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OPIS  STANU  TECHNICZNEGO  BUDYNKU 
 

    Szkoła Podstawowa Nr 128  i  Przedszkole Nr 348  

    przy ul. Kadetów 15 ,     Las 

    marzec 2011 
 

           Budynek z lat 60-tych, ogólnie w bardzo złym stanie technicznym 
 

-    Mur ceglany wys. 30-80cm  stanowiący zwieńczenie budynku szkoły  

    / pełen   obwód budynku / w stanie awaryjnym.  
 

     Jest  decyzja PINB nakazująca wykonanie remontu do końca sierpnia 2011r. 

     Wyłączono z użytkowania  wejścia do  części przedszkolnej obiektu. 

      Niezbędny  jest pilny remont  - rozebranie  części pokrycia dachu wraz   

      z orynnowaniem,  rozebranie muru ,  odtworzenie muru   i wykonanie od nowa 

      fragmentu pokrycia dachu z odwodnieniem.  

              Dach na  obiekcie był remontowany w XI.2010  czyli  4 m-ce temu!!!!!  - 

              nie wykonano przy tym naprawy  muru . 

      Zdjęcia pokazują  zagrożenie, wejście wyłączone z użytkowania  a budynek 

      dookoła wygrodzony taśmą -  co nie stanowi dobrego zabezpieczenia -   

       tam jest teren zabaw dzieci !. 
 

-   Komin kotłowni do pilnego remontu - grozi  odpadanie ceglanych fragmentów.  

     jest  decyzja PINB nakazująca wykonanie remontu do końca sierpnia 2011r. 
 

-   Schody do zaplecza kuchennego - do pilnego remontu - po prostu  rozpadły się.  

     Jest  decyzja PINB nakazująca wykonanie remontu do końca sierpnia 2011r. 
 

-   Pęknięcia konstrukcji murowych budynku 

     Jest  decyzja PINB nakazująca wykonanie remontu do końca sierpnia 2011r.   
 

-    do remontu podłogi, drzwi ewakuacyjne otwierają się do środka pomieszczeń, 

     co jest niezgodne z  przepisami p-poż i zdrowym rozsądkiem ! 
 

-    do wymiany drzwi wewnętrzne – nie spełniają wymogów prawa budowlanego dla 

     budynków szkolnych ( 3 klasa obciążenia użytkowaniem).  W ostatnich 4 latach 

     zmarnowano środki  finansowe na wymianę  części  drzwi  na  nie spełniające 

     wymogów zbyt słabe,  bez  właściwej izolacyjności akustycznej  
 

     Uwaga:   w kwietniu 2012  ogłoszono  przetarg  na   wykonanie  dokumentacji  

                                             projektowo  – kosztorysowej  budowy  przedszkola  i  modernizację  Szkoły  

                                             Podstawowej  nr  128 przy ul.  Kadetów 15. 

                                             Rozpoczęcie robót  budowlanych  zaplanowano na  2013r. 

                                             Konieczny  jest  profesjonalny  nadzór  inwestorski  nad  projektowaniem  

                                             i  wykonaniem  tej  inwestycji  aby  nie  zbudowano  kolejnego  przedszkola    

                                             do remontu  za  5 lat i  nie  wykonano  pseudomodernizacji  szkoły  nr 128. 

                                             / tak jak rozbudowa  Przedszkola nr 338  ul.Włókiennicza  w  Falenicy, 

                                              rozbudowa Szkoły  nr 109 ul.Przygodna ,  rozbudowa  Szkoły  Podst. Nr 140 

                                              przy ul.Wilgi  czy  zmarnowane pieniądze na  remonty  z ostatnich  lat. / 

                         Anna  Miara, maj 2013 
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Awaryjny  stan  muru  zwieńczającego  budynek  / wys. 30 – 80cm/.   Dotyczy całego obiektu. 

Konieczny  pilny  remont,  jest  zagrożenie.   Jest  decyzja  PINB  nakazująca  remont  do 31.08.2011r. 

Remont  dachu  i  systemu  odwodnienia  przeprowadzono  4  m-ce temu   w  XI.2011  bez  napraw  

muru -   obecnie  trzeba  zdjąć  całe  nowe  orynnowanie ,  zdemontować  część  pokrycia dachu,  

rozebrać  mur , odbudować  mur,  odbudować poszycie dachu,  odbudować  orynnowanie.  

 Odbudowa  poszycia  dachu  i  orynnowania  musi  uwzględnić  planowaną  termomodernizację 

obiektu. 
 

 
 

Bardzo  zły  stan elewacji  w  całym  budynku  a  szczególnie  muru  nadokiennego   –   

wymaga  to  pilnego  remontu,  gdyż  poza  bezpośrednim  zagrożeniem   dla  ludzi  jest  przyczyną  

zawilgacania  i  destrukcji  obiektu. 
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Komin  kotłowni  do  pilnej naprawy.   Jest  decyzja  PINB  nakazująca  remont do 31.08.2011r. 

Widoczny zły stan  elewacji,   wymagające naprawy  odspojenia  muru  zwieńczającego –  

jak  w  całym  obiekcie  szkolnym. 

 

 
Schody  do  zaplecza kuchennego . 

Konieczny  pilny  remont – schody  stwarzają  bezpośrednie   zagrożenie  dla  użytkowników.   

 Jest  decyzja  PINB  nakazująca  remont do 31.08.2011r. 
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W  obiekcie  wiele  spękań  konstrukcji.    Jest  decyzja  PINB  nakazująca  remont  do  31.08.2011r. 

 

Termomodernizacja  fragmentu  obiektu  wykonana  nieprofesjonalnie  z  wieloma  błędami 

technicznymi.   Brak  podwójnej  siatki  zbrojącej  tynk  do wys. 2m,  brak jednej warstwy kleju  oraz  

wymaganej  warstwy  zczepnej  pod  tynk  cienkowarstwowy.  Ta  elewacja  już  się  rozpada. 

Zmarnowane  pieniądze ,  brak fachowego nadzoru  inwestorskiego  przy  wykonywaniu  robót. 

 

 

Opracowała;  mgr inż. Anna Miara 


