kominów dokonano z poziomu poszczególnych kondygnacji 
oraz z poziomu strychu i połaci dachowych. Na ścianach kominowych i na trzo-
nach kominowych w przestrzeni strychowej brak widocznych rys i pęknięć. 
Kominy są w dobrym stanie technicznym. 
 

3.2.5. Strop nad parterem.  
 

  Przeglądu stropu nad parterem dokonano z poziomu podłogi parteru oraz 
pierwszego piętra. Na stropie od strony pomieszczeń parteru w pomieszczeniu 
przed schodami po stronie południowej widoczne jest miejscowe zarysowanie w 
miejscu występowania belki stropowej. W miejscu tym widoczne jest także za-
wilgocenie stropu powstałe na skutek przeciekania wód opadowych z nieszczel-
nego pokrycia, przez strop nad piętrem i strop nad parterem. Przeprowadzano w 
różnych pomieszczeniach próby dynamicznego obciążenia stropu ciężarem pod-
skakującego człowieka. Po obciążeniu było odczuwalne krótkie lecz sprężyste 
drżenie stropu. Nie zaobserwowano wyraźnych zmian w geometrii stropu. Wi-
doczne są miejsca w których w przestrzeni stropowej umieszczono fragmenty 
instalacji kanalizacyjnej. Strop jest ogólnie w zadawalającym stanie technicz-
nym. 
 

3.2.6. Strop nad piętrem.  
 

  Przeglądu stropu nad piętrem dokonano z poziomu podłogi piętra oraz z 
poziomu strychu. Na stropie w kilku miejscach widoczne są ślady zawilgocenia 
powstałe na skutek zalania wodami opadowymi z nieszczelnego pokrycia. W 
klatce schodowej po stronie zachodniej podstemplowana jest belka znajdująca 
się bezpośrednio przy biegu schodów. Wyraźnie widoczne jest jej ugięcie, a tak-
że zniszczenia spowodowane przez korozję biologiczną oraz z powodu działania 
owadów. Przeglądając belki stropowe od strony pomieszczeń strychowych nie 
znaleziono miejsc w których belki byłyby ugięte, wypaczone bądź zaatakowane 
przez owady. Widoczne są miejsca, w których brak zasypki termoizolacyjnej w 
pełnej ilości, lecz drewno w belkach jest suche i nieuszkodzone. Przeprowadza-
no w różnych miejscach próby dynamicznego obciążenia stropu ciężarem pod-
skakującego człowieka. Po obciążeniu było odczuwalne krótkie lecz sprężyste 
drżenie stropu, poza miejscem, w którym była uszkodzona belka stropowa. Nie 
zaobserwowano wyraźnych zmian w geometrii stropu poza miejscem uszkodzo-
nym. Ogólnie strop nad piętrem jest w zadawalającym stanie technicznym. 
 

3.2.7. Strop nad pomieszczeniami mieszkalnymi trzeciej kondygnacji.  
 

  Przeglądu stropu nad piętrem dokonano z poziomu podłogi kondygnacji 
oraz z poziomu połaci dachowych. Stropy w obu pomieszczeniach są wyraźnie 
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opuszczone, otrzcinowanie z tynkiem odspaja się od deskowania. Stropy są w 
złym stanie technicznym. 
 

3.2.8. Konstrukcja więźby dachowej.  
 
Przeglądu konstrukcji więźby dachowej dokonano z poziomu poddasza 

użytkowego oraz z poziomu połaci dachowych. Pierwotna konstrukcja więźby 
była wzmacniana poprzez wstawienie dodatkowych płatwi oraz poprzez podpar-
cia boczne stolców. Miejscowo widoczne są elementy, które zostały zalane wa-
dami opadowymi, lecz większość elementów posiada drewno suche, bez śladów 
korozji biologicznej i działalności owadów. Zdarzają się także elementy z polu-
zowanymi łączeniami. Konstrukcja więźby jest ogólnie w zadawalającym stanie 
technicznym.    

    
3.2.9. Deskowanie i pokrycie.  
 
Przeglądu deskowania dokonano z poziomu strychu. Przeglądu pokrycia 

dokonano z poziomu połaci dachowych. 
Deskowanie połaci dachowych znajduje się w zróżnicowanym stanie 

technicznym. Część desek posiada wyraźne ślady wielokrotnego zamoczenia 
wodami opadowymi, część z nich jest zagrzybiona. W lepszym stanie technicz-
nym znajduje się deskowanie po stronie południowej budynku. Ogólnie desko-
wanie znajduje się w zadawalającym stanie technicznym. 

Część papy stanowiącej pokrycie dachowe jest pozbawione substancji as-
faltowych. Dużą część istniejącego pokrycia pokryto jedną warstwą nowej papy. 
Jest ona podziurawiona i pozaginana. Obróbki blacharskie, rynny i rury spusto-
we w większości są pordzewiałe. Część rynien jest dziurawa. Pokrycie znajduje 
się w złym stanie technicznym, a miejscowo w stanie awaryjnym.     

  
3.2.10. Schody wewnętrzne. 
 
Nastopnice w biegach schodów są wytarte, balustrady chwiejne i bez czę-

ści tralek. Biegi schodowe nie spełniają warunków opisanych w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Schody we-
wnętrzne są w złym stanie technicznym.   

 
 
3.2.11. Stolarka okienna. 

  
 Stolarka okienna jest w zróżnicowanym stanie technicznym. Stolarka 
drewniana będąca w wieku budynku jest w złym stanie technicznym. Skrzydła i 
ościeżnice są wypaczone i nieszczelne. Oszklenie jest zmatowione i nieprzejrzy-
ste, brak kitu we wrębach. Wiele otworów okiennych zamiast skrzydeł posiada 
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wstawione na stałe płyty wiórowe. Stolarka z profilami z pcv jest w dobrym 
stanie technicznym.     
 

3.2.12. Stolarka drzwiowa. 
 
Stolarka drzwiowa jest w zróżnicowanym stanie technicznym, w zależno-

ści od miejsca wbudowania. W większości przypadków skrzydła drzwiowe są 
wypaczone, ościeżnice mają wystrugane wręby. Okucia są pokrzywione i nie-
sprawne, widoczne są ślady po ich przenoszeniu. Nie wszystkie otwory drzwio-
we posiadają ościeżnice i skrzydła. Stolarka drzwiowa jest ogólnie w złym sta-
nie technicznym.  

 
3.2.13. Podłogi i posadzki. 
 
Podłogi i posadzki znajdujące się w budynku są w zróżnicowanym stanie 

technicznym. Podłogi parteru są w większości w złym stanie technicznym. W 
kilku pomieszczeniach brak desek, lub na deskach znajduje się warstwa gruntu i 
śmieci Deski są nierówne i miejscami wypaczone. Podłogi betonowe są spęka-
ne, pokruszone i nierówne. Podłogi pierwszego piętra i podłogi w pomieszcze-
niach mieszkalnych drugiego piętra są pobrudzone i zaśmiecone, deski w podło-
gach są nierówne. Podłogi i posadzki pierwszego i drugiego piętra w pomiesz-
czeniach mieszkalnych są ogólnie w zadawalającym stanie technicznym. 

 
3.2.14. Tynki wewnętrzne. 

 
 Tynki w większości pomieszczeń są zawilgocone na skutek braku ogrze-
wania. W kliku pomieszczeniach tynki odpadły, lub zostały uszkodzone poprzez 
działania ludzi. Tynki wewnętrzne znajdujące się w budynku są w złym stanie 
technicznym. 
    

3.2.15. Malowanie. 
 
Powłoki malarskie znajdujące się w budynku są w złym stanie technicz-

nym.  
 

3.2.16. Elewacja. 
 
Przeglądu stanu technicznego i wyglądu elewacji dokonano z poziomu te-

renu. Na elewacji widoczne są zamurowania i przeróbki murów, niezamurowane 
otwory i uszkodzone cegły. W miejscach wejść do pomieszczeń sklepowych 
widoczne są stopnie betonowe, w miejscu w którym wcześniej był balkon wy-
stają resztki elementów stalowych. Część ścian w poziomie parteru i ponad da-
chem jest pomazana graffiti. Ściany w przyziemiu są wyraźnie zawilgocone. 
Elewacja jest ogólnie w złym stanie technicznym. 
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3.2.17. Instalacje. 
 
W wszystkie instalacje znajdujące się w budynku są w awaryjnym stanie 

technicznym. Widoczne są miejsca po wyrwanych ze ścian przewodach elek-
trycznych, bateriach i rurach wodociągowych. Nieciągła jest instalacja kanaliza-
cyjna. Korzystanie z instalacji jest niemożliwe. Instalacje są w awaryjnym stanie 
technicznym. 

 
3.2.18. Ogrzewanie. 
 
Istniejące w budynku piece węglowe w większości są niesprawne. Część 

pieców została po części rozebrana, z większości zabrano elementy żeliwne i 
stalowe. Sprawny jest system kominów spalinowych. Brak systemu kominów 
wentylacyjnych. Ogrzewanie jest niemożliwe do wykonywania, jest w awaryj-
nym stanie technicznym. 

 
3.2.19. Estetyka otoczenia. 
 
Estetyka otoczenia budynku jest w zróżnicowanym, ogólnie w stanie 

złym.  
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IV. ORZECZENIE. 
 

Stan techniczny budynku nie pozwala obecnie na jego użytkowanie. 
 
Należy zauważyć, że ogólny stan techniczny nie odbiega zasadniczo od 

stanu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które nadal są w Żyrardowie 
użytkowane. 

Według sporządzającego niniejszą ekspertyzę, w przypadku braku innej 
użytkowanej zabudowy na nieruchomości zajmowanej przez oceniany obiekt, 
budynek należałoby rozebrać. Istnienie zamieszkałego i użytkowanego budynku 
na nieruchomości praktycznie uniemożliwia wykorzystanie powstałego po roz-
biórce terenu na zaprojektowanie i wybudowanie nowego budynku, ze względu 
na ogólne przepisy dotyczące wymagań dla nowych budynków.      

Budowa nowego budynku byłaby uzasadniona po rozebraniu wszystkich 
budynków znajdujących się obecnie na nieruchomości. 

 
Niecelowy byłby remont budynku obejmujący wymianę stropów i nadbu-

dowę trzeciej kondygnacji. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie po-
zwolenia na budowę, a wszystkie elementy budynku muszą być zgodne z wa-
runkami opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie. Powodowałoby to między innymi konieczność zupeł-
nego przebudowania klatek schodowych, tak aby biegi schodów spełniały wa-
runki rozporządzenia. Aby to wykonać, należałoby zburzyć większość ścian 
wewnętrznych, czyli faktycznie wybudować budynek od nowa.      

 
Przywrócenie budynku do eksploatacji i jego dalsze wykorzystywanie ja-

ko budynku mieszkalnego wielorodzinnego  - socjalnego przez okres kilkunastu, 
a przy należytej dbałości co najmniej dwudziestu lat jest możliwe. Decyduje 
analiza ekonomiczna niezbędnych remontów i potrzeba uzyskania pomieszczeń 
mieszkalnych.  

Aby przywrócić budynek do eksploatacji należy wykonać następujące 
prace:  

  
1. Wykonać dokumentację remontu obejmującą: nowy podział lokali, 

wydzielenie w lokalach mieszkalnych pomieszczeń sanitarnych za 
pomocą ścianek działowych wykonanych w systemach lekkiej zabu-
dowy, rozprowadzenie w budynku nowych instalacji elektrycznych, 
wodnych i kanalizacyjnych. Należy zaprojektować ciągi kominów 
wentylacyjnych. Nie należy przywracać do użytkowania pomieszczeń 
mieszkalnych na trzeciej kondygnacji. 

2. Rozpatrzyć możliwość wykonania przyłącza cieplnego z sieci miej-
skiej PEC. W przypadku braku możliwości dostarczenia ciepła z sieci 
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miejskiej należy rozważyć możliwość instalacji ogrzewania elektrycz-
nego. 

3. Dokonać stabilizacji ściany szczytowej po stronie południowej. Można 
tego dokonać instalując ściągi stalowe w poziomie stropów piętra i 
parteru, poprzez rozebranie i ponowne wykonanie ściany wraz z ko-
twami lub poprzez wykonanie zabezpieczenia zewnętrznego z kształ-
towników stalowych. 

4. Dokonać remontu stropów drewnianych w miejscach uszkodzeń. W 
chwili obecnej jedynym rozpoznanym miejscem uszkodzonym jest 
strop nad piętrem w klatce schodowej po stronie zachodniej, lecz nale-
ży się liczyć z możliwością rozpoznania innych miejsc uszkodzonych 
podczas prac remontowych, szczególnie podczas prac instalacyjnych.    

5. Należy zdemontować pozostałe elementy konstrukcji balkonu. Balko-
nu nie należy odtwarzać. 

6. Dokonać remontu klatek schodowych.  
7. Dokonać remontu więźby dachowej poprzez wymianę uszkodzonych 

elementów.  
8. Dokonać remontu pokrycia z deskowaniem, poprzez wymianę uszko-

dzonych desek deskowania i wykonania nowego pokrycia dachowego 
z rurami spustowymi, rynnami i obróbkami blacharskimi. 

9. Zabezpieczyć więźbę dachową i deskowanie przed korozją biologiczną 
i szkodliwym działaniem owadów poprzez zagazowanie i smarowanie. 

10. Dokonać remontu tynków wewnętrznych. Tynki wewnętrzne ścian 
parteru do wysokości 2m wykonać z tynków renowacyjnych gwarantu-
jących ochronę przed zawilgoceniem. 

11. Wymienić stolarkę okienną poza oknami z profilami pcv. 
12.  Wymienić stolarkę drzwiową.  
13.  Wykonać nowe warstwy podłogowe na parterze z warstwą termoizo-

lacyjną i przeciwwilgociową. 
14.  Wykonać termoizolację ścian zewnętrznych z rozebraniem istnieją-

cych schodów zewnętrznych.  
15.  Wykonać termoizolacje poddasza. 
16.  Wykonać instalacje elektryczną. 
17.  Wykonać instalacje wodno-kanalizacyjne. 
18.  Wykonać instalację grzewczą. 
19.  Wykonać opaskę wokół budynku.  
20.  Poprawić estetykę otoczenia.    
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V. ZAŁĄCZNIKI. 
 
A/ Dokumentacja fotograficzna  
B/ Kserokopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego. 
C/ Lokalizacja budynku. 
 
 

 
ŻYRARDÓW marzec 2016 r.                  Opracował: 
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