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I.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest konstrukcja i poszycie dachu wraz z zespolonymi elementami
(komin, obróbki blacharskie, okna dachowe) budynku przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w
Warszawie.

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest określenie stany technicznego dachu budynku przy ul.
Przybyszewskiego 80/82 w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem ceramicznego
porycia.
Materiały wyjściowe:
- zlecenie prac przez Zamawiającego
- wizje lokalne budynku
- dokumentacja fotograficzna
- informacje uzyskane od Użytkownika budynku
- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana Zamawiającego (grudzień 2008r)
- obowiązujące przepisy, wiedza i doświadczenie

3. Opis stanu istniejącego
3.1. Lokalizacja budynku
Budynek usytuowany jest w Warszawie, w Dzielnicy Bielany, przy ul. Przybyszewskiego 80/82
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3.2. Ogólny opis budynku
Budynek posiada prostą bryłę na rzucie prostokąta, przekryty dachem czterospadowym z
usytuowanym pośrodku murowanym kominem z wyrzutem górnym, biegnącym przez
wszystkie kondygnacje nadziemne i dwie podziemne. Budynek posiada trzy pełne kondygnacje
nadziemne oraz użytkowe poddasze z zastosowanymi oknami w połaciach dachu. Poddasze
wydzielone częściowo ścianami z płyt G-K, częściowo ścianami murowanymi.

Więźba dachowa drewniana oparta na trzystopniowo:
- w poziomie krawędzi dolnej dachu na drewnianych murłatach ułożonych na stropie;
- w poziomie stropu nad użytkowanym poddaszem na drewnianych płatwiach ułożonych na
ścianach wydzielających część użytkową oraz na słupkach drewnianych z ułożonymi na nich
płatwiami pośrednimi;
- w przestrzeni powyżej użytkowanego poddasza na płatwiach podpartych słupkami z
zastosowaniem dwustronnych mieczy – słupki ustawione na płatwiach pośrednich, strop nad
poddaszem w formie podwieszonej
3.4. Elementy konstrukcyjne więby dachowej
- murłaty drewniane o przekroju 15 x 15cm;
- słupki drewniane o przekroju 15 x 15cm;
- płatwie i płatwie pośrednie drewniane o przekroju 16 x 8cm;
- miecze drewniane o przekroju 16 x 8cm;
- krokwie drewniane o przekrojach: 12 x 8, 14 x 8, 16 x 8cm w rozstawie ok. 0,95m.
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4. Wyniki wizji lokalnych
4.1.

Elementy konstrukcyjne

Murłaty, płatwie i płatwie pośrednie bez uszkodzeń mechanicznych i biologicznych.
Słupki i miecze bez uszkodzeń mechanicznych i biologicznych, połączenia ciesielskie wzmocnione
klamrami bez wypaczeń i pęknięć.
Krokwie w kilku przypadkach z widocznymi śladami zawilgocenia powierzchniowego spowodowanego
nieszczelnościami pokrycia i warstwy izolacyjnej, w bezpośrednim sąsiedztwie wyłazu dachowego (2
sztuki) zniszczone z powodu notorycznego zawilgocenia z nieszczelności pokrycia i warstwy izolacyjnej
oraz obróbek blacharskich przy wyłazie.

4.2.

Deskowanie

Ułożone bezpośrednio na więźbie dachowej na styk, zawilgocone, zmurszałe, miejscowo popękane.
Stan spowodowany pracami przy pokryciu dachowym – mocowanie gwoździami stalowymi „na wylot”,
powodujące zniszczenie warstwy izolacyjnej. Uszkodzenia mechaniczne powodują miejscowe
zaniżenia połaci dachu, co przy opadzie ciężkiego śniegu może spowodować awarię w postaci zarwania
części dachu.

4.3.

Warstwa izolacyjna

Papa izolacyjna tekturowa zniszczona, nieszczelna, poprzebijana w dużej ilości gwoździami stalowymi
mocującymi dachówki pokrycia

4.4.

Pokrycie

Dachówka ceramiczna „karpiówka” zmurszała, krucha, niestabilna, z uszkodzeniami
powierzchniowymi, gąsiory mocowane na zaprawę – popękane i odspojone. W obrębie okien
dachowych widoczne obluzowane elementy mogące spaść przy silnym wietrze lub dużych opadach
atmosferycznych, jednocześnie niezapewniające odpowiedniej szczelności

4.5.

Elementy powiązane

Stolarka okienna typu „VELUX” zniszczona, z widocznymi śladami notorycznego wpływu wody
pochodzącej z opadów atmosferycznych, nieszczelnych obróbek i pokrycia. Woda przesiąk a aż do
zabudowy wewnętrznej z płyt G-K, powodując jej rozmiękanie i miejscowe zniszczenie.
Komin zlokalizowany w środku dachu, murowany z cegieł ceramicznych pełnych, z widocznymi śladami
zużycia w postaci pionowych pęknięć, czapa kominowa betonowa pęknięta na obu kanałach
wyrzutowych prostopadle do dłuższej krawędzi, siatki na wylocie przewodów kompletne.
Obróbki blacharskie gzymsu przy krawędziach dolnych dachu skorodowane na wszystkich czterech
bokach budynku.
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5. Ocena stanu technicznego dachu
5.1.

Kryteria ogólne

Lp

Klasyfikacja
stanu
technicznego

Procent
zużycia
elementu

Kryteria oceny

1

2

3

4

1

bardzo dobry

0-5

2

dobry

6 - 15

3

dostateczny

16 - 30

4

niedostateczny

31 - 50

5

6

przed awaryjny

awaryjny

5.2.

element z brakiem śladów zużycia
element z minimalnym śladem zużycia niewymagający robót
remontowych a jedynie prac konserwacyjnych
element z widocznymi niewielkimi uszkodzeniami i ubytkami
niezagrażającymi bezpieczeństwu publicznemu i samemu
budynkowi; celowy jest remont
element z widocznymi uszkodzeniami i ubytkami mogącymi
powodować zagrożenie bezpieczeństwa publicznego i samego
budynku; niezbędny jest remont

51 - 70

element ze znacznymi uszkodzeniami i ubytkami powodującymi
zagrożenie bezpieczeństwa publicznego i samego budynku;
niezbędny jest remont kapitalny lub wymiana

71 - 100

element z uszkodzeniami i ubytkami powodującymi zagrożenie
bezpieczeństwa publicznego i samego budynku mogący wywołać
katastrofę; niezbędna jest wymiana, remont kapitalny o bardzo
dużym zakresie lub rozbiórka

Stan techniczny elementów konstrukcyjnych

Elementy konstrukcyjne: słupki, płatwie, miecze, murłaty ogólnie w stanie dostatecznym i dobrym,
połączenia ciesielskie bez wypaczeń i wysunięć, wzmocnione klamrami stalowymi. Krokwie w stanie
dostatecznym, niedostatecznym i przed awaryjnym, zwłaszcza w rejonie wyłazu dachowego wyraźnie
zmurszałe i skorodowane notorycznym wpływem wody przedostającej się przez nieszczelne obróbki
blacharskie oraz poluzowane i przemieszczone dachówki. Miejscowo widoczne ślady zawilgoceń
spowodowane złym stanem pokrycia oraz zniszczoną izolacją (papa tekturowa poprzebijana
gwoździami). Krokwie o niskich przekrojach wykazują odkształcenie od linii dachu wywołane ciężarem
istniejącego pokrycia.

5.3.

Stan techniczny deskowania

W stanie niedostatecznym i przed awaryjnym. Widoczne ślady notorycznego zalewania, powodującego
osłabienie wytrzymałości, spowodowane nieszczelnościami pokrycia ceramicznego oraz zniszczenia
warstwy izolacyjnej z papy – liczne przebicia gwoździami. Utrata właściwości powoduje odkształcenia
prawidłowej geometrii dachu i w przypadku opadów ciężkiego śniegu może doprowadzić do
całkowitego zarwania.

5.4.

Stan techniczny warstwy izolacyjnej

Warstwa izolacyjna zniszczona przez nieudolne próby naprawy pokrycia dachowego ceramicznego,
mocowanie dachówek gwoździami stalowymi „na wylot”.
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5.5.

Stan techniczny pokrycia

Pokrycie dachowe ceramiczne, dachówka typu „karpiówka”, zniszczone. Wykonane gąsiory na
połączeniach połaci dachowych ułożone na zaprawie w stanie przed awaryjnym, poluzowane i
odspojone od płaszczyzny dachu. Poszczególne dachówki zwietrzałe, powierzchniowo popękane z
luźnymi fragmentami przy krawędziach podłużnych. Częściowo poluzowane dachówki powodują
powstawanie szczelin pozwalających na penetrację wód opadowych na zniszczoną warstwę izolacyjną
i w efekcie dotarcie do elementów drewnianych dachu, powodując ich notoryczne zawilgocenie.
Poluzowane elementy mogą przy intensywnych zjawiskach atmosferycznych (silne opady deszczu,
śniegu, gradu, połączone z porywistym wiatrem) mogą utracić stabilność i spaść z powierzchni dachu.

5.6. Stan techniczny elementów powiązanych
Okna dachowe typu „VELUX” w stanie przed awaryjnym, z widocznymi śladami uszkodzeń
fizycznych wywołanych notorycznym wpływem wilgoci i wód opadowych wywołanym
nieszczelnościami pokrycia i warstw izolacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie drewnianych
ram okiennych. Nieszczelności powodują również spęcznienie płyt G-K stanowiących obudowę
użytkowanego poddasza oraz widoczne znaczne zacieki i odspojenia powłok malarskich.
Zlokalizowany pośrodku dachu komin w stanie przed awaryjnym, z widocznymi pionowymi
pęknięciami wewnątrz kanałów. wymaga „spięcia” obwodowymi klamrami stalowymi po
zewnętrznym obrycie przynajmniej w dwóch płaszczyznach (pierwsza w odległości ok. 30cm
poniżej czapy, druga w odległości ok. 60cm poniżej pierwszej). Betonowa czapa kominowa do
wymiany w całości. Po wykonaniu nowej czapy należy przewidzieć zadaszenie w postaci
metalowego przekrycia (blacha powlekana) na lekkiej konstrukcji stalowej pozwalającej na
wykonanie obwodowych kratek wentylacyjnych (demontowalnych na potrzeby przeglądów
kominiarskich) zabezpieczonych stalową siatką przeciw ptactwu miejskiemu. Wszystkie
obróbki blacharskie: gzymsowe, kominowe i okienne w stanie przed awaryjnym.

II.

Podsumowanie i wnioski końcowe

Na podstawie przeprowadzonych oględzin, stwierdzono, że dach na budynku przy ul.
Przybyszewskiego 80/82 w Warszawie kwalifikuje się do remontu kapitalnego wraz z
elementami powiązanymi w zakresie:
- wymiana pokrycia ceramicznego w całości wraz z gąsiorami nienadającymi się do odzysku;
- wymiana ołacenia w całości;
- wymiana warstwy izolacyjnej z papy w całości;
- wymiana deskowania w całości;
- wymiana elementów konstrukcyjnych w zakresie krokwi w miejscach występujących
elementów zawilgoconych i o zmniejszonych przekrojach, z dostosowaniem do istniejących
wymiarów, tj. 16 x 8 cm – szacunkowo do 30% ilości, z zachowaniem istniejących rozstawów;
- zabezpieczenie wszystkich elementów drewnianych (niewymienianych i nowych) środkami
bakteriobójczymi i preparatami ogniochronnymi;
- wymiany stolarki okiennej dachowej wraz z prawidłowym wykonaniem uszczelnień na styku
z powierzchnią dachu;
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- murowanego komina wymagającego „spięcia” obwodowymi klamrami stalowymi po
zewnętrznym obrycie przynajmniej w dwóch płaszczyznach (pierwsza w odległości ok. 30cm
poniżej czapy, druga w odległości ok. 60cm poniżej pierwszej); betonowa czapa kominowa do
wymiany w całości; po wykonaniu nowej czapy należy przewidzieć zadaszenie w postaci
metalowego przekrycia (blacha powlekana) na lekkiej konstrukcji stalowej pozwalającej na
wykonanie obwodowych kratek wentylacyjnych (demontowalnych na potrzeby przeglądów
kominiarskich) zabezpieczonych stalową siatką przeciw ptactwu miejskiemu;
- wymiany obróbek blacharskich występujących na gzymsie, na obwodzie komina oraz przy
oknach dachowych;
- wymiany wyłazu dachowego w całości.
Na tym Ocenę zakończono i podpisano.

Piotr Owczarczyk ………………………………………………….

Grzegorz Frąckiewicz ……………………………………………..

Strona 8 z 36

III.

Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna

Fot. 1 i 2 – miejscowe zawilgocenia krokwi
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Fot. 3 i 4 – zniszczenie warstwy izolacyjnej gwoździami, widoczne miejscowe przecieki
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Fot. 5 – 8 – zniszczenia stolarki okiennej i obudowy ścian poddasza
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Fot. 9 – 11 – stan deskowania dachu
Strona 12 z 36

Fot. 12 i 13 – stan wyłazu dachowego i obróbek blacharskich przy nim
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Fot. 14 i 15 – stan obróbek blacharskich przy kominie
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Fot. 16 i 17 – stan krokwi przy wyłazie dachowym
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Fot. 18 i 19 – prowizoryczne naprawy pokrycia dachowego
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Fot. 20 i 21 – stan obróbek blacharskich gzymsowych
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Fot. 22 i 23 – stan betonowej czapy kominowej
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Fot. 24 i 25 – stan pokrycia dachowego
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Fot. 26 i 27 – miejscowe załamania płaszczyzny dachu
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Fot. 28 – 30 – faktyczny, przed awaryjny stan pokrycia dachowego
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IV.

Załącznik nr 2 – uprawnienia budowlane opracowującego
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V.

Załącznik nr 3 – inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
Zamawiającego
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