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1.   Dane ogólne 

1.1. Podstawa opracowania 

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia z dnia 2 października 2021 roku Spółdzielni 
Mieszkaniowej ZDRÓJ, mającej swoją siedzibę przy ul. Strzeleckiej 1 w Kamieniu Pomorskim. 

Podstawa merytoryczna opracowania: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 
dnia 01 września 2006 roku z późniejszymi zmianami). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.nr 75 poz. 690 z dnia 15 
czerwca 2002 roku). 

3) Opracowanie dokumentacji technicznej projektu budowlanego,  dotyczące adaptacji strychu 
na cele mieszkale w budynku wielorodznnym przy ul. Mariańskiej 1A,1B,1C wykonanej przez 
pracownię MOTIW s.c. Zespół usług projektowych i inwestycyjnych w Kamieniu Pomorskim, 
znajdującego się przy ul. Wysockiego 12e/2 wykone przez Tomasz Chudyk i Witold Pańczak z roku 
2002. 

4) Protokół NR 02/SM/11.04.2016 z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu 
budowlanego z roku 2016 oraz protokół NR 02.SM.2015 z okresowej kontroli pięcioletniej stanu 
technicznego obiektu budowlanego. 

5) Dokumentacja fotograficzna wybranych charakterystycznych miejsc wykonana w czasie wizji 
lokalnej oraz przeprowadzonych oględzin budynku w dniu 2 października 2021 roku, sporządzona  
w ramach niniejszego opracowania. 

6) Skarga mieszkańców poddasza klatki schodowej 1C, państwa Bystrzyckich zamieszkałych przy 
ul. Mariańskiej 1C mieszkania 6, znajdującego się na poddaszu tego budynku, skarżących się na 
nieszczelności dachu.  

1.2. Przedmiot opracowania 

Niniejsza opinia techniczna dotyczy dachu nad lokalem mieszkalnym przy ul. Mariańskiej 1C/6 w 
Kamieniu Pomorskim, mieszczączm się na poddaszu trzykondygnacyjnego budynku z dodatkowo 
zaadaptowanym poddaszem użytkowym. Sam budynek posiada 5 klatek schodowych tj.  1, 1A, 1B, 
1C, 1D. Budynek należy do Spółdzielni Mieszkaniowej ZDRÓJ, którz jest przez nią zarządzany  
i administrowany. Dach posiada kostrukcję dwuspadową z facjatami (dach masardowy). 

1.3. Cel opracowania 

Celem opracowania jest opinia o stanie technicznym dachu nad wyżej opisanym lokalem, 

zamieszkałym przez państwa Bystrzyckich.  

1.4. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem: 

- oględziny dostępnej połaci dachowej nad mieszkaniem p. Bystrzyckich,   

- oględziny adaptacji strychu lokali 1/8 i 1C/6 w przedmiotowym budynku, 

- porównanie z dokumentacją techniczną adaptacji strychu, 

- opracowanie wniosków na podstawie przeprowadzonych oględzin i analiz. 

1.5. Uwagi dodatkowe 

Niniejsze opracowanie techniczne stanowi własność autorską  mgr inż. Artura Mączyńskiego i jest 

objęte przepisami prawa zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04 

lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. 



 

4 
mgr inż. Artur Jan Mączyński - ul. Dziwna 9c/10 - 72-420 Dziwnów 

e-mail : przeglady.tech@gmail.com , Tel.: +48 502 922 678 

Wykonane opracowanie nie może być rozpowszechniane ani kopiowane oraz przekazywane osobom 

trzecim bez zgody oraz wiedzy jego autora. 

Opracowanie niniejsze może służyć jedynie do celu, dla którego zostało sporządzone i tylko przez 

Zlecającego – tj. Spółdzielnie Mieszkaniową ZDRÓJ  w Kamieniu Pomorskim. 

1.6  Materiały wykorzystane 

Do opracowania wykorzystano materiały uzyskane z wizji lokalnej  i oględzin przedmiotowego 

budynku, oględzin lokalu 1/8 i 1c/6 poddasza oraz wizji lokalnej połaci dachowych znajdujących się 

nad nimi.  

 

2. Miejsce ustytuowania budynku 

Poniżej zaznaczono orientacyjne położenie budynku i mieszkania w miejscowości Kamień Pomorski.

1. Wycinek mapy satelitarnej z oznaczeniem przedmiotowego budynku. 

 
 

2. Widok od frontu, elewacja południowa. 

 
 
 
 
 



3. Widok od podwórza. 

 
 

 

3. Opis obiektu 

3. 1. Dane ogólne 

Mieszkanie znajduje się na poddaszu w budynku trzykondygnacyjnym przy ul. Mariańskiej 1C.  

Rzut mieszkania państwa Bystrzyckich sklada się z części podstawowej oraz z części strychu 

pierwotnie przeznaczonej na cele gospodarcze, zaadaptowanego na cele mieszkalne (opracowanie 

biura MOTIV). Mieszkanie po adaptacji pomieszczeń strychowych ma łączną powierzchnię użytkową 

96,36m2.  

Rys.1 – Rzut mieszkania p. Bystrzyckich 
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3. 2. Dane szczegółowe  

Rys.2 - Przekrój przez adaptowane poddasze wg. projektu biura MOTIV: 

 

Przekrój przez projektowane warstwy połaci dachowej nad adaptowanym pomieszczeniem strychu: 

”Dach nad częścią adaptowaną drewniany, jednospadowy oparty stroną zewnętrzną na 

murłacie, stroną wewnętrzną na istniejącej płatwi. Pokrycie tej części dachu dachówką 

ceramiczną na poszyciu z desek gr. 25mm Na poszyciu deskowym pokrycie papą, 

pierwsza warstwa na gwoździe papowe, druga warstwa na lepiku asfaltowym na 

gorąco następnie kontrłaty łaty i dachówka. Strop stanowić będą przedłużone jętki o 

wymiarach 5x18cm oparte po stronie zewnętrznej na murłacie po wewnętrznej 

połączone z istniejącymi jętkami za pomocą śrub stalowych. Ocieplenie stropu stanowi 

wełna mineralna gr. 15cm. Sufit z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie drewnianym. ”  

4. Opis przeprowadzonych oględzin  

W ramach oceny stanu technicznego dachu nad mieszkaniem p. Bystrzyckich oraz przyległych, 

przeprowadzono oględzimy elementów charakterystycznych na zewnątrz oraz od wewnątrz.  

Przeprowadzone oględziny utrwalono za pomocą fotografii, wybrane fotografie przedstawiono  

z opisem. 

Oględzinom poddano między innymi: 

- sufity pomieszczenia zaadaptowanego, 

- sufity pomieszczenia szczytu dachu, pod gąsiorem dachu, 

- połać dachową wraz z obróbkami blacharskimi wraz z kominem nad częścią podstawową oraz 

adaptowaną. 

4. 1. Zdjęcia z oględzin z opisem 

Przeprowadzone oględziny wykazały nieszczelości połaci dachu. Poniższe fotografie ukazują szkody 

powstałe w skutek przecieków nieszczelościami w połaci dachu w mieszkaniu 1C/6 oraz obrazują stan 

techniczny dachu.  
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Fot. 1  - Sufit adaptowanego pomieszczenia. Pozostałości zacieków powstałych w skutek przecieków 
oraz nieszczelościami w połaci dachu. 

 
Fot. 2 - Widoczne ślady zalania w narożu pomieszczenia. 

 
Fot. 3 - Szczyt dachu, pomieszczenie pod 
gąsiorem dachu. 

Fot. 4 - Szczyt pomieszczenia pod gąsiorem 
dachu. 
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Fot.5 – Widok przekrycia poliwenglanowego 
balkonu.  

Fot.6 – Widok przekrycia balkonu, oraz połać nad 
adaptowanym pomieszczeniem.  
Nieszczelne obróbki blacharskie. 

  
Fot.7 - Połać dachowa nad zaadaptowanym 
pomieszczeniem. Nieszczelny gąsior, oraz 
położenie śrub z taśmą aluminiową.  

Fot.8 - Nieszczelne obróbki blacharskie komina, 
spękane cegły, oraz braki w spoinach wiązań. 
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Fot.9 - rozerwany kołnierz ołowiany, obróbki 
blacharskiej komina (widok obrócony). 

Fot. 10 – powyżej kołnierza, nad obróka 
blacharską, spękania podłużne cegieł komina  
(widok obrócony). 

  
Fot.11 – widok stanu obróbek blacharskich za 
kominem  

Fot. 12 – spękania podłużne cegły 
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Fot. 13 - Stan komina – odspojenia podłużne 
cegieł 

Fot. 14 – popękane cegły narożne komina 

  
Fot. 15 - Stan komina – odspojenia podłużne 
cegieł 

Fot. 16- Stan komina – brak pełnych wypełnień 
spoin pionowych. 
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Fot. 17 – Stan obróbek blacharskich na 
przyległym szczycie segmentu  

Fot. 18– Stan obróbek blacharskich między 
kominami 

  
Fot. 19 - Stan obróbek blacharskich na 
fragmencie ściany szczytowej, uskokach 
segmentów dachów (widok obrócony). 

Fot. 20 – nieszczelności bitumu przy blasze 
obróbki (widok obrócony). 
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Fot. 21 – nieszczelności bitumu przy blasze 
obróbki (widok obrócony). 

Fot. 22 – stan deski wiatrowej na szczycie 
segmentu nad połącią adaptowaną. 

  
 

Fot. 23 - Rynny oraz połacie nie są czyszczone 
z gromadzących się zabrudzeń. 

Fot. 24 - Rynny oraz połacie nie są czyszczone 
z gromadzących się zabrudzeń. 
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Fot. 25 – Stan listwy spływu połaci adaptowanej 
(widok obrócony). 

Fot. 26 – Stan listwy spływu połaci adaptowanej 

  
Fot. 27 – Zła kolejność układania arkuszy blachy - 
tj. „pod spływ”, pokryta nieszczelną taśmą 
aluminiową (widok obrócony). 

Fot. 28 - Śruby zaklejone nieszczelną taśmą 
aluminiową. Widoczne główki śrub (widok 
obrócony). 
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Fot. 29 – Śruby zaklejone nieszczelną taśmą 
aluminiową. Widoczne główki śrub (widok 
obrócony) 

Fot. 30 -  Uszczelnienia zmian kąta połaci 
dachowej za pomocą spękanej masy bitumicznej, 
nie spełniają swojej funkcji (widok obrócony). 

  
 

5. Analiza i ocena wyników oględzin oraz wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz analizy wykonanych fotografii można sformułować 

następujące wnioski: 

1. Przeprowadzone oględziny pozwalają na reprezentatywną ocenę stanu technicznego 

przedmiotowego dachu nad mieszkaniem Państwa Bystrzyckich oraz połaciami nad 

sąsiadującymi mieszkaniami. 

2. Konstrukcja dachu jest w średnim stanie technicznym. Pokrycie połaci dachowej  

z blachodachówki oraz obróbki blacharskie nad pomieszczeniami adaptowanymi, wykonane  

w latach 2002-2003 są w leciwym stanie technicznym, co kwalifikuje całą połać wraz  

z obróbkami blacharskimi do remontu. 

3. Zaobserwowano liczne nieszczelności: 

- nieszczelne ułożenia blach, tj. miejscowo niezachowana kolejność układania od dołu do góry, 

woda opadowa spływa w powstałą szczelinę (Fot. 27),  

- uszczelnienia bitumiczne na łączeniu zmieny kąta połaci dachowej blachodachówki (Fot. 30) 

ugeruje nieszczelności papy poniżej blachodachówki, 

- dziury po nietrafionych w kontrłaty blachowkrętach zaklejone aluminiową taśmą (Fot. 28-29), 

- obróbki komina nieszczelne (Fot. 9,10,11,12,18),  

- nieszczelne oraz źle wykonane obróbki blacharskie na szczycie uskoku ścian między 

segmentami (Fot. 17,19,20,21), 
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- nieszczelości komina - spękane cegły oraz fragmentaryczny brak zaprawy (Fot. 13,14,15,16,18) 

w wiązaniach cegieł komina. W pomieszczeniach czuć charakterystyczny zapach wilgoci. Puste 

odgłosy na powierzchni komina w sypialni Państwa Bystrzyckich, wskazują na miejscowe 

odspojenie się zaprawy tynkarskiej konstrukcji komina – prawdopodobnie spowodowane 

dlugoletnimi zaciekami, 

- nieszczelności obróbek przyległych fragmentów ścian szczytowych. 

4.   Grubość blachy użytej do pokrycia połaci jest niewystarczająca. Ugina się na szczytach fal pod 

ciężarem obserwatora. 

 

Podsumowując powyższe wnioski, można jednoznacznie stwierdzić, że połać dachu nad mieszkaniem 

Państawa Bystrzyckich w części pierwotnej oraz w części adaptowanej wymaga remontu. Remont 

powinien uwzględniać:  

• wymianę blachodachówki (grubość blachy z uwzględnieniem obciążeń statycznych  

i dynamicznych),  

• przegląd podkonstrukcji i powierzchni papowych na poszyciu z desek pod kątem uszkodzeń 

materiałowych naprawę lub/i wymianę uszkodzonych miejscowo lub w całości warstw 

papowych oraz uszkodzonych elementów deskowania, 

• wymianę foli w niższej części połaci,  

• wymianę obróbek blacharskich na kominach (tu należałoby zastosować dodatkową połać 

odprowadzającą wody opadowe, tak by omijały one powierzchnię komina lub obróbkę 

blacharska wysokości min. 30cm), 

• wymianę obróbek blacharskich przy oknach dachowych, fragmentach szczytów ścian 

segmentów, oraz na załamaniach połaci w miejscach o różnicy kątów połąci dachowych, 

 a także gąsiorze dachu.  

Dla bezpiecznego poruszania się po dachu należy przewidzieć: 

• montaż systemu mocowań dla personelu serwisowego, np. kominiarz. 

• montaż brakujących stopnic i ław dachowych,  

6.  Czas wykonania i opracowania oraz autor 

Niniejsze opracowanie sporządzono w listopadzie 2021 roku i jest ważne do marca 2022 roku oraz 

zostało wykonane przez mgr inż. Artura Mączyńskiego. 

 

 

                                                                 


