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OPIS TECHNICZNY  
 

NAPRAWA ŚCIAN I STROPU W PIWNICY BUDYNKU     
__________________________________________________________________________________________ 

 

  1. DANE EWIDENCYJNE  
 

1.1. OBIEKT, ADRES: Budynek mieszkalno-usługowy, Boguszów-Gorce, Plac  
       Odrodzenia 5, dz. nr 322/4, obręb nr 3 Boguszów   
1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont bez zmiany sposobu użytkowania     
1.3. INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Placu Odrodze- 
       nia nr 5 w Boguszowie-Gorcach    
1.4. AUTOR PROJEKTU: inż. Edward Knapczyk  
1.5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU :  
Ze względu na charakter i miejsce projektowanych prac naprawczych obszar od-
działywania obiektu obejmuje wyłącznie działkę Inwestora – nr 322/4  
 

  2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE  
 

2.1. Inwentaryzacja budowlana fragmentu budynku do celów projektowych wyko- 
       nana przez autora opracowania w sierpniu 2021 roku,  
2.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (z póź- 
       niejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny od- 
       powiadać budynki i ich usytuowanie,   
 

  3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 
 

Wielorodzinny budynek mieszkalny wzniesiono prawdopodobnie w XIX wieku na 
bazie jeszcze wcześniejszej budowli. Nie figuruje jednak w wykazie zabytków 
miasta Boguszowa-Gorc. Obecnie jest to 3-kondygnacyjny budynek mieszkalno-
usługowy (usługi w parterze), usytuowany w zwartej zabudowie południowej pie-
rzei Placu Odrodzenia. Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej: ściany z 
cegły ceramicznej pełnej (w dolnych partiach kamień), stropy drewniane (tylko 
nad piwnicą masywne), więźba dachowa drewniana.      
Projekt niniejszy dotyczy wyłącznie podpiwniczonego fragmentu budynku dostęp-
nego z korytarza na parterze. Aktualne rozwiązania funkcjonalne tego fragmentu w 
obrębie kondygnacji piwnic i parteru przedstawiono na rysunku nr 2/4 – inwenta-
ryzacja budowlana.   
Zejście do piwnic mieści się w korytarzu na parterze pod zabiegowymi schodami 
prowadzącymi na piętro. Podobne, zabiegowe schody prowadzą na dół, do piwni-
cy. Uszkodzenia pojawiły się w piwnicy znajdującej się po tylnej stronie budynku, 
częściowo pod korytarzem prowadzącym do tylnego wyjścia, a częściowo pod 
pomieszczeniem kotłowni obsługującej lokal usługowy (sklep mieszczący się po 
frontowej stronie budynku). 
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   4.  OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO ŚCIAN  
          I STROPÓW PIWNIC 
 
W piwnicy budynku stwierdzono występowanie poważnych uszkodzeń ściany 
bocznej – pod korytarzem od strony budynku sąsiedniego. Ściana jest silnie wy-

brzuszona – szczególnie pośrodku jej wysokości. 
Wybrzuszenie to sięga aż 23 cm w porównaniu z po-
czątkiem i końcem ściany. Ściana wykonana jest 
częściowo z cegły ceramicznej pełnej a częściowo 
(w dolnych partiach) także z nieregularnych bloków 
kamiennych. Na ścianie tej opiera się niewielkie, łu-
kowe sklepienie ceramiczne założone nad koryta-
rzem prowadzącym do właściwej piwnicy. Zarówno 
ściana jak i strop pozbawione są tynków. Nieznana 
jest grubość ściany. Pomiary inwentaryzacyjne wy-
kazały, że ściana w piwnicy w stosunku do ściany na 
parterze jest przesu-
nięta do wnętrza o 
około 50cm.  Właści-

wa piwnica przesklepiona jest łukowo – jest to skle-
pienie kolebkowe o maksymalnej wysokości 1,80m 
i o cięciwie równej 3,70 m, którego podstawa sięga 
posadzki piwnicznej. Do budowy tego sklepienia, 
podobnie jak i do wznoszenia pozostałych ścian ze-
wnętrznych piwnicy wykorzystano nieregularne 
odłamki kamienia wiązane zaprawą wapienną. Mi-
mo znacznych nierówności powierzchni ścian i 
sklepień nie stwierdzono spękań murowanych kon-
strukcji. Ściany i sklepienia są silnie zawilgocone, 
jednak kamień utrudnia podciąganie wilgoci powy-
żej poziomu posadzki parteru. Posadzka, prawdopodobnie kamienno- gliniana jest  
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zniszczona i nierówna. Piwnica posiada okienko wyprowadzone lunetą w górnej 
części sklepienia.  

Na parterze, w przestrzeni położonej bezpośrednio nad piwnicą znajduje się po-
mieszczenie kotłowni należącej do lokalu usługowego istniejącego w tym budyn   
ku. W miejscu, gdzie wyprowadzone jest okienko piwniczne w posadzce kotłowni  

powstało zapadlisko. Zniszczona zo-
stała cieńsza w miejscu kieszeń (pa-
chwina) kamiennego sklepienia piw-
nicznego. Nad pomieszczeniem ko-
tłowni istnieje niezabezpieczony strop 
drewniany.    

Przyczyną wystąpienia opisanych uszkodzeń ściany piwnicznej (jej wybrzuszenia) 
może być długoletnie występowanie parcia gruntu i mimośrodowego obciążenia 
przekazywanego przez nośną ścianę korytarzową, wspólną z sąsiednim budyn-
kiem. Znaczenie ma także bardzo długa eksploatacja budynku, przy braku prac na-
prawczych, lub choćby konserwacyjnych w piwnicach (tynki, posadzki).  
Aby nie dopuścić awarii konstrukcji i do zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkań-
ców konieczne jest przeprowadzenie prac zabezpieczających uszkodzoną ścianę 
przed utratą stateczności.  
 
5. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH 
 

Po ustaleniu zakresu i przyczyn powstałych uszkodzeń zaprojektowano następują-
ce podstawowe naprawy i zabezpieczenia konstrukcji: 
- zmniejszenie długości uszkodzonej ściany poprzez zasypanie wygrodzonego  
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fragmentu piwnic i wykonanie nowego odcinka ściany (podbudowy) pod we-
wnętrzną ścianę parteru,   
- rozparcie i obudowę wybrzuszonej ściany z zabezpieczeniem i wyrównaniem jej 
powierzchni, 
- wzmocnienie i naprawę sklepień poprzez zamocowanie na ich powierzchni siatki 
cięto-ciągnionej, 
-wykonanie nowej posadzki w piwnicy i naprawę posadzki w kotłowni na parterze.    
Wszystkie projektowane rozwiązania pokazano na rysunku nr 3/4 a szczegóły kon-
strukcyjne na rys nr 4/4.  
 

Prace rozpocząć od oczyszczenia piwnicy. Po wyznaczeniu na miejscu przebiegu 
nowych, projektowanych ścian (pod ścianą parteru i ukośną przy wejściu do piw-
nicy) wymurować nowe ściany grubości 1,5 cegły (38cm) i 1 cegły (25cm) z cegły 
pełnej kl. 150 (lub z bloczków betonowych, na zaprawie marki 50, stawiane na 
fundamentach betonowych szerokości 50cm i 35cm. Wysokość fundamentów 
35cm (posadowienie 40cm poniżej posadzki, tak aby pod ścianami ułożyć hydroi-
zolację (5cm poniżej obecnej posadzki).  
 

Aby zabezpieczyć piwnice przed przesiąkaniem wilgoci z gruntu, nie zmniejszając 
wysokości piwnic, przewidziano rozbiórkę istniejącej posadzki a następnie wyko-
nanie nowej posadzki cementowej po wcześniejszym zaizolowaniu podłoża. Po 
zdjęciu warstwy 15cm podłoże wyrównać chudym betonem (zaprawą naprawczą) 
po czym na całej powierzchni piwnicy ułożyć tradycyjną hydroizolację (2xpapa na 
lepiku) lub lepiej elastyczną mikrozaprawę uszczelniającą Superflex D1firmy Dei-
termann (po dodaniu wody w postaci szlamu nakłada się ją w 2 cyklach). Izolację 
posadzki wywinąć na powierzchnię ścian na wysokość min 30cm. Na izolacji uło-
żyć ochronny jastrych cementowy grubości ok. 5cm. 
 

Aby zabezpieczyć wybrzuszoną ścianę korytarza prowadzącego do piwnicy prze-
widziano zamontowanie tam stalowych ram obudowy zapobiegających dalszym 
deformacjom ściany, rozmieszczonych co około 95cm. Rama z ceowników C140, 
składa się z pionowego słupka i dwóch rozpór poziomych: górą (zamocowana bez-
pośrednio pod sklepieniem) i dołem (wpuszczona w posadzkę), połączonych ze 
sobą za pomocą spawania. Stal profilowa S235JR (dawne St3S). W słupkach ce-
owniki powinny być zwrócone do ściany „plecami”, tak aby docisnąć do ściany 
zbrojenie rozpięte pomiędzy słupkami. Zbrojenie wykonać w postaci siatki z prę-
tów Ø8mm co 15cm w obu kierunkach (stal żebrowana 34GS). Całość wypełnić 
betonem klasy min B20 (zatrzeć nie tynkować). Rozwiązanie pokazano na rys.4/4.  
 

Sklepienia kamienne należy wzmocnić poprzez zamocowanie na ich powierzchni 
stalowej siatki cięto-ciągnionej, jednolitej nr 3a (wymiary oczek 20/60, grubość 
blachy 3/4 mm). Zastępczo można zastosować siatką nr 6a. Po oczyszczeniu po-
wierzchni sklepień siatkę mocować do podłoża kołkami lub szpilkami z pręta 4,5 
lub 6mm, rozmieszczonymi w szachownicę co max. 50cm. Na takie wzmocnienie  
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należy wykonać natrysk z mocnej zaprawy cementowej (marki 80) najlepiej za 
pomocą torkretnicy. Przed torkretowaniem powierzchnie zmyć dokładnie wodą i 
spryskać mlekiem cementowym. Po związaniu zaprawy powierzchnie wyrównać 
zaprawą cementową, a następnie pokryć cienką warstwą tynku i pobiałkować.  
 
6. UWAGI KOŃCOWE 
 

6.1.  W przypadku zauważenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy danymi przy-
jętymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, należy niezwłocznie powiadomić 
o tym fakcie autora projektu.  
6.2. Wszystkie prace wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót”, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami bhp, pod nadzorem   
osoby uprawnionej do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w wyma-
ganym zakresie.  
6.3. Kierownik Budowy winien należeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa, posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz od-
powiednie doświadczenie zawodowe. Obowiązkiem kierownika jest sprawdzenie 
stopnia znajomości przepisów BHP przez zatrudnionych pracowników oraz spraw-
dzenie kwalifikacji pracowników wykonujących roboty specjalistyczne. 
6.4. Z uwagi na rodzaj i charakter projektowanych robót: brak prac na wysokości i 
brak głębokich wykopów, w tym przypadku nie ma obowiązku opracowywania 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BiOZ).   
 
 
                                                                                              OPRACOWAŁ : 
                                                                                     inż. Edward Knapczyk  
Wałbrzych, wrzesień 2021r.  
 


