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OPINIA    TECHNICZNA  
 

Istniejących zabudowań na działce nr ewid. 726 i 729/49 w Zębowicach 

wraz z projektem rozbiórki. 

 

 

1. Podstawa opracowania 

 

1.1. Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana przeprowadzona na 

istniejącym obiekcie w marcu 2010. 

1.2. Badania wizualne i powierzchniowe poszczególnych elementów 

budowlanych. 

1.3. Niniejsze opracowanie nie jest ekspertyzą techniczną, jest jedynie opinią 

o stanie technicznym obiektów sporządzoną na podstawie wizji lokalnej. 

 

2. Dane ogólne 

 

2.1. Przedmiotem oceny są pozostałości po budynku kamienicy oraz 

budynków przynaleŜnych, o orientacyjnej powierzchni 290 m2, nie 

podpiwniczonych, wybudowanych w ubiegłych stuleciach. 

2.2. Istniejące zabudowania, sądząc po wysokości murów stanowiły budynek 

dwukondygnacyjny. Był to obiekt mieszkalny wraz z przynaleŜnymi 

budynkami gospodarczymi. Obecnie zachowała się ściana szczytowa 

budynku, szczątkowe elementy ścian wewnętrznych oraz zabudowa 

gospodarcza. 

2.3. Przedmiotowa działka jest niezagospodarowana i nieuŜytkowana 

zgodnie z jej przeznaczeniem. 

 

 



3. Konstrukcja budynku  

 

3.1. Ławy fundamentowe betonowe. 

3.2. Ściany oraz ich pozostałości wykonano w konstrukcji murowej z 

pustaków i cegły. 

3.3. Część zabudowań pokryta jest dachem o konstrukcji drewnianej. 

3.4. Brak stropów miedzy kondygnacjami. 

 

4. Istniejący stan techniczny  

 

4.1. Pozostałości budynku w większości są nieotynkowane, nieocieplone, 

konstrukcja dachu jest nieocieplona. Całość nie spełnia obecnie 

obowiązujących norm przenikalności termicznej przegród. 

4.2. Część budynku gospodarczego jest otynkowana lecz nieocieplona, na 

elewacji znajdują się liczne zacieki i zawilgocenia. Posiada ona okna 

drewniane nie w pełni oszklone. 

4.3. Pozostałości murów nie posiadają otworów okiennych, w nielicznych 

przypadkach zachowały się otwory drzwiowe z drewnianymi skrzydłami 

drzwiowymi bez ościeŜnic. 

4.4. Na murach znajdują się liczne pęknięcia konstrukcyjne, osunięcia oraz 

duŜe ubytki warstw cegły. 

4.5. Szczątkowa konstrukcja dachu nie posiada warstwy izolacyjnej i 

cieplnej. Pokrycie dachu nie jest szczelne 

4.6. Zachowane części rynien i obróbki blacharskie są skorodowane. Brak rur 

spustowych 

4.7. Częściowo zachowała sie wylewka betonowa, która jest jest spękana               

i skruszona, nie ma równego poziomu. 

4.8. Na zachowanych elementach znajdują się liczne zanieczyszczenia 

spowodowane działaniem czynników atmosferycznych. 



5. Wnioski 

 

5.1. Stan istniejącej zabudowy, jej zniszczenia i uszkodzenia elementów 

konstrukcyjnych nie pozwala na odremontowanie czy odbudowanie 

obiektu. Zabudowa nadaje się do rozbiórki 

5.2. Kolejność  prac rozbiórkowych: 

• rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnej 

• rozbiórka drzwi, ścianek działowych 

• rozbiórka dachu 

• rozbiórka ścian 

• uporządkowanie terenu 

1) Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych naleŜ wykonać 

odpowiednie zabezpieczenia istniejących elementów konstrukcyjnych 

poprzez podparcie ich oraz zabezpieczyć instalacje elektryczną. 

Dokonać odłączenia urządzeń od zewnętrznej sieci zasilającej, czego 

wolno dokonać tylko w obecności przedstawicieli odnośnych władz 

komunalnych zarządzających tymi urządzeniami. 

2) Wykonać rozbiórkę istniejącej konstrukcji dachowej, pokrycia i 

orynnowania. Konieczne jest wykonanie tymczasowych wzmocnień 

rozbieranych częściowo konstrukcji w postaci stempli, tymczasowych 

stęŜeń, zastrzałów itd.  

3) Przed przystąpieniem do rozbiórki okien naleŜy sprawdzić czy 

wskutek osiadania lub utraty nośności nadproŜa, ościeŜnice nie 

spełniają roli podpory, wówczas moŜna je usunąć dopiero po 

rozebraniu górnej części ściany. 

4) Gruz i materiały drobnicowe naleŜy usunąć przez specjalne kryte 

zsypy. 



5) Rozbiorkę elementów Ŝelbetowych naleŜy wykonywac niewielkimi 

odcinkami, odbijając uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając 

pręty zbrojenia.  

6) Elementy konstrukcji stalowych naleŜy rozbierać przez cięcie 

aparatami acetylenowymi, benzynowo-tlenowymi lub za pomocą pił 

do cięcia stali.  

7) Rozbiórka dachów obejmuje rozbiórkę pokrycia dachowego                 

i rozbiórkę konstrukcji. Rozbiórkę  naleŜy rozpocząć od zdjęcia rynien. 

Części te naleŜy zdejmować pasami. Po zdjęciu pokrycia naleŜy 

rozpocząć demontaŜ konstrukcji. Przede wszystkim rozebrać ołacenie, 

względnie deskowanie, przy czym nie naleŜy zdejmować wszystkich 

desek lub łat kolejno, lecz zostawiając co 1,2-1,5m po dwie łaty lub 

deski dla zapewnienia sztywności krokwi w kierunku podłuŜnym 

budynku i moŜliwości poruszania się po nich. Przed przystąpieniem do 

rozbiórki konstrukcji dachowej naleŜy szczegółowo zbadać jej stan, 

ewentualne elementy zagroŜone wzmocnić i dopiero wtedy moŜna 

przystąpić do właściwej rozbiórki. 

8) Rozbiórkę ścian moŜna rozpocząć dopiero po ukończeniu rozbiórki 

wszystkich innych elementów i po uprzątnięciu materiałów 

odzyskowych. NaleŜy ją wykonać ręcznie przy uŜyciu kilofów. 

9) Pracę budowlane naleŜy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. 

10) Osoby wykonujące roboty rozbiórkowe powinni być zabezpieczeni 

pasami przymocowanymi do części trwałych budynku nie 

rozbieranych w tym momencie lub lin asekuracyjnych zawieszonych 

poziomo nad stanowiskiem roboczym. Prace powinny być 

wykonywane z pomostów roboczych wyposaŜonych w odpowiednio 

umiejscowione bariery. Muszą posiadać kaski, szelki bezpieczeństwa, 

rękawice, buty z zabezpieczeniem palców, okulary ochronne. 



11) Pracownicy muszą być zapoznani z programem rozbiórki                      

i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

12) Prowadzenie robót podczas wiatru o prędkości większej niŜ 10m/s 

jest zabronione. 

13) W czasie prowadzenia robót zabrania się przebywania osób 

postronnych w strefie niebezpiecznej- min. 6m od obiektu. 

14) Teren rozbiórki naleŜy wygrodzić i oznaczyć znakami 

ostrzegawczymi. 

15) Zabrania się przebywania osób podczas prac rozbiórkowych na        

i pod demontowanymi elementami.  

16) Materiały rozbiórkowe naleŜy stale segregować  i oczyszczać plac 

rozbiórki. 

17) Znajdujące się w pobliŜu rozbieranego budynku obiekty, urządzenia 

naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

18) W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych 

wszystkie przejścia pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się 

zabezpieczyć odpowiednimi mocowaniami. 

19) Osoby wykonujące roboty rozbiórkowe powinni być zabezpieczeni 

pasami przymocowanymi do części trwałych budynku nie 

rozbieranych w tym momencie. 

20) Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z projektem 

technicznym, zasadami sztuki budowlanej, przyjętą  technologią oraz 

obowiązującymi przepisami i normami. 

 

                                                                Wykonał: 
 


