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1. Przedmiot ekspertyzy 

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego budynku zlokalizowanego przy ul. 

Dworcowej 12 w Głubczycach, na działce nr 751/25, gmina Głubczyce, powiat głubczycki, 

województwo opolskie.  

Przedmiotowe pomieszczenie gospodarcze znajduje się pomiędzy dwoma innymi 

pomieszczeniami gospodarczymi oraz budynkiem mieszkalnym.  

Dwie ściany tworzące budynek przeznaczony do rozbiórki są ścianami wspólnymi 

z pozostałymi budynkami gospodarczymi. W związku z tym przedmiotowa rozbiórka będzie 

polegała na częściowej rozbiórce murów oraz pozostawieniu ścian tworzących sąsiednie 

budynki gospodarcze. Przedmiotowe, rozbierane pomieszczenie gospodarcze nie jest 

połączone konstrukcyjnie z przyległym budynkiem mieszkalnym. 

Ogólny stan pomieszczenia przeznaczonego do rozbiórki jest zły i kwalifikuje się, jako obiekt 

zagrażający zdrowiu i życiu ewentualnych użytkowników. Do jego obecnego stanu 

doprowadziła nie tylko nieprawidłowa polityka remontowa budynku (min. przerwanie 

pokrycia dachowego), ale i długi okres eksploatacji, naturalne zużycie materiałów 

budowlanych, brak izolacji przeciwwodnych oraz osłabienie podłoża gruntowego w postaci 

zmiany stosunków wodnych.  

Pomieszczenia przyległe do rozbieranego pomieszczenia są w dobrym stanie technicznym, 

gdyż powstały prawdopodobnie w okresie późniejszym. Ponadto są to obiekty użytkowane 

z zachowaniem ciągłości poszycia dachowego oraz stolarki okiennej i drzwiowej. 

Dwa pomieszczenia gospodarcze oraz budynek mieszkalny pochodzący z około 1880 r., który 

wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Głubczyce występujące na działce 

i będące w bezpośrednim sąsiedztwie z rozbieranym pomieszczeniem znajdują się poza 

zakresem opracowania. 

 

Przedmiotowe pomieszczenie gospodarcze wykonane jest w technologii tradycyjnej, 

murowanej.  Długość budynku to ok. 7,70 m, jego szerokość to ok. 3,75 m, natomiast 

wysokość ok. 5,59 m.  

Budynek wykonany w zwartej zabudowie o samonośnej konstrukcji. Dach jednospadowy, 

pokryty płytami azbestowymi.  

Od strony południowej występuje droga dojazdowa, północnej występuje teren zielony. Od 

wschodu obiekt sąsiaduje z budynkiem usługowym, a zachodu z mieszkalnym. 

 



 
 

Rys. 1 – Podglądowa lokalizacja budynku 

2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi: 

- zlecenie inwestora, 

- wizja lokalna przeprowadzona w lipca 2018 r.,  

- autorska dokumentacja fotograficzna, 

- mapa zasadnicza, 

- wykaz obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Głubczyce. 

3. Opis konstrukcji 

3.1. Fundamenty  

Fundamenty wykonano jako bezpośrednie pod całym obwodem budynku. Materiał z którego 

wykonano ławy to cegły. Stan techniczny określono jako zły, stwierdzono występowanie 

zawilgocenia oraz nierównomiernego osiadania budynku, co przyczyniło się do powstania rys 

i pęknięć. Nie stwierdzono występowania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej ścian 

fundamentowych.  



3.2. Ściany konstrukcyjne 

Ściany konstrukcyjne zewnętrzne wykonane z cegły pełnej o grubości 25 cm, na zaprawie 

wapiennej. Otynkowane częściowo.  

Występuje wyraźne zawilgocenie konstrukcji ścian fundamentów spowodowane wysokim 

stanem wód gruntowych i podciąganiem kapilarnym, w skutek czego wystąpiła ich erozja w 

postaci ich lasowania oraz wypadania cegieł, a także miejscowo znacznego wykruszenia 

zaprawy. Ponadto w budynku zauważono liczne występowanie rys i pęknięć. Przyczynami 

stanu zarysowania budynku jest nierównomierne osiadanie podłoża. 

Konstrukcję nośną ściany tylnej ocenia się, jako bardzo złą z uwagi na jej duże uszkodzenie w 

postaci pęknięć, rys i zawilgocenia. Stan techniczny ścian bocznych kwalifikuje się jako 

dostateczny, nadającą się do użytkowania, z uwagi na niewielkie rysy oraz zawilgocenie.  

3.4.  Stolarka otworowa 

Stolarka otworowa, drewniana. Ulegnie rozbiórce wraz z całym obiektem. 

3.6. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne, gzymsy 

Budynek częściowo otynkowany wewnątrz i na zewnątrz tynkiem wapiennym. Elewacja 

frontowa otynkowana w całości. Stan techniczny zły, występują liczne ubytki i odspojenia 

tynków. Tynk zewnętrzny wykazuje oznaki częściowego zawilgocenia. Stan techniczny 

ocenia się jako zły.  

3.7. Podłogi 

Wewnątrz budynku występuje klepisko. 

3.8. Konstrukcja dachu 

Więźba dachowa drewniana z licznymi ubytkami, pokryta płytami azbestowymi. Stan 

techniczny zły. 

4. Infrastruktura budynku  

Woda – w obiekcie nie stwierdzono występowania instalacji wodociągowej. 

Kanalizacja sanitarna – w obiekcie nie stwierdzono występowania instalacji kanalizacji 

sanitarnej. 

Energia elektryczna – w obiekcie nie stwierdzono występowania instalacji elektrycznej. 

5. Stan podłoża gruntowego  

Stan techniczny podłoża ocenia się jako średni, stwierdzono rysy i pęknięcia budynku 

powstałe m.in. w skutek nierównomiernego osiadania budynku. Z uwagi na to, iż budynek 



mieszkalny, nie objęty opracowaniem, powstał w około 1880 r. można przypuszczać, iż 

przyległy do niego budynek z pomieszczeniem gospodarczym powstał nieco później to 

nierównomierne osiadanie spowodowane zostało zmianą stosunków wodnych na działce.  

6. Obiekty w bezpośrednim sąsiedztwie  

Przedmiotowe pomieszczenie gospodarcze znajduje się pomiędzy dwoma innymi 

pomieszczeniami gospodarczymi oraz budynkiem mieszkalnym.  

Dwie ściany tworzące budynek przeznaczony do rozbiórki są ścianami wspólnymi z 

pozostałymi budynkami gospodarczymi. W związku z tym przedmiotowa rozbiórka będzie 

polegała na częściowej rozbiórce murów oraz pozostawieniu ścian tworzących sąsiednie 

budynki gospodarcze. Przedmiotowe, rozbierane pomieszczenie gospodarcze nie jest 

połączone konstrukcyjnie z przyległym budynkiem mieszkalnym. 

7. Obciążenia 

Stan techniczny budynku w skutek erozji i samoistnej dewastacji, a także spowodowany 

brakiem działań remontowych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat uległ znacznemu 

pogorszeniu. 

 

8. Sumaryczne podsumowanie uszkodzeń 

 

Ogólny stan budynku jest zły i kwalifikuje się jako obiekt zagrażający zdrowiu i życiu 

ewentualnych użytkowników. Do jego obecnego stanu doprowadziła nie tylko nieprawidłowa 

polityka remontowa budynku (lub jej zaniechanie), ale znaczący wpływ miały także takie 

czynniki jak: 

- długi okres eksploatacji,  

- brak ciągłego użytkowania budynku, zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat,  

- naturalne zmęczenie i zużycie materiałów budowlanych, 

- brak izolacji przeciwwodnych i izolacji termicznych,  

- osłabienie podłoża gruntowego w postaci zmiany stosunków wodnych, 

- zwiększone działanie czynników atmosferycznych, a zwłaszcza opadów do wnętrza 

budynku (nieszczelny pokrycie dachu), cykle zamarzania i odmarzania nieosuszonych 

ścian i inne.  

W wyniku powyższych czynników obiekt uległ znacznej degradacji. Brak zabezpieczenia 

przed czynnikami atmosferycznymi doprowadził do częściowego zniszczenia pokrycia 

dachowego. Z równoczesnym działaniem wody gruntowej, podciąganej kapilarnie, w skutek 



wieloletnich cykli zamarzania pojawiło się lasowanie cegieł, wykruszanie zaprawy 

i wypadanie pojedynczych elementów.  

Stan degradacji poszczególnych elementów konstrukcyjnych jest znaczny. Elementy więźby 

dachowej są zawilgocone, znacznie zagrzybione i wykazują oznaki rozkładu brunatnego, w 

związku, z czym bezwzględnie należy je usunąć, nie nadają się do dalszego wykorzystania 

i wbudowania.  

Cegły w elewacji tylnej , na skutek jej ciągłej ekspozycji utraciły swoją wytrzymałość w 

skutek zlasowania i znacznego ich zawilgocenia, zwłaszcza w przygruntowych i zagłębionych 

partiach budynku.  

W elewacjach bocznych cegła wykazuje oznaki lepszej kondycji, w związku z tym możliwe 

jest ich dalsze użytkowanie w postaci murów stanowiących sąsiednie budynki oraz mur. 
 

9. Dokumentacja fotograficzna 
 

Fot. 1. Widok elewacji bocznej - wschodniej. 

 

 

 

 

 

 



Fot. 2. Widok elewacji szczytowej - zachodniej. 

 
 

Fot. 3. Widok elewacji bocznej - wschodniej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



10. Wyniki ekspertyzy i zalecenia 

 

Z uwagi na wiek budynku, brak polityki remontowej oraz stan techniczny niektórych 

elementów konstrukcyjnych budynku, stwierdza się jednoznacznie, iż pomieszczenie 

gospodarcze znajdujący się w miejscowości Głubczyce, przy ul. Dworcowej 12 na 

działce nr 731/25 należy po części rozebrać. Powoduje ono bezpośrednie zagrożenie 

dla ewentualnych użytkowników budynku. W ścianie konstrukcyjnej tylnej jak i dachu, 

stwierdzono liczne uszkodzenia, pęknięcia i zniszczenia, niekwalifikujące się do 

remontu z uwagi na znaczny stopień degradacji. Ściany szczytowe są w dobrym stanie 

technicznym i po remoncie mogą stanowić element pozostałych budynków 

gospodarczych.  
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