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I. CZfSC opisowa . 


1. 	 Przedmiot i eel opinii: 

1.1 	 Budynek b((dqcy przedmiotem opracowania zlokalizovvany jest w Swi((tochtowicach 

przy 1.11. Barlckiego 30 Wieczorka 1. W nocy 17 czerwca 2011 roku wybuchl pozar w 

wyniku zaproszenia ogniem klatki scbodowej. W czerwcll 2012 r. opracowano 

Ekspertyz~ stanll technicznego blldynku. 

1.2 	 Celem opinii jest: 

-	 Okreslenie stanll technicznego poszczegolnych elementow konstrukcyjnych budynku 

- scian .. stropow, \vi~zby dachowej, itp. 

2. 	Podstawa opraeowania: 

- Zlecenie na wykonanie ekspertyzy zawarte w dniu 24 kwietnia 2013 roku nr 

ZEK/GZT/95 /20 13 pomi((dzy Miejskim ZarzC\:.dem Budynkow Mieszkalnych w 

Swi((tochlowicach z siedzibC\:. w Swi((tochlowicach ul. Tunelowa 2 a Firmq ,)ugres" Jerzy 

Kutynia z s iedzibC\:. w Swi~tochfowicach , ul. Dylonga 2/8 

Ogl~dziny miejscowe i wizje lokalne przeprowadzone przez zespot opracowuJCI:.cy w 

miesiqcu kwietniu 2013 1". 

- Sprawdzenie elementow konstrukcyjnych budynku ogl((dzinami przez zespol 

opracowujqcy pomiary i szkice wykonane w czas ie wizji . 

Makroskopowe badania materialow i elementow blldynku. 

tvlapa sytuacyj na. 

- Obwieszczenie Ministra Spraw Wewn((trznych i Administracji z dnia 4.02.1999 r (Dz. U. 

Nr 15 poz. 140) w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia M P G i B w 

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich lIsytuowanie. 

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) z pozniejszymi 

zmlanaml. 
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-- U stawa z dnja 21. 08.1997 - 0 gospodarce nielllChoJ11osciami (Oz. U. Nr 115 poi: 741) 

- PN - 831B - 03430 - Wentylacja w budynkach mie zkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

uzytecznoSci publicznej 

- PN - 82fB - 02001 - Obci,!zenia stale 

- PN - 831B - 10-+5 - Przewodv dymo\Ve gazowe, went lacyjne murowane z ceg{y 

- Poradnik - Remonty Budynk6w Mieszkalnych - praca zbiorowa pod kienmkiem doc. 

Stanis1awa Zalewskiego 

- Konstrukcje Budowlane dr inz. Anna h anczevlska, r>rot' Dr int. Wojciech Wlodarczyk 

- Eugeniu z Czyz - "Obliczenia statyst. czne kOIlstmkcji drewniany h" 

Micha1 Czajnik, Jerzy Wazny - "Ill1pregnacja odgrzybianie w budovmict'v'.ie" 

War zawa' 56 

- Prof Dr intoPonii: W. "Ochrona przed korozj~" - Warszawa '62 
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3. Doit.'llmentacja i dokumeoty: 

Dokumentacja fotograficzna 

4. Charakterystyka ogolna i techniczna. 

4.1 Funkcja budynku: 

Budynek uzytkowy b~dqcy w ZaTZ<ldzie l\1ZBM \V ~wiytochlowicach zlokalizowany 

w Swiytochto\',;icach dzieillicy Lipiny. przy ul Barlickiego 30IWieczorka I jako 

trzykondygnacyjny z poddaszem utytkowym, podpiwlliczony. Wzniesiony metod'! 

tradycyjnC} mieszanq.. Budynek przy ul Barlickiego 30 Jest -wyl'!czony z uzytko'Wania . 

4.2 Dane liczbowe i konstrukcja budynku: 

- Rok budowy - 1900 


- Powierzchnia uZ)r1kowa - 533,05 m2 


- Powierzchnia mieszkalna - 373,84 m3 


- Metoda budmvy - tradyeyjna 0 kOlJstmkcji mie zanej 


- Fundamenty i seian), podziemia z kamienia 


ciany nadziemia i dzialowe z ceg1y pelnej na zapra\\ i~ wapiennej 


- NadproZa skiepienia z ceg{y petnej 


tropy pozostalych kondygnacji drewniane ze slepym putapem z legarami 

- Schody drewniane- v,'Ypalone 

- Dach konstrukcji drewllianej - jednospadov;y 

- Poszycie dacbu z desek na styk , pokrycie pap,! podkladow'l j wierzchniego krycia 

bezposrednio na desko\\'aniu 

- Obr6bki blacharskie dachu - okapy, kominy, rynny i mry spustowe- uszkodzone 

- Tynki wewn~trzne wapienne , tynki sufit6w na podbitce drewnianej na trzcinie 

- Malowanie klejowe , emulsyjne larnperie olejne, tapety 

- Elewacja cegta otynkowana 

- Okna i drzwi drewniane -wypalone i zdewastowane 

- Drzwi drewniane plytowe - wypalone i zdewastowane 

- Podlogi drewniane pokryte plytami oraz wykladzina zalane zniszczone 

- Ogrzewanie piecowe na opal staly 
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- InstaJa ja wodno - kanalizacyjoa - skradziona 

- Jnstalacja elelctryczna - shadziona 

5. Opis wyst~pujqcych uszkodzen. 

5.1 Sciany i stropy kondygnacji nadziem",lch : 

Stan na czerwi~ 20J2r. 

W wynilm pozaru oraz pro\A.adzonej akcji zwi~zanej z gaszeniem eJementy konstnJKcyjne 

ian j stropow zostaly uszkodzone i zalane. Cafkmvitemu wypaJeniu uleg4a drewniana klatka 

chodowa Zalane stropy \I.;ykazywa{y ponadnomlatywne ugi~cia i odpadaj'lce tynki 

\\o-ypaJone elementy konstrukc~jne stropew i podlog ., ponadto pomimo zabezpieczen 

\"prowadzonych przez ZarliJ.dc~ postypowala degradacja budyn":u w wyniku 

niekontrolowanych rozbi6rek i dewastacji (skradziono ~ nny i obroblci blacharskje, nadproza, 

kotwienia ) naruszone zostaly elementy konstrukcyjne budynkLI co doprowadzic mote do 

zach.,: iania jego stateczno~ i Nieznani sprawcy zdemonto\\ ali zabezpieczenia n(l szkodJiwe 

wply-.vy eksploatacji g6rniczej W podwerzlJ znajduj'l , i¢ uszkodzone I zdewastowane 

kom6rki gospodarcze. 

Stan na kwiecien 2013 r. 

Nadal post<;puje degradacja budYllkl.l Pomimo tale \\prowadzanych przez Zarz<ldc~ 

zabezpieczen niezoani sprawcy shadli nadproza (z k ztahovvnikow stalowych) Fot or J, 2. 3 

i 4 oraz elementy konstmkcyjne tropew. Brak nadproty i st€;zen sci8n konstrukcyjnych w 

postaci stropow spowodo..... alo znacznie pogorszenie si~ stanu technicznego i tak jut 

zniszczonego przez pozar budynku co moze doprowadzic do naglego czysciowego zawalenia 

si~ konstrukcji . Po okresie zimo vym pojawity si y luzne odpadaj(lce tynki od tron ul. 

Wieczorka rot Nr 5 i 6 

Znacznje pogorszyl siy stan technkzny muru oporowego w podw6rzu oraz komorek 

gospodarczych, wystypujC! ubytki cegiel niebezpieczne przechylerua Sly scian 

konstrukcyjnych fot Dr 7, 8 i 9 

Uszkodzony true zostal wskutek kradziezy element6w konstrukcyjnych strop przejazdu do 

podw6rza w ktorym znajduj!} iy J...'1lhly na smieci fot nr 10. 

KatastrofaJllY stan budynku stwarza realne zagro:ieoie dla bezpieczeJlstwa ludzi i rnienia 

a zwlaszcza dla osob przebywaj ~cych w bezposrednirn s~siedztwie. 
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5.2. 	 \Viezba dachowa i dach 

Uszkodzona konstrukcja drewniana wi~iby dachowej (w wyniku pozaru) ulegla po 

okresie zirnowyrn cz~sciowemu zawaleniu si~ 

8. Wnioski i zalecenia. 

OpracowanI! ekspertyz~ naJez} rozpatrywac hlcznie z ekspenyz,! Z czerwca 2012r 

Pomimo wprowadz3nych zabe-zl1ieczeo obiekt Dadnl ulega stalej dewastacji i degl'adacji 

a .iego staD techniczuy ci~gle si~ pogarsza, co moze dOIJrowndzic w k.'lidej chwili do 

naglego runi~ia cz~sci konstrukcji seian, stropow wi~iby dachowe.j. 

przed przyst:,pienitnl do rozbi6rki mlleiy w trybit nat)'chmiastowym wygrodzic strtf~ 

bezpieczeo twa woko. bud),nku. Wyh}czyc z uiytkowania przejazd do podw6rza (kubly 

na smieci przeloiyc winne miejsce). Skue Joine tynki ('Iewneji od stl'ODY 01. Wieczorka 

Poondto naJeiy oprocz zniszcL.Ouych komorek gospodat'czych rozebrac rowniei: 

uszkodzony mur oporowy i on nowo go odtworzyc. 

Uwaga: do czasu rozpoez~cia robot rozbi6rkowych budynek oadal zllbezpieczac przed 

dost~pem osob postronnych i utl'Zymac wygrodzenie slrt'fy bezpieczenstwa . 
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fot. nr I 

fot. lU' 2 
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fo t. nr-t 
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fot. nr .:'i 

fot ill 6 
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Fot nr 8 


II 



1'01. Ilr C) 

fot nr 10 
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POLSKA 

z B, A 

IN.iYNIEROW 

S-UDOWNICTWA 

Zaswiadczenie 
a numerze weryfikacyjnym: 

SLK-50Y-WT7-30U * 

Pan Jerzy Kutynia 0 numerze ewidencyjnym SLK/BO/5243/02 

adres zamieszkania ul. Oylonga 2/8, 41-606 Swi~tochtowice 

jest cztonkiem Slqskiej Okr~gowej Izby Iniynierow Budownictwa posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. 

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-04-30. 

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-04-16 roku przez: 

Franciszek Buszka, PrzewodniczijCY Rady Slijskiej Okn:gowej Izby Iniynierow Budownictwa. 

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. a podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 paz, 1450) dane w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu Sq 
r6wnowaine pod wzgl~dem skutk6w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w!asnor~cznymi.) 

• Weryfikacjli: poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoc,! numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na 
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pllub kontaktujqc sili: z biurem wlasciwej Okrli:gowej Izby Iniynierow 
Budownlctwa, 

www.piib.org.pllub


'..... .:'~~~!fft·· .. 

' . .~?} .. 

nEe Y Z J A Dr 2/2001 
Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7lipca 1994 L Prawo budowlane (Dz.D.Nr 89, poz.414) 

i § 9 ust.l rozporz~dzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie CDz.D. Nr 8, poz.38 z 1995 L),W zwll\zku z art- 104 § 1 i 2 Kpa,po 

rozpatrzeniu wruosku Pana inZ. Jerzego Kutynia na podstawie dokum.ent6w stwierdzajllcych 

wymagane wyksztalcenie oraz praktyk~ zawodowll oraz na podstawie pozylywnej oceny z egzaminu 

na uprawnienia budowlane zloionego przed Komisj~ egzrun:inacyjrut. powol~ Zarzlldzeniem Nr 

160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza si~, ze : 

Pan iotynier Jerzy K U T Y LV I A 

llr. dnia 3 czerwca 1958 r. w Kndowie Zdroju 

ot.ezyttluje 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
bez ograniezen 


do projektowania"i kierowania. robota:mi bndowlauyuti 


w speejalnosei: kou.st.rukcyjno-budo~ej 


Uzasadnienie 
" :.: .... 

W zwittzku ~'~~~dzenie~przez KOmisj? eg7;~-powoh:l.ll4Ill:ieiW6jewode SlqSkiego 


Zarzf\..dzeniem Dr 160/99 Z 19 sierpn:ia 1999 r., posiadaniap1;Zez Pan.a.·wgr ini. Jerzego Kutynia 

. .;. . . 

wymaganego praw-em wyksztalcenia na Wydziale Budowruc&a oriiz ptaktyki zawodowej koniecznej 

do uzyskania uprawnieIi budowlanych ww/w spegaJnoSci ipo uzyskaniupozylywnego wyniku 

egzamlnu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji. 

Od niniejszej decyzji przyslugqje odwolanie do Gl6wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 

posrednictwem Wojewody SlllSkiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

..----_... .... 


--... __._- ---------  --------------. "--_ ._ . 
~- - -- . -.----- - '. - - ... . 

uL Dylonga 2/8, 41-605 SwietocblowiAe<1';::~ ~ : ::... :~,;>-- .:~ . z.:t:t .. be
'.,-:~~~~!-..~- ::-~../ ' Dyfcxf 'f ''::' ~:';~;C~lJ .~:~~~: \:~ L;(Y2. Gl6wny Inspektor 

I Gospodorki Przeslrzer."ej 

Nadzoru Budowlanego 

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa 
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