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1.0 Temat: OPINIA TECHNICZNA BUDOWLANA 
                 dotycząca moŜliwości przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu 
uŜytkowania z przeznaczeniem na galerię artystyczną , przy Placu Niepodległości 1A w 
Kielcach. 
 
2.0 Podstawa opracowania: 
 
2.1 Podstawa formalna: 
-Umowa z Inwestorem: – Miejski Zarząd Budynków ; 25-004 Kielce , ul. Paderewskiego 20. 
 
 
2.2 Podstawa merytoryczna: 
 
[1] Inwentaryzacja budynku przy Placu Niepodległości 1A w Kielcach ;  
opracowanie Pracownia Projektowa Danuta Jaroszyńska –Ziach ;  
25-028 Kielce , ul. Sadowa 7b/5 ; czerwiec 2010r.   
. 
[2] Koncepcja architektoniczna przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania z 
przeznaczeniem na galerię artystyczną , przy Placu Niepodległości 1A w Kielcach ; 
opracowanie Pracownia Projektowa Danuta Jaroszyńska –Ziach ;  
25-028 Kielce , ul. Sadowa 7b/5 ; czerwiec 2010r.   
 
oraz: normy i literatura techniczna , patrz wykaz w p.10 niniejszego opracowania. 
 
3.0 Cel i zakres opracowania: 
 
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku. 

Istniejący budynek był klatką schodową kładki nad torami przy dworcu PKP W KIELCACH.                           
Budynek nie podpiwniczony , 3-kondygnacyjny z poddaszem nieuŜytkowym.  

Budynek został ocieplony metodą lekką. Wymieniono  stolarkę okienną  

i drzwiową oraz pokrycie dachu.                                                                                                                            
Budynek z lat 60-tych XX wieku. Od lat obiekt nie jest uŜytkowany.                         

Zakres opracowania to: 
- wizja lokalna z określeniem elementów uszkodzonych , odkształconych lub wykazujących 
błędy montaŜowe 
-odkrywki elementów konstrukcyjnych 
Wyniki niniejszego opracowania dadzą odpowiedź na temat moŜliwości przebudowy  
wg uzgodnionej z Inwestorem koncepcji. 
W opinii podane zostaną zalecenia do wykonania Projektu Budowlanego przebudowy  
budynku. 
Wskazane zostaną miejsca wymagające wzmocnień , ewentualnie elementy zakwalifikowane 
do demontaŜu.  
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4.0 Opis stanu istniejącego budynku: 
 
4.1 Dane ogólne: 
Istniejący budynek był klatką schodową kładki nad torami przy dworcu PKP W KIELCACH.                           
Budynek nie podpiwniczony , 3-kondygnacyjny z poddaszem nieuŜytkowym.  

Budynek został ocieplony metodą lekką. Wymieniono  stolarkę okienną  

i drzwiową oraz pokrycie dachu.                                                                                                                            
Budynek z lat 60-tych XX wieku. Od lat obiekt nie jest uŜytkowany.                         

 
4.2 Charakterystyka techniczna budynku: 
 
-system realizacji  - tradycyjny 
 
-układ konstrukcyjny  – podłuŜny 
 
-ściany zewnętrzne nadziemia – cegła ceramiczna pełna 
 
-strop nad II pi ętrem – gęstoŜebrowy na belkach Ŝelbetowych prefabrykowanych 
 
-schody wewnętrzne – Ŝelbetowe  
 
-dach – więźba dachowa drewniana wykonana z drewna K21. Wiązary płatwiowo – 
kleszczowe , dwuspadkowe z podparciem w kalenicy. Pokrycie blachą dachówkową.  

 
4.3 Ocena stanu technicznego budynku: 
 
Na podstawie przeprowadzonych oględzin , wykonanych odkrywek , ,,wywiadu 
technicznego” , stwierdza się co następuje: 
generalnie: 
-stan głównych elementów konstrukcyjnych budynku tj. ścian , stropów , podciągów , 
nadproŜy średnio dobry. 
-stan dachu dobry. 
 
Ponadto stwierdzono następujące uszkodzenia elementów konstrukcyjnych: 
 
- generalnie spękania tynku na stropie nad II piętrem . Widoczny układ belek 
stropowych i pustaków. Wynika to z ,,istoty” stropów gęstoŜebrowych. 
 
- zarysowania tynków na ścianach. 
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5.0 Opis stanu docelowego: 
 
W wykonanej koncepcji przebudowy wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania istniejącego 
budynku przewiduje się następujące zmiany konstrukcyjne: 
- wyburzenie istniejącej klatki schodowej. 
- wykonanie nowych stropów w poziomach +3,15m i +5,95m. 
- wykonanie nowych schodów między  poziomami ±0,00 ÷ +3,15m i +3,15÷ +5,95m. 
- wymianę fragmentu stropu nad II piętrem wynikającą z konieczności wykonania wyłazu na                                                                           
poddasze. 
 
6.0 Wyniki przeprowadzonych badań: 
 
6.1 Wizja lokalna i badania własne 
 
Przeprowadzona wizja lokalna i wykonane odkrywki pozwalają ocenić poprawność 
wykonania konstrukcji i jej zgodność ze sztuką budowlaną. 
 
Całość stanu konstrukcji udokumentowano na zdjęciach (patrz załącznik Z-1) 
 
 
7.0 Wnioski: 
 
-Przedmiotowy budynek spełnia w dostatecznym stopniu konstrukcyjne warunki  
przebudowy oraz zmiany sposobu uŜytkowania. 
 
-Elementy konstrukcyjne budynku posiadają odpowiednią nośność do przeniesienia 
zmienionych obciąŜeń w wyniku przebudowy oraz zmiany. sposobu uŜytkowania. 
Na etapie wykonania Projektu Budowlanego naleŜy to , w miejscach w których nastąpią 
znaczne zmiany, ponownie przeliczyć. 
 
-Warunkiem waŜności powyŜszych wniosków jest spełnienie wymogów konstrukcyjnych 
podanych poniŜej i zaleceń wymienionych w p.9 niniejszego opracowania.  
 
8.0 Zalecenia: 
 
- ObciąŜenia stropów projektowanych warstwami i ściankami działowymi dobrać tak , 
aby nie przekraczały więcej niŜ 20÷30% obciąŜeń istniejących ścian. 
 
- Na stropach stosować lekkie ścianki działowe , z płyt gipsowych na ruszcie metalowym.  
 
-Skuć tynki na całej powierzchni ścian i stropów , dokonać napraw zarysowań. 
 
-Wykonać nowe tynki wzmocnione siatkami podtynkowymi. 
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9.0 Podsumowanie: 
 
Budynek w stanie technicznym zadawalającym , nadaje się do przewidzianej  
przebudowy oraz zmiany. sposobu uŜytkowania. 
 
Na etapie Projektu Budowlanego konieczne jest szczegółowe analizowanie obciąŜeń i 
kaŜdorazowe sprawdzanie nośności elementów najbardziej wytęŜonych. 
 
10.0 Wykorzystane normy i literatura techniczna: 
 
Normy: 
PN-82/B-02001. ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 
PN-82/B-02003  ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obciąŜenia technologiczne i montaŜowe. 
PN-80/B-02010. ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia śniegiem. 
PN-80/B-02011. ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia wiatrem. 
PN-90/B-03000. Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
PN-87/B-03002. Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03002:2007. Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. 
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe , Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
Literatura: 
,,Poradnik techniczny kierownika budowy” – praca zbiorowa ; Warszawa 1959 ;  
wydawca: Redakcja i Administracja ,,Budownictwo Mieszkaniowe”. 
,,Budownictwo betonowe – tom X – budownictwo miejskie” – kierownik zespołu 
autorskiego; prof. InŜ. Jerzy Nechay ; Arkady –Warszawa 1964. 
,,Budownictwo ogólne – tom II – konstrukcje i wznoszenie murów i sklepień” – prof. dr inŜ. 
Wacław śenczykowski ; Arkady –Warszawa 1965. 
,,Konstrukcje betonowe , część II”- Wilhelm Król , Włodzimierz Staropolski ; Wydawnictwa 
Politechniki Warszawskiej – Warszawa 1976. 
 
 
 
Kielce sierpień 2010r.                                                                                  Opracował : 

 




















