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1. Dane ogólne  

     
a. Inwestor 

 
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chłodna 5 
Ul. Chłodna 5 
80-744 Gdańsk 
 

b. Lokalizacja obiektu 
     

Niniejsze orzeczenie odnosi się do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego 
zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Chłodnej 7c, dz. 328/1 obręb 100 
 

c. Podstawa opracowania 
 
- wizje lokalne  
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z 
późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami 
 
- Normy Budowlane: 

- PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
- PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

 
2. Zakres opracowania  

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest orzeczenie techniczne dotyczące 

możliwości renowacji elewacji budynku wielorodzinnego w Gdańsku przy ul. Chłodnej 

7c, dz. 328/1 obręb 100 
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3. Opinia techniczna 
 

Charakterystyka budynku: 

• Budynek podpiwniczony z czterema kondygnacjami naziemnymi 

• Fundamenty w postaci ław fundamentowych (nie wykonywano odkrywek) 

• Ściany konstrukcyjne ceglane, grubości 50 cm i 38 cm 

• Strop nad pomieszczeniami piwnicznymi: stalowo-ceramiczny typu Kleina 

• Stropy kondygnacji naziemnych drewniane 

• Konstrukcja więźby dachowej: drewniana 

• Schody wewnętrzne drewniane 
 

W celu przyjęcia jednolitych zasad konstruowania sumarycznej oceny stanu technicznego 
obiektu budowlanego zastosowano „Ogólne kryteria oceny i klasyfikacji technicznej stanu 
elementów budowli”, które zamieszczono w tabeli poniżej: 

L.p. 
Klasyfikacja stanu technicznego 

elementu 

Procentowe 
zużycie 

elementu 
(%) 

Kryterium oceny 

1 2 3 4 

 
1 
 

dobry 0-15 
Budynek  jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie 

wykazuje zużycia i uszkodzeń. 

 
2 
 

zadowalający 16-30 
Budynek utrzymany jest należycie. Celowy jest 

remont bieżący polegający na drobnych naprawach, 
uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji 

3 dostateczny 31-50 
W elementach budynku występują niewielkie 

uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu 
publicznemu. Celowy jest częściowy remont kapitalny 

4 
 

zły 
 

51-75 

W elementach budynku występują znaczne 
uszkodzenia i ubytki. Cechy wbudowanych 

materiałów mają obniżone właściwości użytkowe. 
Wymagany kompleksowy remont kapitalny, 

względnie wymiana 

5 
 

awaryjny 
 

>75 

W elementach budynku występują znaczne 
uszkodzenia i ubytki. Rodzaj i zakres uszkodzeń ma 
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji 

lub użytkowania. Wymagane jest podjęcie 
natychmiastowych działań interwencyjnych 

 
Stan techniczny konstrukcji budynku należy ocenić jako dostateczny. Pomimo 

wykonanych w latach wcześniejszych prac remontowych oraz prób stabilizacji ścian 
konstrukcyjnych w tym ankrowania ścian budynku, w trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej 
stwierdzono występowanie zarysowań muru ceglanego na planowanych do renowacji 
elewacjach. Ściany konstrukcyjne w poziomie piwnic wykazują oznaki zawilgocenia. 
 

Przeprowadzenie planowanych prac renowacyjnych jest możliwe do zrealizowania, 
jednakże powinno zostać poprzedzone usunięciem przyczyn występowania opisanych 
powyżej nieprawidłowości. 
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4. Kopie dokumentów stwierdzających przygotowanie zawodowe autora 
opracowania 
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