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1.	Wprowadzenie.

W	historii	architektury,	budownictwa	i	konstrukcji	światowych	można	dostrzec,	że	
zagadnienie	trwałości	i	bezpieczeństwa	budynków	i	budowli	stanowiły	podstawowe	za-
danie	budowniczych	od	czasów	starożytności,	w	kolebkach	cywilizacji	światowej,	teo-
retyczne	i	praktyczne	umiejętności	budowniczych	były	wykorzystywane	w	większości	
budowli	stanowiących	po	dziś	dzień	dorobek	światowego	budownictwa.

Marcus	Vitruvius	Pollio	–	rzymski	architekt	i	inżynier	wojenny	żyjący	w	I	w.	p.n.e.	
był	nie	tylko	konstruktorem	machin	wojennych	za	panowania	Juliusza	Cezara	i	Okta-
wiana	Augusta,	ale	również,	jako	budowniczy,	inżynier,	konstruktor	fortyfikacji	i	teo-
retyk	architektury,	budownictwa	i	technologii.	Twórca	człowieka	witruwiańskiego	,	wi-
zerunku	nagiego	mężczyzny	wpisanego	w	okrąg	i	kwadrat,	symbolizujące	ruch.	Własną	
wersję	tego	wizerunku	upowszechnił	później	Leonardo	da	Vinci.

Witruwiusz	zasłynął,	jako	autor	traktatu	"O	architekturze	ksiąg	dziesięć",	który	po-
wstał	pomiędzy	rokiem	20	p.n.e.	a	10	p.n.e.,	a	został	odnaleziony	dopiero	w	1415	roku	
w	bibliotece	klasztoru	St.	Gallen	w	Szwajcarii,	przez	humanistę	florenckiego	Poggia.	
Dzieło	 to	 jest	 dzisiaj	 bezcennym	 źródłem	 wiedzy	 o	 architekturze	 i	 sztuce	 budowla-
nej	starożytnych	Greków	i	Rzymian.	Witruwiusz	opisuje	w	nim	szczegółowo	zarówno	
greckie	porządki	klasyczne,	jak	i	ich	rzymskie	odmiany.	Opisy	były	uzupełnione	odpo-
wiednimi	ilustracjami,	rysunki	oryginalne	nie	zachowały	się	jednak.	Omówione	zostały	
również	szeroko	zasady	stosowane	przez	Rzymian	przy	planowaniu	miast	i	wznoszeniu	
budowli.	 W	 okresie	 nowożytnym	 wielu	 sławnych	 autorów	 wykonywało	 ilustracje	 do	
tego	dzieła,	próbując	odtworzyć	zaginione	rysunki.

	Według	Witruwiusza	w	 jego	dziele	„O	architekturze	ksiąg	dziesięć”	architektura	
polega	na	zachowaniu	trzech	zasad:	trwałości,	łac.	firmitas,	użyteczności,	łac.	.	utilitas	
i	piękna	łac.	venustas.	Zasada	trwałości	pozostaje	podstawową	zasadą	przy	wznoszeniu	
obiektów	budowlanych.

Do	dzisiaj	zasady	trwałości,	użyteczności	i	piękna	są	podstawowymi	zasady	współ-
czesnego	projektowania	budynków	i	budowli,	konstrukcji	miejskich,	a	zasada	trwałości	
stanowi	podstawową	przesłankę	w	budownictwie.

Proces	tworzenia	jest	najwyższym	przywilejem	człowieka	i	powoduje	stały	rozwój	
cywilizacyjny.	Proces	inwestycyjny	to	proces	tworzenia	nowych	obiektów	budowlanych	
lub	modernizacja	istniejących,	od	początkowych	faz	projektowania	aż	do	całkowitego	
zakończenia	realizacji	służący	celowi	polegającymi	na	zaspokajaniu	potrzeb	cywiliza-
cyjnych,	produkcji,	wytworzeniu	przetworzeniu	produktów	i	przedmiotów.	
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Proces	inwestycyjny	jest	zjawiskiem	niezwykle	skomplikowanym,	wielopłaszczyzno-
wym,	wieloetapowym	wymagającym	interdyscyplinarnej	wiedzy	z	zakresu	praw	ogól-
nych	począwszy	od	Konstytucji	RP,	a	 skończywszy	na	 szczegółowych	omówieniach,	
orzeczeniach	 i	 dotyczy	 również	 bezpieczeństwa	 obiektów	 budowlanych,	 utrzymania	
obiektów,	 zarządzania,	 remontów,	 opracowań	 eksperckich,	 rzeczoznawców	 budowla-
nych	związanych	z	procesami	zużycia	budynków.

Proces	zużycia	fizycznego,	materialnego	budynku	i	jego	elementów	składowych	jest	
związany	 z	 zachodzącymi	 w	 materii	 budynku	 procesami,	 interpretowane,	 jako	 obni-
żenie	właściwości	 użytkowych	 lub	wartości	 poszczególnych	 jego	 elementów;	 zużycie	
techniczne	 budynku	 jest	 funkcją	 zużycia	 wszystkich	 elementów	 budynku,	 zarówno	
konstrukcyjnych,	wykończeniowych,	jak	i	wyposażenia	i	instalacji.	Trwałość	budynku	
lub	jego	części	określana	jest,	jako	zdolność	do	spełniania	przez	określony	czas	wyma-
gań	użytkownika	w	warunkach	oddziaływania	określonych	czynników,	bez	istotnego	
pogorszenia	właściwości	użytkowych	lub	nadmiernego	wzrostu	kosztów	użytkowania.	
Związana	z	tym	wartość	użytkowa	budynku,	jako	zdolność	budynku	lub	jego	elementu	
do	zaspokajania	potrzeb	człowieka	jest	bezpośrednio	związana	z	właściwościami	użyt-
kowymi	budynku.	Zespół	cech	związanych	z	potrzebą	zapewnienia	użytkownikowi	bu-
dynku	dogodnego	i	bezpiecznego	środowiska	do	przebywania	oraz	prowadzenia	dzia-
łalności,	do	której	budynek	jest	przeznaczony	określa	się	właściwościami	użytkowymi	
budynku	czy	budowli.[M1].

Utrata	wartości	w	czasie	nazywana	jest	amortyzacją.	W	odniesieniu	do	budynków	
sformułowanie	zużycie	 techniczne	 i	 stopień	zużycia	 stanowi	podstawowy	czynnik	do	
dokonywania	 odpisów	 amortyzacyjnych.	 Jednym	 z	 powodów	 jest	 konstrukcja,	 mate-
riał,	z	którego	wykonany	jest	budynek,	bowiem	zmienia	on	swe	właściwości	pod	wpły-
wem	różnych	czynników.	Przyczyny	zużycia	technicznego	budynku	mogą	być	różne	i	a	
jego	wielkość	zależy	od	wielu	elementów.	Są	to	takie	elementy	jak	wiek	obiektu,	rodzaj	
konstrukcji	budynku,	trwałość	materiałów,	z	których	budynek	został	wykonany,	jakość	
wykonawstwa	budowlanego,	czy	też	sposób	użytkowania	nieruchomości	z	uwzględnie-
niem	dbałości	o	budynek	i	wykonywania	prac	remontowych.	Określenie	zużycia	tech-
nicznego	jest	również	niezbędne	przy	ustalaniu	wartości	budynku	przyjmowanego	do	
ubezpieczenia.	Budynek,	bowiem	jest	najczęściej	ubezpieczany	w	wartości	rzeczywistej,	
według	wartości	odtworzeniowej.	To	znaczy,	w	wartości	nowego	budynku	pomniejszo-
nej	o	utratę	wartości	tego	budynku	na	skutek	jego	zużycia.

Normy	 zużycia	 technicznego	 ustala	 zakład	 ubezpieczeń	 stosownie	 do	 przepisów	
prawa	 budowlanego.	 Z	 reguły	 zakłady	 ubezpieczeń	 korzystają	 z	 istniejących	 na	 ryn-
ku	programów	komputerowych	do	kosztorysowania.	Programy	te	są	przygotowywane	
przez	 specjalistów	w	oparciu	o	podstawy	prawne	obowiązujące	w	kraju,	metodologię	
oraz	dostępną	literaturę	techniczną.

Ogólnie	można	stwierdzić,	że	przez	zużycie	rozumie	się	utratę	wartości	szacowanej	
nieruchomości	wynikłą	z	 jej	zużycia	technicznego,	fizycznego,	 funkcjonalnego,	użyt-
kowego	i	środowiskowego.	Istotą	zużycia	technicznego	jest	utrata	wartości	obiektu	bu-
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dowlanego	na	skutek	faktycznego	zniszczenia	poszczególnych	elementów	konstrukcyj-
nych,	wykończenia	i	wyposażenia.

Zużycia	 technicznego	 budynków	 i	 budowli	 nie	 można	 utożsamiać	 z	 amortyzacją	
księgową,	 gdyż	 stawki	 amortyzacyjne	 są	 znacznie	 wyższe,	 a	 celem	 ich	 odliczania	 są	
odpisy	amortyzacyjne	na	remont	środka	trwałego	i	jego	wymianę.	Zużycie	to	najczęściej	
określa	się	procentowo.

Zużycie	techniczne	ustalane	przez	rzeczoznawców	budowlanych	 lub	majątkowych	
w	oparciu	o	rzeczywisty	stan	techniczny	budynków	i	budowli	i	umorzenia	księgowe	w	
oparciu	o	stawki	amortyzacyjne,	nie	mogą	być	i	nie	są	tożsame.

Zużycie	techniczne	oblicza	się	od	całkowitej	wartości	budynku,	budowli	i	zależy	od	
wielu	czynników.	

Do	najważniejszych	zaliczamy:

•	 wiek	obiektu	budowlanego,
•	 trwałość	zastosowanych	materiałów,
•	 jakość	wykonawstwa	budowlanego,
•	 sposób	użytkowania	i	warunki	eksploatacyjne,
•	 wady	projektowe,
•	 sposób	prowadzenia	gospodarki	remontowej.

W	pewnych	przypadkach	pożądane	będzie	wzięcie	pod	uwagę	zamiast	określonego	
procentu	utraty	wartości:

1.	 nakładów	finansowych	niezbędnych	do	doprowadzenia	obiektu	do	używalności	
w	dobrym	stanie	technicznym,

2.	 pozostałego	okresu	użytkowania	obiektu	dla	prowadzenia	danej	działalności	go-
spodarczej.

Ocena	 stanu	 technicznego	obiektu	może	być	dokonywana	w	 sposób	wizualny	 lub	
badawczy,	 w	 zależności	 od	 rodzaju	 stwierdzonego	 przez	 likwidatora	 zużycia	 całego	
obiektu,	w	tym	poszczególnych	jego	elementów.	Jeżeli	likwidator	nie	może	samodziel-
nie	wykonać	 takiej	oceny,	winien	 ją	powierzyć	uprawnionemu	do	 tego	 rzeczoznawcy	
budowlanemu	specjaliście	lub	właściwej	jednostce	przykładowo	może	to	być	Biuro	Rze-
czoznawców	i	Biegłych	Sądowych	z	zakresu	budownictwa,	które	wykona	pełną	diagno-
stykę	budynku.	

Diagnostyka	 budynków	 i	 obiektów	 budowlanych	 jest	 podstawą	 utrzymania	 ich	
sprawności	technicznej	i	odpowiedniego	poziomu	wartości	użytkowych	oraz	szczegó-
łowej	oceny	kompleksowego	zużycia	obiektu.	Zużycie	techniczne,	stopień	zużycia	jest	
podstawowym	elementem,	wskaźnikiem	wartości	rynkowej	obiektu.
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Ocena	stopnia	zużycia	 jest	procesem	niezwykle	 skomplikowanym	i	wymagającym	
przekrojowej	 wiedzy	 z	 zakresu	 budownictwa	 oraz	 wszystkich	 elementów	 budynku,	
realizacji	procesów	 inwestycyjnych	na	etapie	wznoszenia	budynku,	 jego	utrzymania	 i	
likwidacji.	Zastosowanie	wszystkich	metod	z	diagnostyki	budowlanej	pozwala	na	do-
kładną	identyfikację	zjawisk	budowlanych	i	oszacowanie	zużycia	technicznego	poszcze-
gólnych	elementów	budynku	czy	budowli.	Diagnostyka	trwałości	i	odporności	budyn-
ku,	zastosowanie	specjalistycznej	wiedzy	z	zakresu	procesów	inwestycyjnych	pozwala	
na	dokładne	szacowanie	parametrów	oceny	stanu	technicznego	budynku.

Właściwe	określenie	zużycia	technicznego	budynków	jest	jednym	z	podstawowych	
wskaźników	wartości	technicznej	i	wartości	rynkowej.	Niestety	nikła	wiedza	wielu	rze-
czoznawców	majątkowych	z	zakresu	procesów	inwestycyjnych,	niedocenianie	procesów	
zużycia	dla	poszczególnych	elementów	konstrukcyjnych,	wykończeniowych	i	specyfiki	
materiałów	budowlanych	powoduje	podstawowe	wady	w	operatach	szacunkowych	usta-
lających	wartość	rynkową	nieruchomości.[M5]	

Liczne	błędy,	wręcz	ignorancja	z	zakresu	oceny	stanu	technicznego,	wartości	zużycia	
technicznego	 i	wadliwa	 identyfikacja	procesów	utraty	wartości	 technicznej	powoduje	
ich	znaczną	niedoskonałość.	Umiejętność	oceny	stanu	technicznego	budynku,	zacho-
dzących	procesów	starzenia	się,	utraty	wartości	technicznej,	wadliwość	zastosowanych	
technologii	powoduje	powstawanie	podstawowych	błędów	w	operatach	szacunkowych,	
a	co	za	tym	idzie	niejednokrotnie	do	zawyżania	wartości	rynkowej.	Stosowanie	metod	
porównawczych	przy	wadliwie	ocenionym,	zróżnicowanym	zużyciu	technicznym	obar-
czone	jest	podstawowym	błędem.

Brak wnikliwej oceny stopnia zużycia przy metodzie porównawczej stanowi 
istotna przesłankę do błędnej oceny wartości. Niestety nader często posługiwanie 
się matematycznymi modelami zużycia, czystą matematyką i brak wnikliwej oceny 
procesów utraty wartości technicznej, stopnia zużycia, pomijanie specyfiki stanu 
technicznego, wręcz głęboka niewiedza z tego zakresu, powoduje wadliwość ustala-
nia wartości rynkowej nieruchomości. 

Na	zużycie	 techniczne	składa	się	 szereg	czynników	związanych	z	wadliwą	 lokali-
zacją	obiektu,	niewłaściwym	zaprojektowaniem	i	wykonaniem	obiektu,	wadliwym	do-
borem	technologii	realizacyjnych,	zastosowaniem	wadliwych	materiałów	budowlanych	
oraz	naturalne	zużycie	związane	z	procesem	starzenia	się	materiałów	budowlanych	w	
określonych	warunkach	środowiskowych	i	eksploatacyjnych,	ponadnormatywne	zużycie	
konstrukcji	i	materiałów	budowlanych	lub	wręcz	ponadnormatywna	trwałość	wszelkich	
elementów	obiektu	powoduje	znaczne	zaniżanie	utraty	wartości	technicznej	budynku.
[M1].

Istnieje	szereg	dodatkowych	czynników,	w	sensie	statystycznym	losowym,	powodu-
jących	powstawanie	uszkodzeń	lub	przyspieszenie	procesu	zużycia.	Oddziaływać	mogą	
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one	na	całą	konstrukcję	 lub	tylko	na	niektóre	 jej	elementy,	przy	czym	zmienny	może	
być	również	czas	ich	oddziaływania.	Do	czynników	losowych	zaliczyć	należy	również	
oddziaływania	eksploatacji	górniczej.

Stan	 techniczny	 istotnie	 wpływa	 na	 odporność	 obiektu	 budowlanego	 na	 wpływy	
górnicze.	Potrzeba	ustalania	stopnia	zużycia	technicznego	budynków	usytuowanych	na	
terenach	górniczych	wiąże	 się	 również	 z	koniecznością	wyceny	 szkód	powstałych	na	
skutek	eksploatacji.	Wymaga	to	ilościowego	wydzielenia	wpływu	oddziaływań	górni-
czych	spośród	innych	potencjalnych	przyczyn	powstałych	nieprawidłowości.	Trudności	
z	tym	związane	wynikają	głównie	z	faktu,	iż	obraz	uszkodzeń	nie	pozwala	bez	skom-
plikowanych	badań	na	jednoznaczne	ustalenie	ich	genezy.[1].Zasady	ustalania	stopnia	
zużycia	 z	uwzględnieniem	oddziaływań	górniczych	 zostaną	 zamieszczone	w	drugim	
tomie	opracowania.

W	 pracy	 zamieszczono	 szereg	 wzorów,	 formuł	 matematycznych	 umożliwiających	
globalną	ocenę	stopnia	zużycia	budynków	oraz	wiele	 tabel	umożliwiających	ustalenie	
stopnia	zużycia	poszczególnych	elementów	obiektu	w	celu	ustalenia	stopnia	zużycia	me-
todami	wskaźnikowymi	i	szczegółowymi,	dokładnymi.
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2.	Podstawy	teoretyczne	ustalania	stopnia	zużycia	
budynków	i	budowli.

Ocena	zużycia	technicznego	budynku	jest	 jedną	z	podstawowych	czynności	w	za-
kresie	eksploatacji	i	utrzymania	obiektów	budowlanych	w	prawidłowej	sprawności	tech-
nicznej	 i	 może	 zostać	 dokonana	 jedną	 z	 wielu	 metod	 przedstawianych	 w	 literaturze	
tematu.	W	zależności	od	metody	wyniki	mogą	być	mało	dokładne,	w	małym	stopniu	
powtarzalne,	wymagać	dużych	nakładów	pracy	lub	wykorzystania	wiedzy	eksperckiej.	

W	związku	z	tym	poszukiwane	są	nowe	rozwiązania,	które	przy	rozpatrywaniu	zu-
życia	technicznego	wielu	budynków	pomogłyby	w	oszacowaniu	ich	bieżącej	wartości	i	
pozwoliłyby	na	prognozowanie	zmian.

Ocena	stanu	technicznego	i	przeglądy	okresowe	dotyczą:

•	 utrzymania	obiektu	w	prawidłowym	stanie	sprawności	technicznej,
•	 oceny	wartości	użytkowych	wynikających	również	z	ocen	użytkowników	obiek-

tu,	mieszkańców	budynku,
•	 zgłaszanych	problemów	związanych	z	użytkowaniem	obiektu,
•	 poziomu	realizacji	robót	remontowych
•	 prawidłowej	lub	podwyższonej	kosztowo	gospodarki	remontowej

Zaproponowana	metoda	oceny	zużycia	technicznego	budynków	oparta	jest	na	ele-
mentach	matematycznych	i	rachunku	prawdopodobieństwa,	uwzględnia	również	dane	o	
remontach	i	w	mniejszym	stopniu	jest	zależna	od	arbitralnych	ocen	osób	wykonujących	
przeglądy.	W	celu	uzyskania	obiektywnych	ocen	stanu	technicznego	i	stopnia	zużycia	
należy	stosować	metody	dokładne	odpowiadające	rzeczywistemu	składowi	i	ilości	ele-
mentów	budynków	oraz	materiałów	w	poszczególnych	elementach	budynku.

Przepisy	Prawa	Budowlanego	precyzują	wymagane	efekty	okresowej	kontroli	stanu	
budynków.	Powinny	one	zawierać	określenie:

•	 stanu	technicznego	elementów	budynku	objętych	kontrolą,
•	 rozmiarów	zużycia	lub	uszkodzeń	poszczególnych	elementów,	
•	 zakres	robót	remontowych	wraz	z	planem	remontów,
•	 zalecenia	użytkowe	dotyczące	poszczególnych	elementów	budynku.
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Związek	między	stanem	technicznym	st.,	podawanym	zwykle	w	formie	opisu	słow-
nego	od	"bardzo	dobry"	do	"bardzo	zły",	a	stopniem	zużycia	budynku	sz.	przedstawia	
się	zazwyczaj,	jako	st.=	1	-	sz.								

W	literaturze	przedmiotu	spotyka	się	różne	propozycje	skał	oceny	stanu	technicz-
nego	budynku.	Są	one	stosowane	do	oceny	całego	obiektu	lub	poszczególnych	jego	ele-
mentów,	a	różnią	się	liczbą	stopni	oceny,	od	trójstopniowych	do	wielostopniowych,	me-
todologią	oceny	elementów	oraz	nazewnictwem.[1].	

Dla	właściwej	oceny	stanu	elementów	budynku	konieczne	jednak,	jest	wykorzysta-
nie	metod	szczegółowych	w	oparciu	o	programy	komputerowe	do	kosztorysowania,	w	
których	 można	 wykorzystywać	 aplikacje	 identyfikujące	 i	 inwentaryzujące	 wszystkie	
elementy	budynku,	które	powinny	być	poddane	ocenie.	Identyfikacja	wszystkich	ele-
mentów	budynku	na	podstawie	dokumentacji	technicznej	i	elementów	porównawczych	
do	obiektów	o	podobnych	parametrach	technicznych,	konstrukcyjnych	i	architektonicz-
nych	pozwoli	na	stworzenie	modelu	matematycznej	oceny	stopnia	zużycia	wszystkich	
możliwych	 do	 zinwentaryzowania	 elementów	 budynków	 i	 maksymalne	 zbliżenie	 do	
rzeczywistego	składu,	ilości	elementów	zastosowanych	w	badanym	budynku,	co	pozwa-
la	na	szczegółową	ocenę	stopnia	zużycia	i	porównacie	z	ogólnymi	formułami	matema-
tycznymi	określonymi	metodami	i	wzorami	Rosa.	[M5].

Należy,	więc	wykonać	szczegółową	inwentaryzację	budowlano-instalacyjną	budyn-
ku	w	wersji	cyfrowej,	standardem	jest	wersja	przestrzenna	3D,	a	w	szczególności:

W	celu	właściwej	oceny	 stopnia	 zużycia	obiektu	konieczna	 jest	ocena	 stanu	 tech-
nicznego	 konstrukcji	 obiektu	 i	 jej	 elementów,	 ocena	 możliwości	 dokonania	 napraw	 i	
wzmocnień	konstrukcji,	określenie	dopuszczalnych	obciążeń	obiektu,	badania	warun-
ków	gruntowo-wodnych	i	sposobu	posadowienia,	opinia	o	instalacjach	z	oceną	ich	stanu	
technicznego,	analiza	wartości	kulturowych	obiektu	dla	budynków	objętych	ochroną	
konserwatorską,	analiza	funkcjonalności	rozwiązań	i	możliwości	poprawienia	lub	zmia-
ny	funkcji,	badania	architektoniczne,	w	uzasadnionych	przypadkach	w	zakresie	ochrony	
archeologicznej.

Czynniki	 powodujące	 uszkodzenia	 różnych	 elementów	 budynków	 uszkodzenia	 i	
zniszczenie	materiałów	na	skutek	działania	czynników	zewnętrznych,	erozja	powierzch-
niowa	na	skutek	działania	pyłów	i	związków	chemicznych	znajdujących	się	w	atmosfe-
rze	 wilgoć	 technologiczna,	 opady	 atmosferyczne,	 woda	 gruntowa,	 zawilgocenie	 spo-
wodowane	uszkodzeniami,	podsiąkanie	wody,	zawilgocenie	 spowodowane	wadliwym	
wykonawstwem,	zawilgocenie	spowodowane	złą	eksploatacją,	zawilgocenie	spowodo-
wane	złą	 izolacyjnością	 termiczną	przegród	zewnętrznych.	Ruchu	gruntu	 i	osiadanie	
budynku,	klęski	żywiołowe,	szkody	górnicze	ruchami	wód	gruntowych,	przemarzanie	
gruntu,	podmywanie	fundamentów,	wadliwe	wykonawstwo	robót	ziemnych	wokół	bu-
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dynku,	błędy	w	wykonawstwie	i	projektowaniu,	oddziaływanie	wstrząsów	i	drgań	na	
budynek	wstrząsy	pochodzące	z	ruchliwych	ulic,	obciążonych	ruchem	ciężkich	pojaz-
dów,	maszyny	zainstalowane	w	budynku	 lub	 jego	pobliżu	uszkodzenia	spowodowane	
skurczem	 materiału,	 występują	 w	 elementach	 betonowych,	 żelbetowych	 i	 murowych	
na	mocnej	zaprawie,	uszkodzenia	pod	wpływem	temperatury,	odkształcenia	termiczne	
dachu,	siatka	drobnych	spękań	na	ścianach	i	tynkach	zewnętrznych.

W	celu	ustalenia	stopnia	zużycia	technicznego	budynku	stosuje	się	wiele	metod.	Jed-
ną	z	metod	jest	metoda	ustalenie	średnioważonego	zużycia	technicznego	obiektu.

Sposób	polega	na	ustaleniu	stopnia	zużycia	poszczególnych	elementów	Sztei	składo-
wych	obiektu,	a	następnie	obliczenie	średnioważonego	zużycia	technicznego	Szt	całego	
wycenianego	obiektu.	Szt	średnioważony	stopień	zużycia	technicznego	obiektu	wyrażo-
ny	w	procentach	w	procentach	Uei	procentowy	udział	kosztów	i-tego	elementu	obiektu	
wyrażony	w	procentach,	Sztei	stopień	zużycia	danego	elementu	robót	określony	procen-
towo,	n	ilość	ocenianych	elementów	robót	w	obiekcie,	i	kolejny	element.

Kolejną	 metodą	 określania	 stopnia	 zużycia	 technicznego	 przy	 złej	 gospodarce	 re-
montowej	budynku	to	określenie	średniego	wskaźnika	zużycia	technicznego	obiektu	wg	
metody	czasowej	Rossa	dla	obiektów,	w	których	nie	prowadzono	okresowych	remontów,	
gdzie	określa	się	Szt.	stopień	zużycia	technicznego	obiektu	wyrażony	w	procentach	wiek	
obiektu	w	latach	T	przewidywany	okres	trwałości	w	latach	dla	obiektów	o	prawidłowej	
gospodarce	 remontowej	dla	obiektów,	w	których	gospodarka	 remontowa	prowadzona	
jest	bardzo	dobrze.

Bardzo	ważnym	elementem	zużycia	budynku	jest	zużycie	funkcjonalne.	Formułą	dla	
określanie	stopnia	zużycia	jest	stopień	zużycia	funkcjonalnego	ZF,	gdzie	NFei	to	na-
kłady,	jakie	należy	ponieść	na	przystosowanie	obiektu	w	tym	kolejnego	elementu	–	i	dla	
potrzeb	nowej	funkcji,	KBei	to	koszt	przebudowy	lub	modernizacji	dla	przystosowania	
obiektu,	elementu	i,	dla	potrzeb	nowej	funkcji,	tei	pozostały	okres	eksploatacji	elementu	
akceptowany	przez	użytkownika,	Tfei	okres	żywotności	funkcjonalnej	elementu.

W	metodologii	oceny	stopnia	zużycia	konieczne	jest	określanie	stopnia	zużycia	łącz-
nego	(ZC),Szc	–	średnioważony	stopień	zużycia	łącznego	obiektu,	gdzie	należy	określić	
Sztei	–	stopień	zużycia	technicznego	i–tego	elementu,	Szfei	–	stopień	zużycia	funkcjo-
nalnego	i-tego	elementu,	Uei	–	udział	elementu	i-tego	w	kosztach	wycenianego	obiektu	
wyrażony	w	procentach.

Rodzaje	 zużycia	 technicznego	 można	 podzielić	 na	 stopniowe,	 nagłe,	 krytyczne,	
ważne,	mało	ważne,	nieistotne.	Czynniki	wywołujące	zużycie	obiektów	technicznych	
są	związane	bądź	z	samym	obiektem,	bądź	z	jego	otoczeniem	to	działanie	czynników	
zewnętrznych,	błędy	użytkowania,	błędy	konserwacji,	błędy	remontu,	błędy	montażu,	
błędy	technologiczne,	podwyższona	dbałość	o	remonty,	prawidłowa,	racjonalna	gospo-
darka	remontowa,	wadliwa	gospodarka	remontowa

Racjonalna	gospodarka	remontowa	ma	za	zadanie	nie	dopuszczać	do	uszkodzenia	
obiektu	 poprzez	 stosowanie	 systemu	 remontów	 planowych	 i	 zapobiegawczych.	 Prace	
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remontowe	 realizowane	 są	 w	 cyklu	 remontowym	 wynikającym	 z	 możliwości	 ekono-
micznych	właścicieli	budynków.	Zakres	działań	o	charakterze	remontowym	powoduje	
przywrócenie	wartości	użytkowej,	funkcjonalności,	sprawności	techniczno-ekonomicz-
nej	obiektu,	budynku.	Należy	odróżnić	remont	i	naprawę,	remont	nie	planowy,	która	
również	polega	na	przywróceniu	wartości	użytkowej,	ale	obiektu	uszkodzonego[M5].	

Rodzaje	remontów	planowych	to	bieżące	kontrole	techniczne,	przeglądy	między	re-
montowe.	Sprawdzanie	 stanu	 technicznego,	połączone	z	 regulacją,	usuwaniem	drob-
nych	usterek,	remont	bieżący,	remont	średni,	remont	kapitalny.

Remont	budowlany	jest	to	wykonywanie	w	istniejącym	obiekcie	budowlanym,	robót	
polegających	na	odtworzeniu	stanu	pierwotnego	zgodnie	z	art.	3	pkt	8	Prawa	budowla-
nego.	Taka	definicja	odróżnia	remont	od	robót	polegających	na	modernizacji,	rozbudo-
wie,	nadbudowie	czy	przebudowie	obiektu	budowlanego.	Dopuszcza	się	przy	remoncie	
stosowanie	innych	wyrobów	niż	były	użyte	w	stanie	pierwotnym.	Bieżąca	konserwacja	
nie	jest	remontem	w	rozumieniu	prawa	budowlanego.[2],[3],

W	budownictwie	remonty	dzielą	się	na:
•	 bieżące	 –	 polegające	 na	 wykonywaniu	 okresowych	 przeglądów	 i	 prowadzeniu	

prac	 konserwatorsko-profilaktycznych,	 niezbędnych	 dla	 utrzymania	 obiektu	
(budynku)	 i	 jego	otoczenia	w	należytym	stanie	 technicznym.	W	ramach	 tego	
typu	 remontów	 wykonywane	 są	 naprawy,	 likwidacje	 przyczyn	 ewentualnych	
uszkodzeń	elementów	budowlanych	i	wyposażenia	budynków.

•	 interwencyjne	–	wykonywane	są	w	przypadku	wystąpienia	uszkodzeń	spowodo-
wanych	różnymi,	zazwyczaj	nagłymi	powodami,	katastrofa	budowlana,	awarie,	
zalanie,	pęknięcie	rury,	wybuch	gazu,	pożar.

•	 kapitalne	–	polegające	na	wymianie	i	naprawie	wszystkich	zużytych,	zniszczo-
nych	 lub	uszkodzonych	elementów	budynku	 i	wyposażenia.	Remonty	kapital-
ne	 przeprowadzane	 są	 w	 celu	 przywrócenia	 pierwotnej	 wartości	 budynku	 lub	
budowli.	Remonty	kapitalne	często	przeprowadza	się	równolegle	z	moderniza-
cją,	która	polega	na	wykonaniu	nieistniejących	wcześniej	instalacji	centralnego	
ogrzewania.[2],[3].

Roboty	 budowlane	 to	 zgodnie	 z	 Prawem	 Budowlanym,	 budowa,	 odbudowa,	 roz-
budowa,	 nadbudowa,	 a	 także	 prace	 polegające	 na	 przebudowie,	 montażu,	 remoncie	
lub	rozbiórce	obiektu	budowlanego	(art.	3	pkt	7	Prawa	Budowlanego,	Tekst	Jednolity	
Dz.	U.	z	2006	r.	Nr	156,	poz.	1118	z	późn.	zm.).

Podstawowe	 zasady	 dotyczące	 wykonywania	 robót	 budowlanych	 są	 unormowane	
w	Ustawie	z	dnia	7	lipca	1994	r.	Prawo	Budowlane	(Tekst	Jednolity	Dz.	U.	z	2006	r.	
Nr	156,	poz.	1118	z	późn.	zm.).	Określa	ona	całe	postępowania	poprzedzające	rozpo-
częcie	robót	budowlanych,	zasady	ich	wykonywania	i	postępowania	po	ich	zakończeniu,	
oraz	normuje	działalność	w	tym	zakresie.
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Ponadto	istnieje	ogromna	liczba	przepisów	prawnych,	obowiązujących	podczas	wy-
konywania	robót	budowlanych	uczestników	procesu	budowlanego.	Do	najważniejszych	
należą:

•	 przepisy	techniczno-budowlane,	warunki	techniczne,	jakim	powinny	odpowia-
dać	obiekty	budowlane	i	ich	usytuowanie	oraz	warunki	techniczne	użytkowania	
obiektów	budowlanych,

•	 przepisy	dotyczące	ochrony	przeciwpożarowej,
•	 przepisy	dotyczące	bezpieczeństwa	i	higieny	pracy,
•	 oraz	wiele	innych	przepisów,	norm,	opracowań	techniczno-budowlanych,	apro-

bat	technicznych,	decyzji	administracyjnych,	ekspertyz	i	innych	dokumentów.

Roboty	budowlane	można	scharakteryzować,	jako	wykonywanie	określonego	tech-
nologicznie	 zespołu	działań,	 a	 jak	wynika	 z	poprzednich	ustaleń,	 są	 tylko	 jednym	z	
kilku	 etapów	 inwestycji	 budowlanej,	 procesu	 budowlanego.	 Aby	 mogło	 nastąpić	 ich	
rozpoczęcie	muszą	być	spełnione	wymogi	określone	w	Prawie	Budowlanym,	a	w	szcze-
gólności	musi	zostać	opracowany	projekt	i	inwestor	musi	uzyskać	odpowiednią	decyzję	
administracyjną,	 (która	przed	rozpoczęciem	robót	budowlanych	musi	 stać	się	decyzją	
ostateczną)	lub	dokonać	stosowanego	zgłoszenia.[6],[9].	

Grupą	problemów	 i	obszarów	związanych	z	oceną	 stanu	 technicznego	 i	 zużyciem	
technicznym	są	przeglądy	okresowe,	kontrole	techniczne	budynków,	budowli,	obiektów	
budowlanych,	sieci,	lokali	mieszkalnych,	odbiory	techniczne	zgodnie	z	art.	62	Ustawy	
Prawo	Budowlane:

•	 okresowe	 kontrole,	 co	 najmniej	 raz	 w	 roku,	 polegające	 na	 sprawdzeniu	 stanu	
technicznego	elementów	budynku,	budowli	i	instalacji	narażonych	na	szkodliwe	
wpływy	atmosferyczne	i	niszczące	działania	czynników	występujących	podczas	
użytkowania	obiektu,	

•	 okresowe	kontrole,	 co	najmniej	 raz	na	5	 lat,	 polegające	na	 sprawdzeniu	 stanu	
technicznego	 i	 przydatności	 do	 użytkowania	 obiektu	 budowlanego,	 estetyki	
obiektu	budowlanego	oraz	jego	otoczenia,

•	 wyłączenie	z	użytkowania	obiektów
•	 odbiory	końcowe,	przywrócenie	do	użytkowania
•	 wadliwości	przeglądów,	odbiorów	etc.
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3.	Podstawowe	pojęcia,	definicje.

Bezpieczeństwo konstrukcji	to	podstawowa	przesłanka	działalności	projektowej	i	
realizacyjnej	projektanta	konstrukcji,	kierownika	budowy,	inspektora	nadzoru	inwestor-
skiego,	kierownika	robót.

Zużycie fizyczne środków trwałych	oznacza	zużycie	substancji	materialnej,	z	której	
dany	składnik	jest	zbudowany.	Zużycie	fizyczne	następuje	zarówno	na	skutek	używania	
składnika	w	działalności	jednostki,	jak	i	z	przyczyn	naturalnych,	związanych	ze	starze-
niem	się	zasobów	majątkowych.

Zużycie ekonomiczne składników środków trwałych,	nazywane	inaczej	zużyciem	
moralnym,	oznacza	utratę	wartości	użytkowych	 składników	spowodowana	postępem	
technicznym.	W	wyniku	tego	postępu	niektóre	składniki	środków	trwałych	tracą	swoja	
wartość,	pomimo	ze	nie	zostały	jeszcze	zużyte	pod	względem	fizycznym[1].

Zużycie techniczne budynku-	zużycie	materialne	(fizyczne)	związane	ze	zmianami	
zachodzącymi	 w	 materii	 budynku,	 interpretowane,	 jako	 obniżenie	 właściwości	 użyt-
kowych	lub	wartości	poszczególnych	jego	elementów;	zużycie	techniczne	budynku	jest	
funkcją	zużycia	wszystkich	elementów	budynku,	zarówno	konstrukcyjnych,	wykończe-
niowych,	jak	i	wyposażenia	(instalacji).

Trwałość	-	okres,	w	którym	obiekt	zachowuje	swoje	właściwości	użytkowe.	Okre-
ślona	jest	dla	normalnych,	czyli	założonych	przy	projektowaniu,	warunków	eksploatacji.

Trwałość oczekiwana (administracyjna):	 trwałość	oczekiwana	przez	użytkownika	
na	podstawie	rozsądnej	oceny;	za	taką	trwałość	jest	on	skłonny	zapłacić.

Trwałość rzeczywista:	trwałość	ustalona	w	drodze	eksploatacji.

Trwałość zmęczeniowa:	 jest	 to	wytrzymałość	konstrukcji,	urządzenia	 lub	 innych	
elementów	na	zmieniające	się	w	czasie	obciążenia	najczęściej	o	charakterze	zmienno-
-amplitudowym	poniżej	odpowiedniej	granicy	wytrzymałości	statycznej.	Producent	za-
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łącza	do	urządzeń	szczegółowe	instrukcje	określające	sposób	użytkowania	zapewniający	
zbliżenie	trwałości	rzeczywistej	do	trwałości	oczekiwanej.

Trwałość budynku (lub jego części)-	zdolność	do	spełniania	przez	określony	czas	
wymagań	użytkownika	w	warunkach	oddziaływania	określonych	czynników,	bez	istot-
ne		go	pogorszenia	właściwości	użytkowych	lub	nadmiernego	wzrostu	kosztów	użytko-
wania.

Niezawodność (ang.	reliability)	−	własność	obiektu	mówiąca	o	tym,	czy	pracuje	on	
poprawnie	(spełnia	wszystkie	powierzone	mu	funkcje	i	czynności)	przez	wymagany	czas	
i	w	określonych	warunkach	eksploatacji	(w	danym	zespole	czynników	wymuszających).

Stany	graniczne	nośności	 (SGN)-	 stany	wytężenia	 lub	deformacji	 konstrukcji,	 po	
których	przekroczeniu	następuje	zniszczenie	konstrukcji	obiektu	lub	jej	części.

Stany graniczne użytkowalności	(SGU)-	stany	deformacji	konstrukcji,	po	których.	
prze	kroczeniu	obiekt	przestaje	spełniać	określone	wymagania	użytkowe.

Budynek	-	obiekt	budowlany	trwale	związany	z	gruntem,	wydzielony	z	przestrzeni	
za	pomocą	przegród	budowlanych,	posiadający	fundament	i	dach	(lub	stropodach).

Obiekt budowlany-	budynek	wraz	z	instalacjami	i	urządzeniami	technicznymi,	bu-
dowla	stanowiąca	całość	techniczno-użytkową	wraz	z	instalacjami	i	urządzeniami	lub	
obiekt	małej	architektury.

Wartość użytkowa budynku-	zdolność	budynku	lub	jego	elementu	do	zaspokajania	
po		trzeb	człowieka.

Właściwości użytkowe budynku	-	zespół	cech	związanych	z	potrzebą	zapewnienia	
użytkownikowi	budynku	dogodnego	(i	bezpiecznego)	środowiska	do	przebywania	oraz	
prowadzenia	działalności,	do	której	budynek	jest	przeznaczony.

Opinia techniczna to	subiektywna	ocena	stanu	budynku	wystawiona	na	podstawie	
oględzin	i	dostępnej	dokumentacji	projektowej.	i	innych	dokumentów	jak	opinie,	eks-
pertyzy,	kontroli	okresowych,	oceny	elementów	konstrukcji,	dachu,	elewacji	i	elemen-
tów	wykończeniowych.	

Rzeczoznawca budowlany to	 osoba	 posiadająca	 uprawnienia	 budowalne	 w	 danej	
specjalności	bez	ograniczeń,	bogate	doświadczenie	zawodowe,	uzyskała	tytuł	rzeczo-
znawcy	budowlanego	na	podstawie	wymagań	określonych	w	Prawie	budowlanym,	zo-
stała	wpisana	do	Centralnego	Rejestru	Rzeczoznawców	Budowlanych,	jest	członkiem	
Izby	Inżynierów	Budownictwa

Ekspertyza to	zbadanie	i	rozwiązanie	przy	pomocy	biegłych	jakiegoś	zagadnienia	
wymagającego	specjalnych	wiadomości.	Często	używa	się	także	ekspertyzy	w	znaczeniu	
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orzeczenia	wydanego	przez	rzeczoznawcę	w	okre	ślonej	sprawie.	Jest	to	definicja	prof.	
Jan	Miodka	[9].

Proces inwestycyjny to	proces	 tworzenia	nowych	obiektów	budowlanych	 lub	mo-
dernizacja	istniejących,	od	początkowych	faz	projektowania	aż	do	całkowitego	zakoń-
czenia	realizacji.	Proces	inwestycyjny	zwykle	zaczyna	się	od	pomysłu	inwestycyjnego.

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie to	działalność	związana	z	ko-
niecznością	 fachowej	oceny	 zjawisk	 technicznych	 lub	 samodzielnego	 rozwiązania	 za-
gadnień	architektonicznych	i	technicznych	oraz	techniczno-organizacyjnych,	a	w	szcze-
gólności	działalność	obejmująca:

•	 projektowanie,	sprawdzanie	projektów	architektoniczno-budowlanych	i	sprawo-
wanie	nadzoru	autorskiego,

•	 kierowanie	budową	lub	innymi	robotami	budowlanymi,
•	 kierowanie	wytwarzaniem	konstrukcyjnych	elementów	budowlanych	oraz	nad-

zór	i	kontrola	techniczna	wytwarzania	tych	elementów,
•	 wykonywanie	nadzoru	inwestorskiego,
•	 sprawowanie	kontroli	technicznej	utrzymania	obiektów	budowlanych,
•	 rzeczoznawstwo	budowlane.

Osobami pełniącymi samodzielną funkcję techniczną w budownictwie	są	uczest-
nicy	procesu	budowlanego,	czyli:	inspektor	nadzoru	inwestorskiego,	projektant,	kierow-
nik	budowy,	kierownik	robót,	a	także	rzeczoznawca	budowlany.

Obiekt budowlany	-	należy	przez	to	rozumieć	budynek	wraz	z	instalacjami	i	urzą-
dzeniami	technicznymi,	budowlę	stanowiącą	całość	techniczno-użytkową	wraz	z	insta-
lacjami	i	urządzeniami,	obiekt	małej	architektury;

Budynek mieszkalny jednorodzinny -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 budynek	 wolno	
stojący	 albo	 budynek	w	 zabudowie	 bliźniaczej,	 szeregowej	 lub	 grupowej,	 służący	 za-
spokajani	potrzeb	mieszkaniowych,	stanowiący	konstrukcyjnie	samodzielną	całość,	w	
który	dopuszcza	się	wydzielenie	nie	więcej	niż	dwóch	lokali	mieszkalnych	albo	jednego	
lokal	mieszkalnego	i	lokalu	użytkowego	o	powierzchni	całkowitej	nieprzekraczającej	30	
%	powierzchni	całkowitej	budynku;

Budowla	-	należy	przez	to	rozumieć	każdy	obiekt	budowlany	niebędący	budynkiem	
lub	obiektem	małej	architektury,	jak:	obiekty	liniowe,	lotniska,	mosty,	wiadukty,	esta-
kady,	tunele,	przepusty,	sieci	techniczne,	wolno	stojące	maszty	antenowe,	wolno	stojące	
trwale	związane	z	gruntem	urządzenia	reklamowe,	budowle	ziemne,	obronne	(fortyfi-
kacje),	ochronne,	hydrotechniczne,	zbiorniki,	wolno	stojące	instalacje	przemysłowe	lub	
urządzenia	techniczne,	oczyszczalnie	ścieków,	składowiska	odpadów,	stacje	uzdatniania	
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wody,	konstrukcje	oporowe,	nadziemne	i	podziemne	przejścia	dla	pieszych,	sieci	uzbro-
jenia	terenu,	budowle	sportowe,	cmentarze,	pomniki,	a	także	części	budowlane	urzą-
dzeń	technicznych(kotłów,	pieców	przemysłowych,	elektrowni	wiatrowych,	elektrowni	
jądrowych	i	innych	urządzeń)	oraz	fundamenty	pod	maszyny	i	urządzenia,	jako	odrębne	
pod	względem	technicznym	części	przedmiotów	składających	się	na	całość	użytkową;

Obiekt liniowy -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 obiekt	 budowlany,	 którego	 charakte-
rystycznym	parametrem	 jest	 długość,	w	 szczególności	 droga	wraz	 ze	 zjazdami,	 linia	
kolejowa,	wodociąg,	kanał,	gazociąg,	ciepłociąg,	rurociąg,	linia	i	trakcja	elektroenerge-
tyczna,	linia	kablowa	nadziemna	i,	umieszczona	bezpośrednio	w	ziemi,	podziemna,	wał	
przeciwpowodziowy	oraz	kanalizacja	kablowa,	przy	czym	kable	w	niej	zainstalowane	
nie	stanowią	obiektu	budowlanego	lub	jego	części	ani	urządzenia	budowlanego;

Obiekt małej architektury -	należy	przez	to	rozumieć	niewielkie	obiekty,	a	w	szcze-
gólności:	kultu	religijnego,	jak:	kapliczki,	krzyże	przydrożne,	figury,	posągi,	wodotryski	
i	inne	obiekty	architektury	ogrodowej,	użytkowe	służące	rekreacji	codziennej	i	utrzy-
maniu	porządku,	jak:	piaskownice,	huśtawki,	drabinki,	śmietniki;

Tymczasowy obiekt budowlany	 to	obiekt	budowlany	przeznaczony	do	czasowego	
użytkowania	w	okresie	krótszym	od	jego	trwałości	technicznej,	przewidziany	do	prze-
niesienia	w	inne	miejsce	lub	rozbiórki,	a	także	obiekt	budowlany	niepołączony	trwale	
z	 gruntem,	 jak:	 strzelnice,	 kioski	 uliczne,	 pawilony	 sprzedaży	 ulicznej	 i	 wystawowe,	
przykrycia	namiotowe	i	powłoki	pneumatyczne,	urządzenia	rozrywkowe,	barakowozy,	
obiekty	kontenerowe;

Budowa to	wykonywanie	obiektu	budowlanego	w	określonym	miejscu,	a	także	od-
budowę,	rozbudowę,	nadbudowę	obiektu	budowlanego;

Roboty budowlane	to	prace	polegające	na	przebudowie,	montażu,	remoncie	lub	roz-
biórce	obiektu	budowlanego;

Przebudowa	 to	 wykonywanie	 robót	 budowlanych,	 w	 wyniku,	 których	 następuje	
zmiana	parametrów	użytkowych	 lub	technicznych	 istniejącego	obiektu	budowlanego,	
z	wyjątkiem	charakterystycznych	parametrów,	jak:	kubatura,	powierzchnia	zabudowy,	
wysokość,	długość,	szerokość	bądź	liczba	kondygnacji;	w	przypadku	dróg	są	dopusz-
czalne	 zmiany	 charakterystycznych	parametrów	w	zakresie	niewymagającym	zmiany	
granic	pasa	drogowego;

Remont to	wykonywanie	w	 istniejącym	obiekcie	budowlanym	robót	budowlanych	
polegających	na	odtworzeniu	stanu	pierwotnego,	a	niestanowiących	Art.	3	pkt	3	zmie-
niony	przez	art.	59	ustawy	z	dnia	29	czerwca	2011	r.	o	przygotowaniu	i	realizacji	in-
westycji	w	zakresie	obiektów	energetyki	jądrowej	oraz	inwestycji	towarzyszących	(Dz.	
U.	Nr	135,	poz.	789),	wszedł	w	życie	z	dniem	1	lipca	2011	r.	bieżącej	konserwacji,	przy	
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czym	dopuszcza	się	stosowanie	wyrobów	budowlanych	innych	niż	użyto	w	stanie	pier-
wotnym;

Urządzenia budowlane to	 urządzenia	 techniczne	 związane	 z	 obiektem	 budowla-
nym,	 zapewniające	 możliwość	 użytkowania	 obiektu	 zgodnie	 z	 jego	 przeznaczeniem,	
jak	przyłącza	i	urządzenia	instalacyjne,	w	tym	służące	oczyszczaniu	lub	gromadzeniu	
ścieków,	a	także	przejazdy,	ogrodzenia,	place	postojowe	i	place	pod	śmietniki;

Dokumentacja budowy	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 pozwolenie	 na	 budowę	 wraz	
z	załączonym	projektem	budowlanym,	dziennik	budowy,	protokoły	odbiorów	częścio-
wych	i	końcowych,	w	miarę	potrzeby,	rysunki	i	opisy	służące	realizacji	obiektu,	operaty	
geodezyjne	i	książki,	obmiarów,	a	w	przypadku	realizacji	obiektów	metodą	montażu	-	
także	dziennik	montażu;

Dokumentacja powykonawcza	-	należy	przez	to	rozumieć	dokumentację	budowy	
z	naniesionymi	zmianami	dokonanymi	w	toku	wykonywania	robót	oraz	geodezyjnymi	
pomiarami	powykonawczymi;

Obszar oddziaływania obiektu -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 teren	 wyznaczony	 w	
otoczeniu	obiektu	budowlanego	na	podstawie	przepisów	odrębnych,	wprowadzających	
związane	z	tym	obiektem	ograniczenia	w	zagospodarowaniu	tego	terenu;

Modernizacja-	zgodnie	z	interpretacją	Głównego	Nadzoru	Budowlanego	związku	z	
wątpliwościami	związanymi	z	brakiem	w	przepisach	ustawy	z	dnia	7	lipca	1994r.	-	Pra-
wo	budowlane	(Dz.	U.	z	2003	r.	Nr	207,	poz.	2016	z	póżn.zm.)	pojęcie	„modernizacja”	
zostało	wykreślone	z	art.	3	pkt	7	ustawy	-	Prawo	budowlane	przez	art.	90	pkt	2	lit.	a	
ustawy	 z	dnia	24	 lipca	1998	 r.	 o	 zmianie	niektórych	ustaw	określających	kompeten-
cje	organów	administracji	publicznej	-	w	związku	z	reforma	ustrojowa	państwa	(Dz.U.	
Nr	106,	poz.	668	z	pózn.	zm.).	Zmiana	ta	weszła	w	życie	z	dniem	1	stycznia	1999	r.	
Ustawodawca	dokonując	zmian	w	Prawie	budowlanym,	związanych	z	 reforma	admi-
nistracyjna	państwa	w	ogóle	zrezygnował	z	posługiwania	się	pojęciem	„modernizacja”,	
wprowadzając	 równocześnie	 zmianę	 definicji	 remontu.	 W	 obecnym	 stanie	 prawnym	
w	art.	3	pkt	6	ustawy	-	Prawo	budowlane	podano	definicje:	 „budowy	-	należy	przez	
to	 rozumieć	 wykonywanie	 obiektu	 budowlanego	 w	 określonym	 miejscu,	 a	 także	 od-
budowę,	rozbudowę,	nadbudowę	obiektu	budowlanego	”.W	art.	3	pkt	7	zdefiniowano:	
„roboty	 budowlane	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 budowę,	 a	 także	 prace	 polegające	 na	
przebudowie,	montażu,	remoncie	lub	rozbiórce	obiektu	budowlanego	”.W	pkt	8	art.	3	
określony	został	„remont	-	należy	przez	to	rozumieć	wykonywanie	w	istniejącym	obiek-
cie	budowlanym	robót	budowlanych	polegających	na	odtworzeniu	stanu	pierwotnego,	
a	niestanowiących	bieżącej	konserwacji,	przy	czym	dopuszcza	się	stosowanie	wyrobów	
budowlanych	 innych	niż	użyto	w	stanie	pierwotnym”.	Natomiast	pkt	7a	art.	3	zdefi-
niował	pojęcie	„przebudowy	-	należy	przez	to	rozumieć	wykonywanie	robót	budowla-
nych,	w	wyniku,	których	następuje	zmiana	parametrów	użytkowych	lub	technicznych	
istniejącego	obiektu	budowlanego,	z	wyjątkiem	charakterystycznych	parametrów,	jak:	

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



24

kubatura,	powierzchnia	zabudowy,	wysokość,	długość,	szerokość,	bądź	liczba	kondy-
gnacji.	W	przypadku	dróg	są	dopuszczalne	zmiany	charakterystycznych	parametrów	w	
zakresie	niewymagającym	zmiany	granic	pasa	drogowego.

W	ten	sposób	ustawodawca	jednoznacznie	zdefiniował	i	uporządkował	zakres	poję-
ciowy	występujący	w	przepisach	Prawa	budowlanego,	w	tym	również	rozwiązał	jasno	
kwestie	zakwalifikowania	„modernizacji”.	Pojęcie	„modernizacja”	mieści	się	w	zakresie	
pojęciowym	„remontu”,	„przebudowy”	albo	„rozbudowy”.

Zatem,	odpowiednie	zakwalifikowanie	wykonywanych	robót	budowlanych	ma	istot-
ne	znaczenie	w	przypadku	rozbudowy	lub	wykonywania	robót	budowlanych,	dotyczą-
cych	przebudowy	albo	remontu.	Jest	to	związane	z	obowiązkiem	wydania	przez	organ	
administracji	 architektoniczno-budowlanej	 odpowiednio	 pozwolenia	 na	 budowę	 (art.	
28	ustawy	-	Prawo	budowlane)	 lub	przyjęcie	zgłoszenia	(art.	29	 i	30	ustawy	-	Prawo	
budowlane).

Jednakże	mając	na	uwadze,	że	brak	pojęcia	„modernizacja”	może	powodować	wąt-
pliwości	 w	 zakresie	 prawidłowego	 zakwalifikowania	 wykonywanych	 robót	 budowla-
nych,	szczególnie	dotyczących	projektów	realizowanych	ze	środków	Unii	Europejskiej,	
dopuszcza	się	umieszczanie,	w	razie	konieczności,	w	wydawanych	decyzjach	o	pozwo-
leniu	na	budowę,	dotyczących	przebudowy	albo	rozbudowy,	w	nawiasie	określenia	„mo-
dernizacja”.[6],[9].

Należy	 natomiast	 podkreślić,	 że	 wydawanie	 pozwolenia	 na	 budowę	 -	 wykonanie	
robót	budowlanych	określonych	w	decyzji	 jedynie	pojęciem	„modernizacja”,	które	nie	
występuje	w	ustawie	-	Prawo	budowlane	–	nie	jest	właściwe.	Akt	administracyjny,	jakim	
jest	decyzja	o	pozwoleniu	na	budowę,	musi	obejmować	wyłącznie	określenia	ustawowe.

Dodatkowe definicje i określenia w zakresie oceny stanu technicznego i stopnia 
zużycia:

Aprobata techniczna	pozytywna	ocena	techniczna	wyrobu	stwierdzająca	jego	przy-
datność	do	stosowania	w	budownictwie	wydana	przez	upoważnioną,	jednostkę	aprobu-
jącą".

Adaptacja -	 wykonywanie	 w	 obiekcie	 budowlanym	 robót	 budowlanych	 mających	
na	celu	dostosowanie	obiektu	do	spełniania	funkcji	odmiennej	od	tej,	dla	której	został	
zbudowany,	lub	do	nowych	warunków	wynikłych	wskutek	zmiany	przepisów.

Antresola -	wydzielona	część	kondygnacji	znajdująca	się	między	dodatkowym	stro-
pem	a	stropem	kondygnacji	podstawowej,	przystosowana	do	przebywania	ludzi.

Budownictwo	-	działalność	związana	z	wykonywaniem	obiektów	budowlanych.

Budynek -	obiekt	budowlany,	który	jest	trwale	związany	z	gruntem,	wydzielony	z	
przestrzeni	za	pomocą	przegród	budowlanych,	oraz	posiadających	fundamenty	i	dach.
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Budynek mieszkalny -	budynek	wielorodzinny,	jednorodzinny,	oraz	dom	mieszkal-
ny	w	zabudowie	zagrodowej	przeznaczony	na	stały	pobyt	ludzi.

Budynek	wolnostojący	-budynek,	który	nie	przylega	do	innego	budynku	lub	do	innej	
budowli	nadziemnej.

Budynek plombowy	-	budynek	w	zabudowie	zwartej,	mający	wypełnioną	przestrzeń	
między	istniejącymi	dwoma	budynkami	lub	między	istniejącym	budynkiem	a	linią	za-
budowy.

Budynek punktowy -	budynek	wolnostojący,	wielopiętrowy,	którego	wymiary	dłu-
gości	 i	 szerokości	 są	do	 siebie	 zbliżone,	 obsługiwany	przez	 jeden	węzeł	 komunikacji	
pionowej.

Budynek o układzie galeriowym	 -	budynek,	w	którym	 lokale	 lub	pomieszczenia	
są	połączone	klatką	 schodową	za	pomocą	galerii	 znajdujących	 się	na	poszczególnych	
piętrach	z	zewnątrz	budynku.

Budynek o układzie korytarzowym	-	budynek,	w	którym	dostęp	z	klatki	schodo-
wej	do	 lokali	 lub	pomieszczeń	przewidziany	 jest	poprzez	korytarze	znajdujące	 się	na	
poszczególnych	piętrach	wewnątrz	budynku	i	przebiegające	równolegle	do	dłuższej	osi	
budynku.

Budynek o układzie klatkowym -	budynek,	w	którym	poszczególne	lokale	lub	po-
mieszczenia	dostępne	są	bezpośrednio	z	klatki	schodowej.

Budynek parterowy	-	budynek	mający	 jedną	kondygnację	nadziemną.	Poza	 jedną	
kondygnacją	nadziemną	budynek	może	mieć	poddasze,	kondygnację	przyziemną	oraz	
dowolna	liczbę	kondygnacji	podziemnych.

Budynek piętrowy	 -	budynek	mający	dwie	 lub	więcej	kondygnacji	nad	ziemnych.	
Wśród	budynków	piętrowych	rozróżnia	się	budynki	jedno-	i	wielopiętrowe.	Budynek	
jednopiętrowy	ma	dwie	kondygnacje	nadziemne,	budynek	dwupiętrowy	-	3	kondygna-
cje	nadziemne	itd.

Budowa -	wykonywanie	obiektu	budowlanego	w	określonym	miejscu,	a	także	od-
budowa,	rozbudowa,	nadbudowa,	przebudowa	lub	modernizacja	obiektu	budowlanego.

Budowla -	każdy	obiekt	budowlany	niebędący	budynkiem	lub	obiektem	małej	ar-
chitektury,	jak:	lotnisko,	drogi,	mosty,	maszty	antenowe,	instalacje	przemysłowe,	sieci	
uzbrojeni	a	 terenu,	cmentarze,	który	wraz	z	 infrastrukturą	 techniczną	stanowi	całość	
użytkową.

Budowlany obiekt -	przedmiot	lub	przedmioty	działalności	budowlanej	powstające	
w	wyniku	zamierzenia	inwestycyjnego	dla	uzyskania	określonego	efektu	użytkowego.
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Balkon-	zestaw	elementów	budowlanych	składający	się	w	szczególności	z	płyty	po-
ziomej	łub	o	niewielkim	spadku	i	z	balustrady,	występujący	z	lica	zewnętrznej	ściany	
budynku.	Balkon	jest	dostępny	z	jednego	lub	z	kilku	pomieszczeń	w	budynku.

Działka budowlana	 -	 wydzielona	 część	 terenu,	 przeznaczona	 pod	 zabudowę,	 na	
której	znajdują	się	już	budynki	lub	dla	której	wydano	decyzję	o	warunkach	zabudowy	i	
zagospodarowania	terenu.

Dobudowa	-	rozbudowa	polegająca	na	zwiększeniu	powierzchni	zabudowy.

Dach-	 przekręcie	 płaskie	 łub	 krzywiznowe	 osłaniające	 pomieszczenia	 w	 obiekcie	
budowlanym	przed	opadami	atmosferycznymi,	słońcem,	wiatrem	oraz	przenoszące	ob-
ciążenia	od	śniegu	i	wiatru.	Dach	składa	się	z	konstrukcji	nośnej,	pokrycia	i	ewentualnie	
z	warstwy	izolacji	cieplnej.

Fundament -	element	konstrukcji	przekazujący	na	podłoże	gruntowe	ciężar	własny	
i	obciążenia	od	obiektów	budowlanych,	maszyn	i	urządzeń.

Fundament bezpośredni -	fundament	przekazujący	na	podłoże	gruntowe	obciąże-
nia	bezpośrednio	swoją	podstawą,	stopa,	ława,	ruszt,	płyta.

	
Fundament pośredni -	 fundament	przekazujący	obciążenia	na	 głębiej	 zalegającej	

warstwy	nośne	gruntu	za	pośrednictwem	pa	li	lub	studni	wprowadzonych	w	grunt	lub	
w	nich	uformowanych.

Fundamentowa stopa	 -	 fundament	 ciągły	 lub	kilka	 słupów	usytuowanych	blisko	
siebie,	mających	kształt	zbliżony	do	ostrosłupa	ściętego,	stożka	ściętego	lub	prostopa-
dłościanu	o	małej	długości.

Fundamentowa ława -	fundament	ciągły	ściany	lub	rzędu	sh1pów	mający	przekrój	
poprzeczny	 o	 kształcie	 zbliżonym	 do	 trapezu	 o	 krawędziach	 bocznych	 prostych	 lub	
schodkowych.

Fundamentowy pal	-	część	fundamentu	pośredniego	w	kształcie	pręta	pionowego	
lub	pochyłego	wykonanego	w	gruncie	lub	zapuszczonego	w	grunt	przekazująca	ciężar	
własny	i	obciążenie	budowli	na	podłoże	gruntowe.

Galeria	-	część	budynku	przeznaczona	do	celów	komunikacyjnych,	łącząca	klatkę	
schodową	z	poszczególnymi	lokalami	i	pomieszczeniami.	Galeria	może	występować	z	
lica	zewnętrznej	ściany	budynku	w	rodzaju	długiego	balkonu.

Ganek -	przybudówka	przed	wejściem	do	budynku	kryta	daszkiem	wspartym	na	
słupach,	spełniająca	rolę	osłony	wejścia	do	budynku	przed	opadami,	charakterystyczna	
dla	budynków	jednorodzinnych.
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Konstrukcja obiektu budowlanego	 -	 to	 struktura,	 składająca	 się	z	ustrojów	kon-
strukcyjnych	rozpatrywana	z	punktu	widzenia	przenoszenia	sił.

Konstrukcyjny schemat obiektu budowlanego -	to	schemat	konstrukcji,	określają-
cy	zadania	jej	elementów	i	ich	wzajemne	usytuowanie	oraz	powiązana.

Konstrukcja szkieletowa obiektu budowlanego	-to	konstrukcja,	której	główną	rolę	
pełnią	pręty	połączone	przegubowo	lub	w	części	sztywno	tworząc	szkielet.

Konstrukcja budynku o ścianach nośnych -	konstrukcja,	której	zasadnicze	elemen-
ty	pionowe	ukształtowane	są	w	postaci	ścian.

Konstrukcja mieszana budynku	-	konstrukcja,	w	której	zasadniczymi	elementami	
są	zarówno	ściany	jak	i	szkielet.

Konstrukcyjny układ podłużny budynku	-	układ,	w	którym	osie	skrajnych	podpór	
elementów	pokryć	zginanych	jednokierunkowo	tworzą	zwykle	linie	równoległe	do	od-
powiednio	dłuższych	boków	rzutu	budynku.	Pionowe	elementy	mogą	być	rozwiązane,	
jako	płyty,	słupy,	ramy	itp.

Konstrukcyjny układ poprzeczny budynku -	układ,	w	którym	osie	podpór	elemen-
tów	pokryć	zginanych	jednokierunkowo,	tworzą	linie	równoległe	(lub	zbliżone	do	rów-
noległych)	do	krótszego	boku	rzutu	budynku.

Krużganek	-	galeria	zawarta	w	obrysie	budynku,	mająca,	jako	zewnętrzną	przegro-
dę	pionową	otwarte	arkady	lub	kolumnadę	na	wysokości	jednego	lub	kilku	pięter.

Krokiew -	belka	pochyła	podtrzymująca	pokrycie	dachowe.

Loggia	-	wnęka	z	zewnątrz	budynku	utworzona	przez	cofnięcie	ściany	zewnętrznej	
lub	jej	części	w	głąb	budynku	otwarta	na	zewnątrz,	przystosowana	do	przebywania	lu-
dzi,	dostępna	z	jednego	lub	kilku	pomieszczeń.

Mieszkalny lokal samodzielny -	wydzielona	trwałymi	ścianami	w	obrębie	budynku	
izba	lub	zespół	izb	przeznaczonych	na	pobyt	stały	ludzi,	które	wraz	z	pomieszczenia-
mi	pomocniczymi	służą	zaspakajaniu	ich	potrzeb	mieszkaniowych.	Definicję	powyższą	
stosuje	się	odpowiednio	również	do	samodzielnych	lokali	wykorzystywanych	zgodnie	z	
przeznaczeniem	na	inne	cele	niż	mieszkalne.

Samodzielnym	lokalem	jest	również	budynek	mieszkalny,	w	którym	znajduje	się	tyl-
ko	jeden	lokal	oraz	lokal	stanowiący	odrębną	nieruchomość,	jeżeli	taki	dom	lub	lokal	
jest	w	całości	przedmiotem	najmu.

Nadbudowa	-	rozbudowa	polegająca	na	zwiększeniu	wysokości	budowli	lub	budyn-
ku	bez	zmiany	powierzchni	zabudowy,	przez	zwiększenie	liczby	kondygnacji.
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Obiekt budowlany	 to	budynek	wraz	z	 instalacjami	 i	urządzeniami	 technicznymi,	
budowla	stanowiąca	całość	 techniczno-użytkową	wraz	z	 instalacjami	 i	urządzeniami,	
obiekt	małej	architektury.

Obiekt budowlany tymczasowy	 -	 obiekt	 budowlany	 przeznaczony	 do	 czasowego	
użytkowania	w	okresie	krótszym	od	jego	trwałości	technicznej,	przewidziany	do	prze-
niesienia	w	inne	miejsce	lub	do	rozbiórki,	a	także	obiekt	budowlany	niepołączony	trwałe	
z	gruntem	(kioski	uliczne,	przykrycia	namiotowe,	barakowozy,	obiekty	kontenerowe).

Obiekt małej architektury -są	to	niewielkie	obiekty,	a	w	szczególności:	kultu	reli-
gijnego,	kapliczki	przydrożne,	krzyże,	figury,	obiekty	architektury	ogrodowej,	obiekty	
służące	rekreacji	codziennej	 i	utrzymaniu	porządku	(piaskownice,	huśtawki,	śmiet-
niki).

Odbudowa	 -	budowa	polegająca	na	przywracaniu	zdolności	użytkowej	 częściowo	
zniszczonemu	obiektowi	budowlanemu.

Piwnica	-	część	budynku	przeznaczona	na	pomieszczenia	gospodarcze	lub	technicz-
ne,	w	których	poziom	podłogi	ze	wszystkich	stron	znajduje	się	poniżej	terenu.

Pomieszczenie użytkowe -	pomieszczenie	spełniające	funkcje	zgodnie	z	przezna-
czeniem	budynku	i	niebędące	pomieszczeniem	gospodarczym	lub	technicznym.

Pomieszczenie mieszkalne	-	pokoje	w	budynku	mieszkalnym	oraz	sypialnie	i	po-
mieszczenia	do	pobytu	dziennego	w	budynkach	zamieszkania	zbiorowego.

Pomieszczenia pomocnicze w mieszkaniu -	 kuchnia,	 pomieszczenie	 higienicz-
no-sanitarne,	 pomieszczenie	 służące	 do	 komunikacji	 wewnętrznej,	 przechowywania	
ubrań,	przedmiotów	gospodarstwa	domowego,	a	także	produktów	żywnościowych.	Po-
mieszczenie	techniczne	w	budynku	-	pomieszczenie,	w	którym	znajdują	się	urządzenia	
służące	do	obsługi	budynku.

Pomieszczenie gospodarcze w budynku -	 pomieszczenie	 służące	 do	 przechowy-
wania	materiału	i	sprzętu	związanego	z	obsługą	budynku,	przedmiotów	i	produktów	
żywnościowych	użytkowników	budynku,	opału	a	także	odpadków	stałych.

Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi -	 pomieszczenia,	 w	 których	
łączny	czas	przebywania	tych	samych	osób	w	ciągu	doby	trwa	dłużej	niż	4	godziny.

Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi	-	pomieszczenia,	w	których	
czas	przebywania	tych	samych	osób	w	ciągu	doby	trwa	od	2	do	4	godzin	włącznie.

Pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt ludzi -	pomieszczenia,	w	których	łączny	
czas	przebywania	tych	samych	osób	jest	krótszy	niż	2	godziny	w	ciągu	doby,	a	wyko-
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nywane	czynności	mają	charakter	dorywczy,	bądź	też	praca	polega	na	krótkotrwałym	
przebywaniu	związanym	z	dozorem	oraz	konserwacją	maszyn	i	urządzeń	lub	utrzyma-
niem	czystości	i	porządku;

•	 pomieszczenia,	w	których	procesy	technologiczne	nie	pozwalają	na	zapewnienie	
warunków	przebywania	osób	stanowiących	ich	obsługę,

•	 pomieszczenia,	w	których	jest	prowadzona	hodowla	roślin	lub	zwierząt,	nieza-
leżnie	od	czasu	przebywania	w	nich	osób	zajmujących	się	obsługą.

Pomieszczenia przynależne	-	to	piwnica,	strych	lub	magazyn;	są	częścią	składową	
lokalu,	choćby	nawet	do	tego	lokalu	bezpośrednio	nie	przylegały,	chyba,	że	czynność	
prawna	lub	orzeczenie	sądu	dotyczące	odrębnej	własności	lokalu	stanowią	inaczej.

Podcień -	 przestrzeń	 powstała	 przez	 cofnięcie	 ściany	 lub	 ścian	 zewnętrznych	 od	
poziomu	przylegającego	terenu,	najczęściej	chodnika,	do	wysokości	na	ogół	nieprzekra-
czającej	2	kondygnacji.

Prześwit -	przejazd	lub	przejście	przez	budynek,	usytuowany	najczęściej	prostopadle	
do	linii	zabudowy,	mające	wlot	i	wylot	otwarty.

Połać dachowa -	część	lub	całość	powierzchni	dachu	o	nachyleniu	jednokierunko-
wym,	ograniczona	we	wszystkich	rodzajach	dachów	linią	okapową,	narożami	i	kosza-
mi,	a	w	dachach	z	kalenicą	również	kalenicą.

Płatew -	belka	podłużna	łącząca	dźwigary	podtrzymujące	krokwie	lub	jętki.

Podłoga -	element	budowlany	wykończenia,	będący	płytą	utworzoną	z	 jednej	 lub	
kilku	warstw,	której	górna	powierzchnia	jest	płaska	i	przystosowana	do	tego,	aby	mógł	
się	po	niej	odbywać	ruch.

Posadzka -	 wykładzina,	 będąca	 wierzchnią	 warstwą	 podłogi	 i	 stanowiąca	 jej	 ze-
wnętrzne	wykończenie.

Podłoga biała	 -	 posadzka	 z	 desek	 układanych	 na	 legarach	 lub	 bezpośrednio	 na	
drewnianych	belkach	stropu.

Przebudowa	-	budowa	polegająca	na	wprowadzeniu	zasadniczych	zmian	w	istnie-
jącym	obiekcie	budowlanym,	na	wymianie	elementów	budowlanych	konstrukcji	łub	in-
stalacji	w	celu	uzyskania	ulepszeń	technicznych,	zmiany	funkcji	podstawowej	lub	przy-
stosowania	obiektu	do	zmienionych	warunków.

Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane	-	tytuł	prawny	wynika-
jący	z	prawa	własności,	użytkowania	wieczystego,	zarządu,	ograniczonego	prawa	rze-
czowego	łub	stosunku	zobowiązaniowego.
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Rekonstrukcja	 -	 wykonywanie	 robót	 budowlanych	 polegających	 na	 odtworzeniu	
całkowitego	zniszczonego	obiektu	budowlanego	w	miejscu	jego	lokalizacji.

Remont budowlany	-	wykonywanie	w	istniejącym	obiekcie	budowlanym	robót	bu-
dowlanych,	polegających	na	odtwarzaniu	pierwotnego	stanu	technicznego	i	użytkowe-
go,	wykraczających	poza	zakres	konserwacji,	niepowodujących	jednak	zmian	w	użyt-
kowaniu,	przeznaczeniu	i	konstrukcji	tego	obiektu	lub	je	go	części.	Remont	ma	na	celu	
doprowadzenie	elementów	 istniejącego	obiektu	budowlanego,	 zużytych	w	czasie	 jego	
użytkowania,	do	odpowiedniego	stanu	technicznego,	zgodnie	z	dotychczasowym	prze-
znaczeniem,	lub	wymianę	na	inne	o	lepszych	rozwiązaniach	technicznych	dla	polepsze-
nia	warunków	użytkowania	obiektu.

Roboty budowlane	-	budowa,	a	także	prace	polegające	na	montażu,	remoncie	lub	
rozbiórce	obiektu	budowlanego.

Roboty konserwacyjne	-	bieżące	i	okresowe	wykonywanie	robót	budowlanych	nie-
zbędnych	 do	 utrzymania	 obiektu	 budowlanego	 i	 jego	 otoczenia	 w	 należytym	 stanie	
technicznym.	Wykonywanie	tych	robót	nie	powoduje	zmiany	użytkowania	tego	obiek-
tu,	zmiany	warunków	technicznych	oraz	zmiany	wyglądu	zewnętrznego.

Rozbudowa	-	wykonywanie	robót	budowlanych	mających	na	celu	powiększenie	ist-
niejącego	obiektu	budowlanego,	poprzez	zwiększenie	kubatury,	powierzchni	zabudowy	
itp.

Suterena	-	część	budynku	zawierająca	pomieszczenia	użytkowe,	w	którym	poziom	
podłogi	w	części	 lub	 całości	 znajduje	 się	poniżej	 terenu,	 lecz	przynajmniej	od	 strony	
jednej	ściany	z	oknami	poziom	podłogi	znajduje	się	na	głębokości	nie	większej	niż	0,9	
m.	w	stosunku	do	przyległego	terenu.

Strop -	przekrycie	płaskie	dzielące	budynek	na	kondygnacje.

Stropodach	 -	 przekręcie	 płaskie	 lub	 krzywiznowe,	 spełniające	 jednocześnie	 rolę	
przykrycia	stropowego	i	dachowego.	Stropodach	składa	się	z	konstrukcji	nośnej,	z	po-
krycia	i	ewentualnie	z	warstwy	izolacji	cieplnej.

Strop gęsto żebrowy -	strop	o	osiowym	rozstawie	żeber	lub	belek,	nie	większym	niż	
90	cm.

Strop odcinkowy-	strop	o	konstrukcji	nośnej	z	belek	i	między	belkowych	sklepień	
odcinkowych.

Strop podwieszony	-	strop	o	konstrukcji	nośnej	podwieszonej	do	innej	konstrukcji.
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Strop wentylowany	-	stropodach	mający	nad	izolację	cieplną	przestrzeń	powietrzną	
odprowadzającą	na	zewnątrz	budynku	parę	przenikającą	z	pomieszczeń.

Stan zerowy	-	 jest	 to	określenie	dla	części	budynku,	gdzie	zostały	wykonane	ele-
menty	budowlane	do	wierzchu	pierwszego	stropu	lub	posadzki	lub	umownego	poziomu	
+	0,00	włącznie.

Stan surowy -	jest	to	określenie	dla	budynku,	w	którym	zostały	wykonane	elemen-
ty	budowlane	w	zasadzie	zaliczane	do	robót	konstrukcyjnych	np..	fundamenty,	ściany	
konstrukcyjne	 lub	 szkielety,	 stropy,	nadproża,	 schody	 i	 balkony,	 konstrukcje	dachu	 z	
pokryciem	i	odwodnieniem.

Stan wykończeniowy budynku	-	jest	to	określenie	dla	budynku,	w	którym	zostały	
wykonane	 elementy	 budowlane	 zaliczane	 do	 robót	 wykończeniowych	 np.	 tynki,	 po-
sadzki,	stolarka,	malowanie,	elewacja.

Ściana -	 przegroda	 budowlana	 w	 większości	 pionowa,	 ograniczająca	 pomieszcze-
nie	lub	określoną	przestrzeń	w	obiekcie	budowlanym.	W	zależności	od	przeznaczenia	
rozróżnia	się	następujące	rodzaje	ścian	ściany	konstrukcyjne,	izolacyjne	i	konstrukcyj-
no-izolacyjne,	pod	względem	konstrukcyjnym,	 ściany	wieńcowe,	dylowe,	 szkieletowe	
i	płytowe,	pod	względem	technologii	wykonania,	ściany	murowane,	prefabrykowane,	
lite.

Ściana konstrukcyjna -	ściana	przenosząca	na	fundament	lub	inne	elementy	obiektu	
budowlanego	ciężar	własny	i	obciążenia	od	innych	elementów,	np.	od	dachów,	stropów,	
balkonów	itp.	Oraz	parcie	wiatru,	gruntu,	materiałów	sypkich	i	cieczy.

Ściana izolacyjna -	ściana	izolująca	pomieszczenie	lub	określoną	przestrzeń	obiek-
tu	 budowlanego	 od	 otoczenia	 oraz	 od	 opadów	 atmosferycznych,	 zmian	 temperatury,	
dźwięków,	zapachów	itp.	Ściana	izolacyjna	oprócz	własnego	ciężaru	i	parcia	wiatru	(w	
przypadku	ściany	zewnętrznej)	nie	przenosi	innych	obciążeń	zewnętrznych.

Ściana konstrukcyjno-izolacyjna	-	ściana	konstrukcyjna,	spełniająca	jednocześnie	
rolę	ściany	izolacyjnej,	np.	ściana	zewnętrzna	murowana.

Ściana murowana	-	ściana	obiektu	budowlanego	wykonana	w	miejscu	jej	przezna-
czenia	poprzez	murowanie	z	elementów	drobnowymiarowych.

Ściana prefabrykowana	-	ściana	wykonana	z	elementów	budowlanych	średnio	oraz	
wielkowymiarowych,	bloków,	dyli,	płyt,	ułożonych	na	sucho	lub	na	zaprawie,	bądź	też	
połączonych	ze	sobą	w	inny	sposób,	zapewniający	geometryczną	niezmienność	ściany.

Ściana osłonowa	-	ściana	izolacyjna	zewnętrzna	o	małym	ciężarze	małym	współ-
czynniku	przenikania	ciepła,	składająca	się	z	elementów	budowlanych,	konstrukcji	mu-
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rowanych	stropów	lub	ścian	poprzecznych	oraz	z	wypełnienia	w	postaci	płyt	izolacyj-
nych.

Ściana działowa	-	ściana	izolacyjna	wewnętrzna,	o	małej	grubości	i	małym	cięża-
rze,	 rozdzielająca	pomieszczenie,	 spełniająca	głównie	 funkcję	przegrody	wzrokowej	 i	
przeciwdźwiękowej.

Ściana kolankowa -	część	zewnętrznej	ściany	zawat1a	między	stropem	najwyższej	
kondygnacji	i	dolną	częścią	połaci	dachowej,	podwyższająca	wysokość	użytkową	podda	
sza.

Taras	-	przekręcie	budynku	 lub	 jego	części	przystosowane	do	przebywania	 ludzi	 ,	
poziome	lub	o	niewielkich	spadkach	koniecznych	do	odprowadzania	wód	opadowych.

Urządzenia budowlane związane z obiektem -	urządzenia	techniczne	zapewniające	
możliwość	użytkowania	obiektu	zgodnie	z	jego	przeznaczeniem	(przyłącza,	urządzenia	
instalacyjne,	przejazdy,	ogrodzenia,	place	postojowe,	śmietniki).

Ulepszenie -	 ulepszeniem	 lokalu	 lub	 budynku	 są	 roboty	 budowlane	 podnoszące	
dotychczasowy	standard	użytkowy	,ułożenie	nowej	podłogi,	oblicowanie	ścian	w	po-
mieszczeniach	sanitarnych,	wymiana	stolarki	okiennej	na	nowoczesną	.

Weranda-	przybudówka	dostępna	z	wewnątrz	i	ewentualnie	z	zewnątrz	budynku,	
kryta	dachem,	bez	ścian	lub	ze	ścianami	przeszklonymi,	wykonanymi	zazwyczaj	z	ma-
teriałów	lekkich.

Więźba dachowa -	drewniana,	tradycyjna	konstrukcja	nośna	dachu	,	w	której	głów-
nym	elementem	jest	wiązar.

Wykusz	-	obudowana	część	budynku	utworzona	przez	wysunięcie	ścian	zewnętrz-
nych	tej	części	z	lica	budynku,	nadwieszona	na	wysokości	jednej	lub	kilku	kondygnacji	
powyżej	parteru.

Zabudowa jednorodzinna -	budynek	mieszkalny	jednorodzinny	lub	zespół	takich	
budynków	w	układzie:	wolnostojącym	,	bliźniaczym,	szeregowym,	atrialnym,	a	także	
budynek	mieszkalny	zawierający	me	więcej	niż	4	mieszkania	lub	zespół	takich	budyn-
ków.

Podstawowe oznaczenia.  
	
b	 	 -	parametr	modelu	trendu	zużycia	technicznego
d		 	 -	rozwartość	pojedynczej	rysy	w	ścianie	budynku
sei		 	 -	stopień	zużycia	danego	elementu	budynku
sn	 	 -	stopień	naturalnego	zużycia	budynku
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st	 	 -	stan	techniczny	budynku
su	 	 -	stopień	uszkodzeń	elementów	konstrukcji	budynku
sz	 	 -	stopień	zużycia	technicznego	budynku
T		 	 -	przewidywany	całkowity	okres	użytkowania	(trwałość)	budynku	oraz	

nachylenie	terenu
Tb		 	 -	odchylenie	budynku	od	pionu
T	 	 -	czas,	wiek	budynku
ui	 	 -	procentowy	udział	kosztu	odtworzenia	danego	elementu	w	strukturze	

kosztu	od		tworzenia	budynku
szś	-zużycie	środowiskowe
szf-zużycie	funkcjonalne
sz	-	stopień	zużycia	technicznego	budynku,	w	%,
t	-	dotychczasowy	okres	użytkowania	budynku,	w	latach,
T	-	przewidywany	całkowity	okres	użytkowania	(trwałość)	budynku,	w	latach.
		tp	 -	oszacowany	pozostały	okres	użytkowania	budynku,
		ui		 -	udział	kosztu	odtworzenia	danego	elementu	w	strukturze	kosztu	odtworzenia	

obiektu,	pełniący	rolę	
				wagi,	w	%
sei	 -	stopień	zużycia	danego	elementu,	w	%,
n	 -	liczba	ocenianych	elementów	w	obiekcie.
		E	-	stopień	zużycia	technicznego	niematerialnego,
	W0	-	wartość	początkowa	budynku,
	i	-	średnioroczny	wzrost	wydajności	pracy	w	branży	usług	i	materiałów	budowla-

nych,
	Et	-	wartość	dochodu	otrzymana	w	czasie	t,
	E0	-	wartość	dochodu	otrzymana	na	początku	okresu	użytkowania	.
szod	-	stopień	zużycia	technicznego	odwracalnego,
	Tei	-	wiek	efektywny	i-tego	elementu	wyrażony	w	%	wieku	ekonomicznego,
	Koei	-	koszt	odtworzenia	w	stanie	nowym	i-tego	elementu.

	sznod	-	stopień		"nieodwracalnego"		zużycia		technicznego,
	TEi		-	wiek	efektywny	i-tego	elementu	wyrażony	w	%	wieku	ekonomicznego	całego		

budynku,
	KoEi	-	koszt	odtworzenia	i-tego	elementu	o	długim	okresie	użytkowania.
	Ku	-	koszty	utrzymania,
	Zod	-	zużycie	techniczne	jako	procent	wartości	odtworzenia,	a	więc	praktycznie:
	Ko	-	wartość	odtworzenia,
	Β -	współczynnik	powiększający	koszty	odtworzenia	budynku,	większy	od	jedności.
	sze	 -	stopień	zużycia	elementu	konstrukcyjnego,
No	 -	początkowa	nośność	elementu,	określona	dla	t=	0,
Nt	 -	nośność	elementu	w	okresie	0	<	t	<	T.
	Nti,	Noi	-	nośność	i-tego	elementu	,
	Ai	–	powierzchnia	obciążenia	na	i-ty	nośny	element	konstrukcyjny	,
	n	-	liczba	ocenianych	elementów	w	budynku.
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4.	Podstawy	prawne	ustalania	stopnia	zużycia	budynków	i	
budowli.

	
Przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(Dz. U. Nr 89, poz. 414, 

objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 z dniem 12 listopada 2010 r. 
z późniejszymi zmianami) ,rozporządzeń i aktów wykonawczych określają w sposób 
jednoznaczny wymagane efekty okresowej kontroli stanu budynków, które powinny 
zawierać określenie:

• stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą,
• rozmiarów zużycia lub uszkodzeń poszczególnych elementów, 
• zakres robót remontowych wraz z planem remontów,
• zalecenia użytkowe dotyczące poszczególnych elementów budynku.

Aby	więc	ocena	stanu	technicznego	była	prawidłowo	wykonana	i	uwzględniała	oce-
nę	 stanu	 technicznego,	 rozmiarów	zużycia	 lub	uszkodzeń	poszczególnych	elementów	
budynku,	budowli	wina	zawiera	określenie	stopnia	zużycia	tych	elementów	jak	również	
sumaryczny,	całkowity	stopień	zużycia	całego	obiektu	budowlanego.	

	
W	przepisach	Prawa	budowlanego	rozróżnia	się	kilka	rodzajów	kontroli	stanu	tech-

nicznego	obiektów	budowlanych,	określając	 sytuacje,	w	których	dane	 sprawdzenia	 są	
przeprowadzane,	a	także	przypadki,	gdy	właściciele	lub	zarządcy	są	zwolnieni	z	doko-
nywania	takich	kontroli.	

Przepisy	art.	62	ust.	1	ustawy	-	Prawo	budowlane	nakładają	na	właściciela	lub	za-
rządcę	obowiązek	poddawania	obiektów	budowlanych	następującym	rodzajom	kontroli	
ich	stanu	technicznego	:	

•	 kontrolom	okresowym	wykonywanym	co	najmniej	raz	na	rok;	
•	 kontrolom	okresowym	wykonywanym	co	najmniej	raz	na	pięć	lat;	
•	 kontrolom	okresowym	wykonywanym	co	najmniej	dwa	razy	w	roku	dla	określo-

nych	obiektów	wielkopowierzchniowych;	
•	 kontrolom	bezpiecznego	użytkowania	obiektu;	
•	 kontrolom	stanu	technicznego	kotłów;	
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•	 kontrolom	urządzeń	chłodniczych	w	systemach	klimatyzacji	wykonywanych	co	
najmniej	raz	na	pięć	lat;	

•	 jednorazowej	kontroli	instalacji	grzewczej	z	kotłem

	Co	najmniej	 raz	w	roku	należy	przeprowadzać	okresowe	kontrole,	polegające	na:	
sprawdzeniu	stanu	technicznego	elementów	budynku,	budowli	i	 instalacji	narażonych	
na	 szkodliwe	 wpływy	 atmosferyczne	 i	 niszczące	 działania	 czynników	 występujących	
podczas	 użytkowania	 obiektu,	 instalacji	 i	 urządzeń	 służących	 ochronie	 środowiska,	
a	 także	 instalacji	 gazowych	oraz	przewodów	kominowych(dymowych,	 spalinowych	 i	
wentylacyjnych)	(zob.	art.	62	ust.	1	pkt	1	ustawy	-	Prawo	budowlane?.	

Kontrolę	należy	przeprowadzać	raz	w	każdym	roku	kalendarzowym	przy	czym	od-
stęp	 czasu	 między	 datą	 kontroli	 w	 danym	 roku,	 a	 datą	 kontroli	 w	 roku	 poprzednim	
nie	musi	być	równy	365	dni	(tj.	1	rok).	Przy	dokonywaniu	kontroli	corocznych	nie	ma	
zastosowania	obowiązek	badania	instalacji	elektrycznej.	

	Co	najmniej	raz	na	5	 lat	należy	przeprowadzać	kontrolę	polegającą	na	sprawdze-
niu	stanu	technicznego	i	przydatności	do	użytkowania	obiektu	budowlanego,	estetyki	
obiektu	budowlanego	oraz	jego	otoczenia;	kontrolą	tą	powinno	być	objęte	również	ba-
danie	instalacji	elektrycznej	 i	piorunochronnej	w	zakresie	stanu	sprawności	połączeń,	
osprzętu,	zabezpieczeń	i	środków	ochrony	od	porażeń,	oporności	 izolacji	przewodów	
oraz	uziemień	instalacji	i	aparatów	(zob.	art.	62	ust.	1	pkt	2	ustawy	-	Prawo	budowlane?.	

 
Dodatkowe regulacje dotyczące kontroli okresowych budynku zawiera rozporzą-

dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 
74, poz. 836). W myśl § 6 tego rozporządzenia zakresem okresowej kontroli, o której 
mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy (tj. kontroli okresowej co najmniej raz na 5 lat), 
należy objąć również sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytko-
wej elementów budynku, o których mowa w § 5, oraz wszystkie pozostałe elementy 
budynku, a także estetykę budynku i jego otoczenia. 

	
Zgodnie	natomiast	 z	§	5	ust.	 1	 tego	 rozporządzenia,	okresowej	kontroli,	 o	której	

mowa	w	art.	62	ust.	1	pkt	1	 lit.	a	ustawy	(tj.	elementów	budynku,	budowli	 i	 instala-
cji	narażonych	na	 szkodliwe	wpływy	atmosferyczne	 i	niszczące	działania	 czynników	
występujących	podczas	użytkowania	obiektu),	podlegają	 elementy	budynku	narażone	
na	 szkodliwe	 wpływy	 atmosferyczne	 i	 niszczące	 działania	 czynników	 występujących	
podczas	użytkowania,	których	uszkodzenia	mogą	powodować	zagrożenie	dla	bezpie-
czeństwa	osób,	środowiska	oraz	konstrukcji	budynku.	

	W	toku	kontroli	szczegółowym	sprawdzeniem	należy	objąć	stan	techniczny:	

•	 zewnętrznych	warstw	przegród	zewnętrznych	(warstwa	fakturowa),	elementów	
ścian	zewnętrznych	(attyki,	filary,	gzymsy),	balustrad,	loggii	i	balkonów,	

•	 urządzeń	zamocowanych	do	ścian	i	dachu	budynku,	
•	 elementów	odwodnienia	budynku	oraz	obróbek	blacharskich,	
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•	 pokryć	dachowych,	
•	 instalacji	centralnego	ogrzewania	i	ciepłej	wody	użytkowej,	
•	 urządzeń	stanowiących	zabezpieczenie	przeciwpożarowe	budynku,	
•	 elementów	instalacji	kanalizacyjnej	odprowadzających	ścieki	z	budynku,	
•	 przejść	przyłączy	instalacyjnych	przez	ściany	budynku	(zob.	§	5	ust.	2	rozporzą-

dzenia).	

 Nowelizacją z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 665) ustawodawca wprowadził z dniem 
20 czerwca 2007 r., przepisem art. 62 ust. 1 pkt 3, w dotychczasowym zakresie wy-
nikającym z art. 62 ust. 1 pkt 1, dodatkową kontrolę okresową, określając częstotli-
wość oraz zakres przedmiotowy jej przeprowadzania. 

	Zgodnie	z	tym	przepisem,	kontroli	stanu	technicznego	co	najmniej	dwa	razy	w	roku	
należy	dokonywać	przed	 i	po	okresie	zimowym	w	 terminach	do	31	maja	oraz	do	30	
listopada	–	jedynie	w	stosunku	do	dwóch	rodzajów	obiektów.	Zwrot	„co	najmniej”	wska-
zuje,	że	w	stosunku	do	obiektów	wielko	powierzchniowych	kontrole	okresowe	mogą	być	
przeprowadzane	częściej	niż	dwa	razy	w	roku.	

	Obowiązkiem	tym	zostały	objęte	budynki,	które	posiadają	określoną	powierzchnię	
zabudowy,	tzn.	przekraczającą	2000	m²,	bez	względu	na	powierzchnię	dachu	oraz	inne	
niż	budynki	obiekty	budowlane	o	powierzchni	dachu	przekraczającej	1000	m²,	tj.	obiek-
ty	budowlane,	dla	których	nie	można	określić	powierzchni	zabudowy	jak	np.	wiaty.	W	
odniesieniu	do	pozostałych	obiektów	obowiązek	przeprowadzania	okresowych	kontroli	
dwa	razy	w	roku	nie	ma	zastosowania.	

	Kontrola obejmuje zakres kontroli rocznej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 
ustawy - Prawo budowlane. 

Osoba dokonująca kontroli ma obowiązek bezzwłocznie pisemnie zawiadomić 
właściwy organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli (zob. art. 62 ust. 
1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane). 

	Kontrolę	bezpiecznego	użytkowania	obiektu	należy	przeprowadzać	każdorazowo	
w	przypadku	wystąpienia	czynników	zewnętrznych	oddziaływujących	na	obiekt,	zwią-
zanych	z	działaniem	człowieka	lub	sił	natury,	takich	jak:	wyładowania	atmosferyczne,	
wstrząsy	 sejsmiczne,	 silne	 wiatry,	 intensywne	 opady	 atmosferyczne,	 osuwiska	 ziemi,	
zjawiska	lodowe	na	rzekach	i	morzu	oraz	jeziorach	i	zbiornikach	wodnych,	pożary	lub	
powodzie,	w	wyniku	których	następuje	uszkodzenie	obiektu	budowlanego	lub	bezpo-
średnie	 zagrożenie	 takim	 uszkodzeniem,	 mogące	 spowodować	 zagrożenie	 życia	 lub	
zdrowia	ludzi,	bezpieczeństwa	mienia	lub	środowiska.	

	 Konieczność	 poddania	 obiektu	 budowlanego	 kontroli	 bezpiecznego	 użytkowa-
nia	powstanie	w	przypadku	wystąpienia	ww.	czynników,	w	wyniku	których	następuje	
uszkodzenie	obiektu	budowlanego	lub	bezpośrednie	zagrożenie	takim	uszkodzeniem,	
mogące	 spowodować	 zagrożenie	 życia	 lub	 zdrowia	 ludzi,	 bezpieczeństwa	 mienia	 lub	
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środowiska.	Dotyczy	to	więc	nie	tylko	sytuacji	uszkodzenia	obiektu,	ale	również	wystą-
pienia	bezpośredniego	zagrożenia	 takim	uszkodzeniem.	Dodatkowo	niezbędną	prze-
słanką	jest	zaistnienie	zagrożenia	życia	lub	zdrowia	ludzi,	bezpieczeństwa	mienia	lub	
środowiska.	

	Natomiast	kwalifikacja	czy	w	konkretnym	przypadku	istnieje	zasadność	przeprowa-
dzenia	kontroli	bezpiecznego	użytkowania	obiektu,	np.	czy	uszkodzenia	spowodowane	
przez	silny	wiatr	spowodowały	zagrożenie	życia	lub	zdrowia	ludzi,	należy	do	właściciela	
bądź	zarządcy	budynku.	Jednakże	ostateczna	ocena	w	tym	zakresie	należy	do	prowadzą-
cego	konkretne	postępowanie	-	właściwego	miejscowo	organu	nadzoru	budowlanego.	
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5.	Bezpieczeństwo,	trwałość	i	niezawodność.

Bezpieczeństwo budynków i budowli.

Podstawową przesłanką do analizy zjawisk budowlanych est przesłanka bezpie-
czeństwa budynku i konstrukcji .Wszelkie działania w zakresie projektowania,  bu-
dowy, utrzymania , rozbiórek obiektów muszą podlegać ocenie przez pryzmat bez-
pieczeństwa .Stanowi to podstawowy element ustalania stopnia zużycia budynku i 
poszczególnych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych.

Na każdym etapie zarządzania budynkami i obiektami budowlanymi koniecz-
nym jest zapewnienie bezpieczeństwa i ocena czy te warunki zostały zachowane, 
nawet w najdrobniejszych elementach obiektu. Podstawą do utrzymania obiektów 
w należytym stanie technicznym jest ustawa Prawo budowlane ,wszelkie akty wyko-
nawcze, rozporządzenia i zasady wiedzy technicznej . 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(Dz. U. Nr 89, poz. 414, objęte tek-
stem jednolitym Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 z dniem 12 listopada 2010 r. z póź-
niejszymi zmianami) zawiera następujące zapisy:

„Art. 5.1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budow-
lanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i 
budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1. spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
2. bezpieczeństwa konstrukcji, 
3. bezpieczeństwa pożarowego, 
4. bezpieczeństwa użytkowania, „(…)

Zgodnie	 z	Rozporządzeniem	Ministra	 Infrastruktury	w	 sprawie	warunków	 tech-
nicznych,	jakim	powinny	odpowiadać	budynki	i	ich	usytuowanie	-	wraz	ze	zmianami	
w	dziale	V	określone	jest	,że	budynki	i	urządzenia	z	nimi	związane	powinny	być	pro-
jektowane	i	wykonywane	w	taki	sposób,	aby	obciążenia	mogące	na	nie	działać	w	trakcie	
budowy	i	użytkowania	nie	prowadziły	do:

1.	 zniszczenia	całości	lub	części	budynku
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2.	 przemieszczeń	i	odkształceń	o	niedopuszczalnej	wielkości
3.	 uszkodzenia	 części	 budynków,	 połączeń	 lub	 zainstalowanego	 wyposażenia	 w	

wyniku	znacznych	przemieszczeń	elementów	konstrukcji
4.	 zniszczenia	na	 skutek	wypadku,	w	 stopniu	nieproporcjonalnym	do	 jego	przy-

czyny.

Konstrukcja	 budynku	 powinna	 spełniać	 warunki	 zapewniające	 nieprzekroczenie	
stanów	granicznych	nośności	oraz	stanów	granicznych	przydatności	do	użytkowania	w	
żadnym	z	jego	elementów	i	w	całej	konstrukcji	i	to	podlega	badaniu	eksperta	w	pierw-
szej	kolejności.	Trwałość,	niezawodność	i	bezpieczeństwo	to	elementy	podstawowe	bra-
ne	pod	uwagę	przy	każdej	opinii.[6],[9].

Stany	graniczne	nośności	uważa	 się	za	przekroczone,	 jeżeli	konstrukcja	powoduje	
zagrożenie	 bezpieczeństwa	 ludzi	 znajdujących	 się	 w	 budynku	 oraz	 w	 jego	 pobliżu,	 a	
także	 zniszczenie	wyposażenia	 lub	przechowywanego	mienia.	Stany	graniczne	przy-
datności	do	użytkowania	uważa	się	za	przekroczone,	jeżeli	wymagania	użytkowe	do-
tyczące	konstrukcji	nie	są	dotrzymywane.	Oznacza	to,	że	w	konstrukcji	budynku	nie	
mogą	wystąpić:

1.	 okalne	uszkodzenia,	w	tym	również	rysy,	które	mogą	ujemnie	wpływać	na	przy-
datność	użytkową,	trwałość	i	wygląd	konstrukcji,	jej	części,	a	także	przyległych	
do	niej	niekonstrukcyjnych	części	budynku.

2.	 okształcenia	 lub	 przemieszczenia	 ujemnie	 wpływające	 na	 wygląd	 konstrukcji	
i	 jej	przydatność	użytkową,	włączając	w	to	 również	 funkcjonowanie	maszyn	 i	
urządzeń,	 oraz	 uszkodzenia	 części	 niekonstrukcyjnych	 budynku	 i	 elementów	
wykończenia

3.	 drgania	dokuczliwe	dla	ludzi	lub	powodujące	uszkodzenia	budynku,	jego	
wyposażenia	oraz	przechowywanych	przedmiotów,	a	także	ograniczające	jego	
użytkowanie	zgodnie	z	przeznaczeniem.	

Warunki	bezpieczeństwa	konstrukcji,	o	których	mowa	w	ust.	1,	uznaje	się	za	speł-
nione,	jeżeli	konstrukcja	ta	odpowiada	Polskim	Normom	dotyczącym	projektowania	i	
obliczania	konstrukcji.	
Wzniesienie	budynku	w	bezpośrednim	sąsiedztwie	obiektu	budowlanego	nie	może	
powodować	zagrożeń	dla	bezpieczeństwa	użytkowników	tego	obiektu	lub	obniżenia	
jego	przydatności	do	użytkowania.	

W	zakresie	stanów	granicznych	przydatności	do	użytkowania	budynków	projek-
towanych	na	terenach	podlegających	wpływom	eksploatacji	górniczej,	wymaganie	
określone	w	ust.	4	nie	dotyczy	tych	odkształceń,	uszkodzeń	oraz	drgań	konstrukcji,	
które	wynikają	z	oddziaływań	powodowanych	eksploatacją	górniczą.[9].	

Budynki	użyteczności	publicznej	z	pomieszczeniami	przeznaczonymi	do	przebywa-
nia	znacznej	liczby	osób,	takie	jak:	hale	widowiskowe,	sportowe,	wystawowe,	targowe,	

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



41

handlowe,	dworcowe	powinny	być	wyposażone,	w	zależności	od	potrzeb,	w	urządze-
nia	do	stałej	kontroli	parametrów	istotnych	dla	bezpieczeństwa	konstrukcji,	takich	jak:	
przemieszczenia,	odkształcenia	i	naprężenia	w	konstrukcji.

Na	terenach	podlegających	wpływom	eksploatacji	górniczej	powinny	być	stosowane	
zabezpieczenia	konstrukcji	budynków,	odpowiednie	do	stanu	zagrożenia,	wynikającego	
z	prognozowanych	oddziaływań	powodowanych	eksploatacją	górniczą,	przez	które	ro-
zumie	się	wymuszone	przemieszczenia	i	odkształcenia	oraz	drgania	podłoża.

W	przypadku	rozbudowy,	nadbudowy	i	przebudowy	projekt	i	budowa	powinna	być	
poprzedzona	 ekspertyzą	 techniczną	 stanu	 obiektu	 istniejącego,	 stwierdzającego	 jego	
stan	 bezpieczeństwa	 i	 przydatności	 do	 użytkowania,	 uwzględniającą	 oddziaływania	
wywołane	wzniesieniem	nowego	budynku.	Rozbudowa,	nadbudowa,	przebudowa	oraz	
zmiana	przeznaczenia	budynku	powinny	być	poprzedzone	ekspertyzą	techniczną	stanu	
konstrukcji	i	elementów	budynku,	z	uwzględnieniem	stanu	podłoża	gruntowego.

Ocena	stanu	technicznego	budynku	wiąże	się	z	ustalaniem	stopnia	zużycia	technicz-
nego	wszelkich	elementów	budowli.	

Pojęcie trwałości budowli.

Znaczna	 trwałość	 elementów	 budynku	 powoduje	 ,że	 długotrwałe	 występowanie	
czynników	oddziaływania	nie	powoduje	uszkodzenia	elementów	lub	znacznie	ją	ogra-
nicza.	 Trwałość	 elementów	 budynku	 kształtuje	 się	 w	 wybranych	 podstawowych	 ele-
mentach	w	następujący	sposób:

•	 fundamenty	żelbetowe	200-300	lat,
•	 fundamenty	ceglane-70-150	lat
•	 fundamenty	kamienne-120-200	lat
•	 ściany	żelbetowe,	prefabrykowane	-80-100	lat
•	 ściany	ceglane-130-150	lat,
•	 ściany	drewniane	z	bali-50-70	lat
•	 stropy	żelbetowe	monolityczne-130-150	lat
•	 stropy	drewniane	belkowe-60-80	lat
•	 pokrycie	dachu	dachówką-20-60	lat
•	 pokrycie	dachu	blachą-20-30	lat

Jak	już	wspominano	według	Witruwiusza	w	jego	dziele	„O	architekturze	ksiąg	dzie-
sięć”	architektura	polega	na	zachowaniu	trzech	zasad:	trwałości	,łac.	firmitas,	użytecz-
ności	,łac	.	utilitas	i	piękna	łac.	venustas.	Zasada	trwałości	pozostaje	podstawową	zasadą	
przy	wznoszeniu	obiektów	budowlanych.

Zatem	specjaliści,	rzeczoznawcy	budowlani	powinni	oceniać	wszelkie	elementy	bu-
dynku,	budowli	ze	szczególnym	uwzględnieniem	ich	trwałości	i	bezpieczeństwa.
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TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Te	elementy	powodują,	że	w	przypadku	skomplikowanych	procesów	budowlanych	
ocena	trwałości	i	bezpieczeństwa	budynków	,budowli	i	obszarów	wynikających	z	pro-
jektowania,wznosze3nie,utrzymania	 wymaga	 z	 korzystania	 przez	 inwestorów	 z	 biur	
doradczych,	specjalistów,	ekspertów	i	rzeczoznawców.	Powoduje	to	całkowite	wyelimi-
nowanie	lub	ograniczenie	błędów	na	etapach	wszelkich	faz	inwestycji.	Jednak	w	okre-
ślonych	sytuacjach	na	etapie	postępowań	administracyjnych	konieczne	jest	wykonywa-
nie	przez	rzeczoznawców	budowlanych	opinii,	ekspertyz	budowlanych	czyli	korzystanie	
z	specjalistycznej	wiedzy	ekspertów.[5]

TRWAŁOŚĆ BUDOWLI  JEST WARUNKIEM JEJ ISTNIENIA 

Konstrukcje	budowlane,	murowe,	drewniane,	stalowe	,betonowe	i	żelbetowe	użyt-
kowane	są	w	różnych	warunkach	atmosferycznych	a	także	poddawane	oddziaływaniu	
czynników	mechanicznych,	 termicznych	czy	 chemicznych.	Konstrukcje	 te,	od	chwili	
wykonania	 stopniowo	 podlegają	 procesowi	 niszczenia	 przez	 czynniki	 fizyczne,	 che-
miczne,	 środowiskowe,	 techniczne,	 eksploatacyjne,	 braku	 dbałości	 o	 stan	 techniczny	
obiektu..	Trwałość	obiektu	,elementów	budowli	przejawia	się	w	wyniku	relacji	materiał	
i	środowisko.

Trwałości	materiału,	wyrobu	budowlanego	w	żadnym	przypadku	nie	można	rozpa-
trywać	w	oderwaniu	od	warunków	w	jakich	jest	on	eksploatowany,	a	wśród	innych	de-
finicji	można	ją	określić	jako	zdolność	wyrobu	do	utrzymania	wymaganych	właściwości	
użytkowych	w	czasie,	w	warunkach	możliwych	do	przewidzenia	oddziaływań.	

Trwałość	odnosząca	się	do	poszczególnych	właściwości	oznacza:	stopień,	w	jakim	
wartości	 danej	 właściwości	 są	 zachowywane	 w	 czasie	 użytkowania.	 Niszczenie	 czyli	
utrata	trwałości	elementów	,materiałów	pozostających	pod	różnego	typu	obciążeniem	i	
narażonych	na	działanie	różnych	czynników	zachodzi	stopniowo	i	przeważnie	w	sposób	
zbliżony	do	ekspotencjalnego,	ale	zawsze	kończy	się	nagłą	utratą	wytrzymałości,	o	ile	
nie	nastąpi	zmiana	warunków	użytkowania	czyli	wzmocnienie,	odciążenie,	usunięcie	
czynnika	agresywnego,	remont	elementu	lub	jego	wymiana.

Trwałość	budowli	można	też	określić	jako	zdolność	do	spełniania,	przez	określony	
czas,	wymagań	użytkownika,	w	warunkach	oddziaływania	określonych	czynników,	bez	
wyraźnego	obniżenia	właściwości	użytkowych	 lub	wystąpienia	nadmiernych	kosztów	
użytkownika.

Dla	ustalenia	trwałości	budowli	niezbędna	jest	znajomość,	nie	tylko	początkowych	
właściwości	użytkowych,	lecz	również	zachowania	się	w	czasie	poszczególnych	części	
budowli,	materiałów	lub	wyrobów	.

Trwałość	 obiektu	 zostanie	 osiągnięta	 tylko	 wtedy,	 jeżeli	 wszystkie	 jego	 składowe	
osiągną	w	przewidzianym	okresie	użytkowania	minimalny	poziom	projektowanej	wy-
trzymałości.	 Należy	 stwierdzić	 że,	 pojęcie	 i	 ocena	 trwałości	 betonu	 w	 odnosi	 się	 do	
warunków	jego	pracy,	czyli	zachowania	się	materiału	budowlanego	w	elemencie	kon-
strukcyjnym	 pod	 obciążeniem	 przy	 równoczesnym	 niszczącym	 działaniu	 czynników	
fizycznych	i	chemicznych.
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Rozpatrując	trwałość	budowli	jako	całości	posługujemy	się	zawsze	pojęciem	okre-
su	użytkowania	a	nie	pojęciem	długości	życia	budowli.	Spowodowane	jest	to	tym,	że	
granicą	 trwałości	 obiektu	 uważamy	 stan,	 w	 jakim	 budowla	 lub	 jej	 część	 osiąga	 stan	
graniczny	użytkowania.	

Przyjmuje	 się,	 że	 okres	 użytkowania	 jest	 to	 czas,	 w	 którym	 koszty	 związane	
z	użytkowaniem,	utrzymaniem	lub	naprawą	budowli	lub	jej	części	nie	są	nadmierne,	nie	
przekraczają	one	w	znacznym,	zauważalnym	stopniu	zwykłych	wydatków.	W	uzasad-
nionych	przypadkach	o	przydatności	użytkowej	budowli	mogą	decydować	także	aspek-
ty	estetyczne.

Każdy	budynek	 i	obiekt	budowlany	ulega	degradacji	w	wyniku	oddziaływania	na	
nie	 środowiska,	w	którym	się,	 znajdują.	Na	etapie	projektowania	należy	uwzględniać	
wymagania	trwałości	obiektu	,wymagania	eksploatacyjne,	koszty	użytkowania	.W	ana-
lizach	przedprojektowych	,na	etapie	ustalania	założeń	techniczno	–ekonomicznych	dla	
danej	inwestycji	należy	rozdzielać	,poddawać	analizie	technologiczność	zastosowanych	
materiałów	 budowlanych,	 konstrukcyjnych	 i	 wykończeniowych	 w	 aspekcie	 kosztów	
eksploatacji,	 zatem	 problem	 trwałości	 stanowi	 istotne	 zagadnienie	 w	 projektowaniu	
budynków	i	budowli.	Oczywiście	zapewnienie	bezpieczeństwa	 ,trwałości	obiektu	 jest	
sprawą	priorytetową	w	projektowaniu	obiektów	budowlanych	 ,jednak	analiza	warun-
ków	eksploatacji,	przyjęcie	właściwych	nowoczesnych	technologii,	nowoczesnych	ma-
teriałów	budowlanych	,zaprojektowanie	systemów	obsługowych	budynku	zmniejszają-
cych	koszty	eksploatacji	obiektu	w	stosunkowo	długim	czasie	użytkowania	100-150	lat	
w	 nowoczesnych	 obiektach	 budowlanych	 jest	 koniecznością	 wynikającą	 z	 ekonomiki	
użytkowania	budynków	 .Koszty	eksploatacji	 i	utrzymania	budynku	w	dobrym	stanie	
technicznym	w	nowoczesnym	projektowaniu	stanowią	jeden	z	podstawowych	elemen-
tów	procesu	inwestycyjnego.	Projektant	swoimi	rozwiązaniami	winien	zagwarantować	
odpowiednie	wa	runki	użytkowania,	 jak	 również	minimalizowanie	kosztów	ponoszo-
nych	na	utrzy	manie	obiektu.

Elementem	współczesnego	procesu	projektowania	jest	osiągnięcie	wymaganej	trwa-
łości	obiektów	budowlanych,	bowiem	okres	użytkowania	budynku,	 związany	z	poję-
ciem	trwało	ści	i	wynika	z	wymagań	cywilizacyjnych	i	ekonomicznych.	

Trwałość	jest	funkcją	właściwości	uży	tych	materiałów,	jakości	projektu	i	wykonaw-
stwa	oraz	różnych	oddziaływań	na	budy	nek,	jak	również	sposobu	użytkowania	i	przy-
jętych	poziomów	utrzymania.	

Koncepcja	właściwości	użytkowych	,przyjęta	przez	kraje	rozwijające	się	i	stosujące	
nowoczesne	technologie	w	zakresie	wznoszenia	budynków	użyteczności	publicznej	,bu-
dynków	wysokich	i	wysokościowych	,	stwarza	pod	stawy	umożliwiające	formułowanie	
nowych	wymagań	w	budownictwie.	Ma	ona	również	bezpośredni	wpływ	na	zagadnie-
nia	trwałości.	Obiekt	budowlany	w	całym	okresie	użytkowania	musi	się	charakteryzo-
wać	określonymi	podwyższonymi	właściwościami	użytkowymi.	Wymagania	w	tym	za-
kresie	mogą	wynikać	z	oczekiwań	użytkownika,	które	powinny	być	spełnio	ne	zarówno	
przez	obiekt	budowlany,	jak	i	jego	części.	

Koszty	 utrzymania	 w	 trakcie	 jego	 użytkowania	 są	 zwykle	 wyższe	 od	 nakładów	
ponoszonych	na	realizację	obiektu	zatem	zagadnienie	ich	optymalizacji	 jest	 jednym	z	
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podstawowych	zadań	projektantów	obiektów	ścisłe	związana	z	trwałością	budynków	i	
budowli.

Zakończenie	okresu	użytkowania	nie	 jest	 równoznaczne	z	fizyczną	 likwidacją	czy	
zniszczeniem	 budynku.	 Jeżeli	 budynek	 nie	 spełnia	 wymagania	 użytkowania	 i	 jego	
elementy	 uległy	 moralnemu	 zużyciu	 i	 nie	 odpowiadają	 współczesnym	 wymaganiom	
użytkowym	 i	 techniczno-prawnym	 ,a	 szczególnie	 w	 zakresie	 bezpieczeństwa	 ,to	 w	
przypadku	,gdy	konstrukcja	budynku	spełnia	oczekiwania	w	zakresie	bezpieczeństwa	
konstrukcji	,po	uzasadnionym	ekonomicznie	wzmocnieniu	,to	rozbiórka,	likwidacja	nie	
jest	konieczna	.Decyzja	o	dostosowaniu	obiektu	do	współczesnych	wymagań	użytko-
wych,	norm	bezpieczeństwa	może	nastąpić	po	wszechstronnej	analizie	ekonomicznej..	
Zwykle	 konstrukcje	 obiektów	 wykonane	 w	 technologiach	 żelbetowych,	 stalowych,	
zespolonych	posiadają	 znacznie	większą	 trwałość	niż	pozostałe	 elementy	obiektu,	 co	
umożliwia	modernizacje	całego	obiektu,	bez	kosztownych	prac	konstrukcyjnych.

Po	upływie	okresu	użytkowania	właściciel	musi,	opierając	się	na	przeprowadzonych	
analizach	ekonomicznych,	podjąć	decyzję	o	rozbiórce,	lub	doprowadzeniu	budynku	do	
takiego	stanu,	aby	spełniał	on	wymagania	w	zakresie	właściwości	użytkowych.	

Zgodnie	z	wymaganiami	użytkowo-technicznymi	,przepisami	unijnymi,	eurokoda-
mi	oraz	przepisami	wynikającymi	z	Prawa	Budowlanego	budynki	i	obiekty	budowlane	
powinny	spełniać	podstawowe	wymagania	w	zakresie:

•	 nośności	i	stateczności
•	 bezpieczeństwa	pożarowego
•	 higieny,	zdrowia	i	ochrony	środowiska
•	 bezpieczeństwa	użytkowania
•	 ochrony	przed	hałasem
•	 oszczędności	energii	i	izolacyjności	termicznej

Przy	normalnej	konserwacji	obiektów	wymagania	te	po	winny	być	spełnione	podczas	
ekonomicznie	uzasadnionego	okresu	użytkowania.	Jest	to	więc	kolejny	warunek	zwią-
zany	z	trwałością.	W	dokumentach	interpretacyjnych	już	wyraźnie	mówi	się	o	koniecz-
ności	spełnienia	wymagań	w	zakresie	trwałości.	Podobne	rozwiązania	zostały	wprowa-
dzone	do	obowiązującej	w	Polsce	ustawy	Prawo	Budow	lane	wart.	5,	ust1.

Powszechnie	przyjmuje	 się,	 że	podstawowe	elementy	konstrukcyjne,	decydujące	o	
bez	pieczeństwie	obiektu	budowlanego,	 oraz	 elementy	niedostępne,	 powinny	 spełniać	
swo	je	funkcje	w	całym	wymaganym	okresie	użytkowania.	Trwałość	ich	powinna	odpo-
wiadać	trwałości	całego	budynku.	Podobne	traktowanie	wszystkich	elementów	obiek	tu	
mogłoby	 jednak	 powodować	 konieczność	 stosowania	 bardzo	 trwałych	 wyrobów	 bu-
dowlanych,	a	więc	zwiększać	nadmiernie	koszty	realizacji.	Z	tego	powodu	zakłada	się,	
że	niektóre	części	budynku	lub	wyroby	składowe	mogą	mieć	mniejszą	trwałość	niż	cały	
obiekt	i	będą	wymagały	wymiany,	naprawy	lub	konserwacji.	Można	oczy	wiście	dążyć	
do	maksymalnego	zwiększania	trwałości	poszczególnych	elementów,	ale	w	taki	sposób,	
aby	nie	powodowało	to	niepotrzebnego	wzrostu	kosztów	realizacji	obiektu.
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W	obiekcie	budowlanym	można	wydzielić	części	spełniające	określone	funkcje,	przy	
uwzględnieniu	dających	się	zdefiniować	oddziaływań	środowiskowych.	Podobnie	moż-
na	postąpić	w	przypadku	wyrobów	budowlanych,	którym	można	przypisać	określone	
funkcje	w	ramach	całego	budynku	lub	jego	części	.Podział	na	części	może	być	dokonany	
indywidualnie	dla	każdego	budynku	lub	obiektu	budowlanego.	

Z	punktu	widzenia	trwałości,	części	budynku	można	podzielić	na	trzy	kategorie.	

Do	pierwszej	kategorii	mogą	być	zaliczone	również	niektóre	elementy	konstrukcyjne	
budowli,	które	mają	trwałość	mniejszą	od	budowli	a	zabiegi	mające	na	celu	podtrzyma-
nie	 ich	właściwości	użytkowych	 są	 zbyt	kosztowne.	Przykładem	może	być	wymiana	
płyt	kory	tkowych	w	halach	przemysłowych,	wykonana	w	trakcie	użytkowania	budyn-
ku,	gdyż	w	agresywnych	warunkach	te	elementy	charakteryzują	się	małą	trwałością.

Do	drugiej	kategorii	zalicza	się	części	budowli,	których	okres	użytkowania	jest	mniej-
szy	od	trwałości	budowli,	ale	 istnieje	możliwość	utrzymania	 ich	właściwości	użytko-
wych	na	wymaganym	poziomie	poprzez	zastosowanie	pewnych	zabiegów	umożliwiają-
cych	przedłużenie	okresu	przydatności	użytkowej.	Dotyczy	to	tynków	wewnętrznych	i	
zewnętrznych,	okien,	drzwi	i	wszelkich	izolacji	przeciwkorozyjnych,	wodnych	itp.

Do	trzeciej	kategorii	zaliczono	te	elementy,	których	zniszczenie	może	zagrażać	bez-
pieczeństwu	całej	budowli,	a	ich	naprawa	pociąga	za	sobą	nadmierne	koszty.	Te	elemen-
ty	powinny	mieć	trwałość	równą	trwałości	budowli.

Zaszeregowanie	do	odpowiedniej	kategorii	wraz	z	ustaleniem	wymaganego	okresu	
użytkowania	powinno	być	dokonane	przy	ustalaniu	założeń	do	projektu	.	Zakres	za-
biegów	niezbędnych	dla	przedłużenia	okresu	użytkowania	elementów	wymagających	
naprawy	może	być	różny	.
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Tabela	1	.	Poziomy	utrzymania

Poziom Opis Zakres Przykłady

1
Naprawy	

doraźne

Czynności	ograniczone	
do	przy	wrócenia	ele-

mentowi,	po	wystąpieniu	
uszkodzenia,	zdol	ności	do	

spełniania	założonych

Wymiana	uszkodzonych	
zaworów	w	instalacji.	Uzupeł-

nianie	szyb	w	oknach

2 Planowe	
naprawy

Zabiegi	konserwacyjne	
prowa	dzone	zgodnie	z	

harmono	gramem	w	okre-
ślonym	zakresie	i	regular-

ności	itp.

Malowanie	co	5	lat	ze-
wnętrznej	powierzchni.	Odna-
wianie	co	5	lat	powłoki	odbi-
jającej	promienie	słoneczne	na	

pokryciu	dachowym

3
Zabiegi	

wy	nikające	
z	warunków	
użytkowania

Wykonanie	prac	
związanych	z	utrzyma-

niem	wynikające	z	wiedzy	
o	stanie	elementów	na	

podstawie	wyników	badań	
obiektów

Okresowe	badania	zabyt-
kowych	kościołów,	stanowiące	

podstawę	do	zaplanowania	
zakresu	prac	remontowych

Część	zabiegów	obejmuje	drobne	naprawy	elementów	budynku	lub	wymiany	elemen-
tów	instalacji	zewnętrznych	i	wewnętrznych,	a	planowe	naprawy	obejmują	te	wszyst-
kie	detale,	które	dla	spełnienia	wymaganych	funkcji	muszą	podlegać	konserwacji	 lub	
renowacji.	Zabiegi	 te	po	winny	być	zaplanowane	w	programie	użytkowania	budowli	 i	
najczęściej	są	dokonywane	w	określonych	odstępach	czasu.	

Dotyczy	to	wszelkiego	rodzaju	malowań,	izolacji	wodochronnych	na	dachu,	izolacji	
chemoodpornych,	których	czas	życia	jest	znacznie	krótszy	od	okresu	użytkowania	bu-
dowli.	

Część	 napraw	 wynika	 z	 warunków	 użytkowania	 budowli,	 a	 ich	 zakres	 może	 być	
ustalany	na	podstawie	wyników	kontroli	obiektów.	Wymagany	okres	przydatności	bu-
dowli	 lub	 jej	 części	wynikający	 z	 wymagań	 użyt	kownika,	 może	 być	 określony	 przez	
inwestora	lub	w	przepisach	dotyczących	właściwości	użytkowych.

Rozpatrywanie	 trwałości	budowli	powinno	rozpoczynać	 się	od	ustalenia	czasu,	w	
którym	budowla	ma	spełniać	wymagania	właściwości	użytkowych.	W	przypadku,	gdy	
inwestor	nie	ustali	własnych	wymagań,	wymagany	okres	użytkowania,	dla	budowli	lub	
jej	części,	musi	być	ustalany	na	podstawie	odpowiednich	przepisów	dotyczących	trwało-
ści.	Jeżeli	odpowiednie	przepisy	lub	wymagania	nie	stanowią	inaczej,	to	wymagany	czas	
użyt	kowania	dla	budowli	może	być	dobierany	zgodnie	z	danymi	podanymi	w	tabeli.
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Tabela		2	.	Wymagany	okres	użytkowania	dla	budynków	

Kategoria Opis
Okres	

przydatności
Przykłady

1
Budynki	

tymczasowe
Do	10	lat

Tymczasowe	budynki	na	placu	budowy,	
budynki	okresowych	wystaw

2
Budynki	o	

malej	trwa-
łości

Min.	10	
lat

Budynki	przemysłowe	dla	krótkotrwa-
łych	proce	sów	produkcyjnych,	tymczasowe	

magazyny	i	składowiska

3
Budynki	

o	średniej	
trwałości

min.	30	
lat

Większość	budynków	przemysłowych.	
Budynki	remontowane

4
Budynki	

o	normalnej	
trwałości

min.	70	
lat

Nowe	budynki	dla	służby	zdrowia,	
nowe	budynki	mieszkalne	i	monumentalne	

budynki	publiczne

5
Budynki	i	

budowle	o	du-
żej	trwałości

Min.	120	
lat

Budowle	inżynierskie	i	inne	budynki	
monumen	talne,	spełniające	ważną	rolę	

społeczną

Wymagany	okres	użytkowania	może	być	również	ustalany	dla	części	budynku.	W	
tabeli	poniżej	przedstawiono	klasyfikację	wymaganego	okresu	użytkowania	dla	kon-
strukcji	budowlanych	.	Czas	ten,	w	przypadku	gdy	konstrukcja	jest	trwała	i	nie	podlega	
wymianie,	jest	równy	okresowi	użytkowania	budowli.

Tabela	3	.	Klasyfikacja	okresu	użytkowania	konstrukcji	

Klasa
Wymagany	projek-

towany	okres	przydat-
ności	(lat)

Przykład

1 1	-5 Konstrukcje	tymczasowe

2 25 Wymienialne	części	konstrukcji,	np.	łożyska

3 50 Konstrukcje	budowlane

4 100
Konstrukcje	budynków	monumentalnych,	
mosty	i	inne	konstrukcje	inżynierskie

Po	 upływie	 projektowanego	 okresu	 przydatności	 użytkowej	 budowli	 właściciel	
powi	nien,	w	oparciu	o	przeprowadzone	analizy,	ustalić	czy	budowla	będzie	podlegała	
rozbiór	ce	czy	będzie	poddana	odpowiednim	zabiegom	renowacyjnym,	w	wyniku	któ-
rych	 uzyska	 on	 wymagane	 właściwości	 użytkowe.	 Podobnie	 okres	 użytkowania	 dla	
konstrukcji	budow	lanej	nie	musi	być	równoznaczny	z	czasem	życia.	O	trwałości	będzie	
decydował	w	znacznym	stopniu	koszt	doprowadzenia	jej	do	stanu,	który	pozwoli	odzy-

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



48

skać	w	pełni	wymagane	właściwości	użytkowe.	Zazwyczaj	okres	użytkowania	będzie	
krótszy	od	czasu	życia.

Czynniki	 oddziałujące	 na	 obiekt	 budowlany	 (np.	 woda,	 temperatura,	 obciążenie),	
mo	gą	powodować	pogorszenie	jego	właściwości	użytkowych.	Intensywność	tych	zmian	
zależy	od	rodzaju	materiału,	z	 jakiego	obiekt	został	wykonany.	Efektem	szkodliwego	
oddziaływania	może	być	zużycie,	zawilgocenie,	odkształcenie	lub	zmiana	wymiarów.	
Na	 różne	 części	 budynku,	 a	 nawet	 tylko	 na	 pewne	 jego	 obszary,	 mogą	 oddziaływać	
różne	czynniki.

Tablica	4.	Czynniki	oddziałujące	na	obiekt	budowlany	lub	jego	część.

Grunt

wody	gruntowe
agresywne	związki	chemiczne

ruch	cieczy(	współczynnik	filtracji)
odparowanie	z	powierzchni

zanieczyszczenie	gruntu
	ciśnienie	wodą

Atmosfera	zewnętrzna	

Temperatura
zmiany	temperatury

wilgotność	powietrza
mgła	

agresywne	gazy	i	pyły
opady	atmosferyczne

	promieniowanie	
zamrażanie	i	odmrażanie

mgła	solna
czynniki	powodujące	ścieranie
czynniki	powodujące	kawitację

Środowisko	zewnętrzne	

Temperatura
szoki	termiczne

wilgotność	powietrza	
kondensacja	pary	wodnej

agresywne	gazy,	pyły	i	aerozole	powstające	w	wyniku	
użytkowania

ciecze	produkcyjne	
składowane	ciała	stałe

czynniki	powodujące	ścieranie

Środowisko	biologiczne

Mikroorganizmy
insekty

inne	zwierzęta
rośliny

Oddziaływanie	mechaniczne
odkształcenia	(zarysowanie)
odkształcenia	wymuszone

obciążenia	użytkowe
Inne niedostosowanie	materiałów
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W	procesie	projektowania	ważne	są	te	niekorzystne	czynniki,	które	powodują	przy-
spieszenie	starzenia	lub	mogą	niekorzystnie	wpływać	na	inne	materiały	lub	części	bu-
dynków.	 Trzeba	 również	 uwzględnić	 niezgodność	 materiałów,	 czyli	 przypadki	 kiedy	
niektóre	z	nich	działają	na	siebie	niekorzystnie.	

Inżynieria	materiałowa	zajmuje	się	projektowaniem	materiałów	budowlanych	o	okre-
ślonej	trwałości	i	parametrach	fizyczno-chemicznych	i	wytrzymałościowych	.Struktura	
materiałów	budowlanych	jest	niezwykle	istotnym	czynnikiem	bezpośrednio	wpływają-
cym	na	właściwości	i	ich	funkcje	użyteczne.	.	Kształtowana	struktura	materiałów	bu-
dowlanych	decyduje	o	właściwościach	określających	ich	jakość	użytkową	i	jest	zależna	
od	wielu	zmiennych	parametrów	i	wzajemnie	uwarunkowanych	czynników.	

W	inżynierii	materiałowej	i	technologii	budowa	wewnętrzna	struktura	materiałów	
budowlanych	uwarunkowana	jest:

•	 doborem	składników	,	
•	 parametrami	procesu	wytwarzania,	
•	 właściwym	zastosowaniem

Istotnym	jest	ustalenie	współzależności	pomiędzy	strukturą	materiału	budowlanego	
a	jego	właściwościami	użytkowymi.	Zależność	ta	jest	kluczowa	w	zakresie	kształtowa-
nia	 i	modyfikowania	materiałów	i	uzyskiwania	materiałów	o	optymalnych	właściwo-
ściach	dla	określonych	warunków	ich	eksploatacji.	

Dokładne	poznanie	struktury	betonu,	szczególnie	na	poziomie	mikrostruktury,	i	jej	
oddziaływania	na	właściwości	betonu	przez	modyfikowanie	 jest	 istotą	otrzymywania	
betonów	o	określonej	trwałości.

Aby	uzyskać	materiały	o	wysokiej	wytrzymałości	i	odporności	na	czynniki	środowi-
skowe	w	porównaniu	do	tradycyjnych	wymagane	jest	staranne	dobranie	składników	w	
skali	mikro	i	makroskopowej	.	

Szereg	wad	,nieciągłości	strukturalnych,	powoduje	że	uzyskiwane	parametry	są	niż-
sze,	lub	znacznie	niższe	od	teoretycznie	możliwych	do	osiągnięcia.

Niezawodność budynku i obiektu budowlanego.

Niezawodność	(ang.	reliability)	−	własność	obiektu	mówiąca	o	tym,	czy	pracuje	on	
poprawnie	,spełnia	wszystkie	powierzone	mu	funkcje	i	czynności	przez	wymagany	czas	
i	w	określonych	warunkach	eksploatacji	w	danym	zespole	czynników	wymuszających.

Niezawodność	obiektu	jest	określona	przez	prawdopodobieństwo	wystąpienia	zda-
rzenia	opisanego	definicją:

R(t)=Pr{tτ}	większe	lub	równe
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gdzie:
R(t)	−	niezawodność
t	−	czas	pracy	bez	uszkodzenia
τ	−	założony	lub	wymagany	czas	pracy	bez	uszkodzenia
Dla	obiektów	nienaprawialnych	przyjmujemy	następujące	założenia:
dla	t=0	wartość	R(0)=1
funkcja	niezawodności	jest	nierosnąca
dla	t	dążącego	do	nieskończoności	lim	R(t)=0

Obiekty	 budowlane,	 budynki	 ,budowle	 inżynieryjne	 winny	 być	 projektowane	 w	
oparciu	o	 teorię	niezawodności,	 czyli	 zapewnienie	wszystkim	elementom	konstrukcji	
znacznej	pewności	w	pracy	konstrukcji.	Zakres	Eurokodów	oprócz	zaleceń	dotyczących	
obliczeń	konstrukcyjnych,	zawierają	bardzo	dużo	zaleceń	z	zakresu	tak	zwanej	„sztuki	
inżynierskiej”	.	Po	wielu	latach	doświadczeń	przekonano	się,	że	o	bezpieczeństwie	kon-
strukcji	budowlanych	w	równym	stopniu	decydują	obliczenia	konstrukcyjne,	jak	i	zespół	
praktycznych	doświadczeń	zdobytych	dotychczas	w	konkretnej	dziedzinie	konstrukcji	
budowlanych.	

Niezawodność, trwałość oraz użyteczność ustrojów i obiektów 
budowlanych jest podstawą projektowania współczesnych

budynków.

Stosowanie	teorii	niezawodności	do	oceny	bezpieczeństwa	konstrukcji	budowlanych	
jest	oczywistym	faktem	wynikającym	wprost	ze	specyfiki	projektowania	odpowiedzial-
nych	konstrukcji	budowlanych	i	inżynierskich.
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6.	Metodologia	ustalania	stopnia	zużycia	.

Metodologia	jest	to	system	jasno	określonych	reguł	i	procesów	do	których	odwołu-
ją	się	badania	będące	podstawą	ewaluacji	wiedzy.	System	ten	nie	 jest	niezmienny	ani	
niezawodny,	jest	ciągle	doskonalony.	Dotyczy	ogółu	czynności	w	obrębie	oceny	stanu	
technicznego	i	ustalania	stopnia	zużycia	budynków,		konstrukcji	,elementów	wykończe-
niowych	materiałów	budowlanych	.	

Metodologię	możemy	rozumieć	w	aspekcie	pragmatycznym,	jako	naukę	o	meto-
dach	działalności	naukowej	i	stosowanych	w	nauce	procedurach	badawczych,	jako	
naukę	o	elementach	i	strukturze	systemów	naukowych	oraz	czynności	i	rezultaty	we	
wszystkich	dziedzinach,	zajmującą	się	relacjonowaniem;	dostosowaniem	do	odrębności	
poszczególnych	nauk	i	ich	specyfiki.		
	
W	każdej	opinii,	ocenie	należy	przyjąć	określoną	strategię	badawczą	jako	czynności	
dotyczące	wyboru	przedmiotu	i	koncepcji	badań	z	punktu	widzenia	rozwiązania	pro-
blemu,	w	odniesieniu	do	procesu	badawczego,	ciągu	działań	dotyczący	efektywnego	
formułowania	i	rozwiązywania	problemów,	ich	skuteczności	umiejętności	podejmowa-
nia	decyzji	w	oparciu	o	plan	badawczy	,sposób	organizacji	badań,	wielowarstwowość	i	
cykliczność.[M5]	

Metodologia jest to nauka o metodach badań naukowych, ich 
skuteczności i wartości poznawczej.

W	metodologii	nauk	ścisłych	współcześnie	dominuje	podejście	bazujące	na	wyko-
rzystaniu	metod	statystycznych	bądź	matematycznych	do	opisu	różnych	zjawisk	będą-
cych	pod	obserwacją	badacza.	W	celu	uzyskania	danych	do	obliczeń	wykorzystuje	się	
precyzyjnie	opisaną	w	metodologiach	 szczegółowych	nauk	gamę	działań	w	 tym	dia-
gnostykę	budowlaną	.Wiele	nauk	posiada	własne	metodologie	lub	korzysta	z	dorobku	
innych	zapożyczając	ich	metodologie.

W	naukach	technicznych	często	dokonuje	się	pomiaru	za	pomocą	mierników	z	za-
chowaniem	właściwych	warunków	otoczenia	a	uzyskane	tak	wyniki	mogą	być	zbierane	
i	porównywane	z	wynikami	uzyskanymi	przez	innych	badaczy	przy	zachowaniu	tych	
samych	zmiennych	lub	nieznacznej	ich	modyfikacji.	Do	opracowania	stosuje	się	tu	czę-
sto	 opis	 matematyczny.	 Formułowanie	 hipotez	 z	 wykorzystaniem	 metod	 naukowych	

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



52

w	celu	ich	weryfikacji	i	potwierdzenia,	jest	podstawowym	schematem	realizacji	badań	
również	w	zakresie	budownictwa.	

W	opiniach,	ocenach,	ustalaniu	stopnia	zużycia	technicznego,	funkcjonalnego	nale-
ży	stosować	metody	naukowe	,nauka	ang.	science	oznacza	wiedzieć,	proces	zdobywania	
wiedzy,	informacji	,	działalność	inżynierska	mająca	na	celu	obiektywne	poznanie	rze-
czywistości	poprzez	wykrywanie	 istniejących	relacji	między	zjawiskami,	działaniami,	
uszkodzeniami,	nieprawidłowościami	,	przedmiotami	,	obiektami,	osobami	jako	pewne	
systemy	ludzkiej	działalności	zmierzające	do	określonych	celów.	Termin	nauka	jest	ro-
zumiany	również	jako	działalność	specjalistów,	,ekspertów,	rzeczoznawców	jako	pewien	
rodzaj	procesu	badawczego	 lub	 jako	 intelektualny	produkt	 takiej	działalności.	 specy-
ficznym	celem	nauki	 jest	organizacja	 i	klasyfikacja	wiedzy	w	oparciu	o	odwoływanie	
się	do	autorytetów,	ustalonych	zasad,	opracowań,	badań	i	ustaleń	w	podobnych	sferach	
działalności	eksperckiej.	

Ustalanie	stopnia	zużycia	obiektów	jest	między	innymi	efektem	diagnostyki	budow-
lanej	,	wpisuje	się	w	metody	badawcze	związane	z	oceną	zjawisk	następujących	w	czasie	
w	eksploatowanym	obiekcie	budowlanym	w	oparciu	o	zestawy	zidentyfikowanych	ele-
mentów	porównawczych	istniejących	budynków	,podane	sposoby	oceny	procentowego	
ich	 zużycia,	w	oparciu	 o	 formuły	matematyczne,	 badania	naukowe	 ,	wyniki	 badań	 i	
doświadczeń	naukowych.

Związek	między	stanem	technicznym	st,	podawanym	zwykle	w	formie	opisu	słow-
nego	od	"bardzo	dobry"	do	"bardzo	zły",	a	stopniem	zużycia	budynku	sz	przedstawia	się	
za		zwyczaj	jako:

														
																																																																										

[W1]																						

gdzie:
st	–	stan	techniczny	obiektu
sz	–	stopień	zużycia	obiektu

Tab.	5.	Stan	techniczny	a	zużycie	techniczne	budynku

Stan	techniczny	st Stopień	zużycia	sz	[%]
bardzo	dobry do	10

dobry 11÷20
zadowalający 21÷30

średni 31÷50
zły 51÷70

bardzo	zły powyżej	70
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Według	standardów	Polskiej	Federacji	Stowarzyszeń	Rzeczoznawców	Majątkowych	
przez	zużycie	rozumie	się	utratę	wartości	szacowanej	nieruchomości	wynikłą	z	jej	zuży-
cia	technicznego	(fizycznego),	funkcjonalnego	(użytkowego)	i	środowiskowego.

Zużycie	techniczne	(szt)	wynika	z	wieku	obiektu	budowlanego,	trwałości	zastosowa-
nych	materiałów,	 jakości	wykonawstwa	budowlanego,	sposobu	użytkowania	 i	warun-
ków	eksploatacyjnych,	wad	projektowych,	prowadzonej	gospodarki	remontowej	itp.	Zu-
życie	to	najczęściej	określa	się	procentowo.	W	pewnych	przypadkach,	zamiast	procentu	
utraty	wartości,	bierze	się	pod	uwagę	nakłady	finansowe	niezbędne	do	doprowadzenia	
obiektu	do	używalności	w	dobrym	stanie	technicznym	oraz	tzw.	pozostały	okres	użyt-
kowania	obiektu	dla	prowadzenia	danej	działalności	gospodarczej,	jednak	nie	dotyczy	
to	obiektów	omawianych	w	tym	opracowaniu.

Zużycie	funkcjonalne	(szf)	wynika	z	porównań	zastosowanych	w	danym	przypadku	
projektowych	rozwiązań	użytkowych	do	aktualnie	preferowanych	(ocena	nowoczesno-
ści),	a	także	porównań	w	zakresie	standardu	wykończenia	i	wyposażenia	w	urządzenia	
techniczne	oraz	ewentualnego	specjalnego	przeznaczenia,	utrudniającego	lub	uniemoż-
liwiającego	zmianę	sposobu	wykorzystania.[1].

Zużycie	środowiskowe	(szś)	wynikać	może	z:

•	 dokonanych	 lub	 planowanych	 zmian	 w	 otoczeniu	 budynku,	 powodujących	
uciążliwości	takie	jak:	budowa	w	sąsiedztwie	szacowanej	nieruchomości	zakładu	
przemysłowego,	drogi	o	dużym	natężeniu	ruchu,	linii	tramwajowej,	nieregular-
nego	cieku	wodnego	itp.;	

•	 prowadzonej	lub	przewidywanej	na	danym	terenie	eksploatacji	górniczej,	powo-
dującej	trwałe	uszkodzenia	nieruchomości;

•	 szkodliwego	wpływu	zniszczonego		ekologicznie	środowiska	na	trwałość		obiek-
tów	budowlanych	i	jakość	gruntu.

Zużycie	łączne	(sz)	ustala	się	ze	wzoru:

	 	 	 	 	 	
					[W2]

gdzie:
szś	-zużycie	środowiskowe
szf-zużycie	funkcjonalne	

Indywidualne	 cechy	budynku,	 zarówno	w	odniesieniu	do	 rozwiązań	konstrukcyj-
nych,	jak	i	użytkowania,	powodują,	że	procesy	zużycia	poszczególnych	obiektów	wyka-
zywać	mogą	znaczne	różnice.	Dlatego	ustalenie	stopnia	zużycia	technicznego	budynku	
wymaga	z	reguły	indywidualnej	analizy	wykonanej	przez	rzeczoznawcę,	zaś	wykorzy-
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stanie	do	tego	celu	po		danych	w	literaturze	formuł	i	tabel	służyć	może	jedynie	do	wstęp-
nego	oszacowania	.

W	 przypadku	 wstępnej	 analizy	 zużycia	 technicznego	 stosuje	 się	 metody	 czasowe	
które	opierają	się	na	założeniu,	że	zużycie	techniczne	narasta	w	czasie	oraz	zależy	od	
jakości	utrzymania	budynku	czyli	bieżącej	konserwacji,	okresowych	remontów	,	napraw,	
wymiany	i	utrzymania	obiektu.

Formuła	liniowa	dla	budynków	źle	utrzymywanych:

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 																																																																																										[W3}

gdzie:
sz	-	stopień	zużycia	technicznego	budynku,	w	%,
t	-	dotychczasowy	okres	użytkowania	budynku,	w	latach,
T	-	przewidywany	całkowity	okres	użytkowania	(trwałość)	budynku,	w	latach.

Formuła	Rossa	dla	budynków	przeciętnie	utrzymywanych:

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [W4}
	

Formuła	Romsterfena	dla	budynków	ponadprzeciętnie	utrzymywanych:
	
	 	 	 	 	 	 	

	
	 	 	 [W5]
	

Formuła	Eytelweina	dla	budynków	bardzo	starannie	utrzymywanych:
	

	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 		
[W6}

	

	 W	 Polsce	 najbardziej	 rozpowszechniona	 jest	 formuła	 Rossa	 [W4],	 podana	 przez	
F.W.	Rossa.
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Znane	są	również	formuły	proponowane	przez	Europejską	Grupę	Rzeczoznawców	
Majątkowych	TEGOVOFA[1]:

		 	 	 	 	 	
	 	 	 	 [W7]

lub:

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [W8]
	

gdzie:
tp	 -	oszacowany	pozostały	okres	użytkowania	budynku,
t,	T	 -	jak	we	wzorze	[W3].

Zaletami	opisanych	wyżej	formuł	jest	możliwość	szybkiego	wstępnego	szacowania	
zużycia	technicznego	budynków.	Wadami	tych	metod	jest	ich	uproszczenie	ze	względu	
na	przyjęcie	tylko	dwóch	parametrów:	wieku	oraz	sposobu	utrzymania	budynku.	Nie	
uwzględnia	się	możliwości	zróżnicowanego	zużycia	poszczególnych	elementów	obiek-
tu.	Metody	te	opierają	się	na	przewidywanym	całkowitym	okresie	użytkowania	budyn-
ku	T,	który	w	rzeczywistości	jest	indywidualną	cechą	obiektu	i	może	znacznie	odbiegać	
od	przyjętego	na	podstawie	 literatury.	W	przypadku	starszych	budynków	dodatkowe	
błędy	wynikać	mogą	z	braku	danych	o	okresie	budowy,	zwłaszcza	jeśli	była	ona	roz-
ciągnięta	w	czasie,	oraz	wiarygodnych	informacji	na	temat	okresu	i	zakresu	przeprowa-
dzanych	prac	remontowych	i	modernizacyjnych,	ewentualnych	błędów	projektowych,	
wykonawczych	[1].

Do	 oceny	 stopnia	 zużycia	 pojedynczych	 budynków	 najczęściej	 stosuje	 się	 metodę	
wizualną,	 tzw.	 "metodę	 średniej	ważonej"	 ,która	polega	ona	na	 indywidualnej	ocenie	
stopnia	zużycia	poszczególnych	elementów	danego	budynku,	a	następnie	,przez	zadanie	
im	odpowiednich	wag	-,ustaleniu	ważonego	stopnia	zużycia	całego	obiektu:

	 	 	 	 	 	 	 	 	 													[W9]
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gdzie:
ui		 -	udział	kosztu	odtworzenia	danego	elementu	w	strukturze	kosztu	odtworzenia	

obiektu,	pełniący	rolę	wagi,	w	%
sei	 -	stopień	zużycia	danego	elementu,	w	%,
n	 -	liczba	ocenianych	elementów	w	obiekcie.

Główną	zaletą	metody	średniej	ważonej	jest	stosunkowo	duża	dokładność	w	usta-
laniu

stopnia	zużycia	technicznego	budynku,	wynikająca	z	określania	zużycia	poszczegól-
nych

elementów	lub	grup	elementów	budynku.	Jej	warunkiem	jest	oczywiście,	by	ocena	
była	prowadzona	przez	doświadczonego	specjalistę	budowlanego.

Metoda	wizualna	pozwala	na	zindywidualizowanie	oceny	stopnia	zużycia	elementów	
składowych	budynków,	a	także	uwzględnienie	zróżnicowania	obiektów	pod	względem	
zastosowanych	 rozwiązań	 architektonicznych,	 konstrukcyjnych	 i	 wykończeniowych	
oraz	zakresu	wyposażenia.	W	zależności	od	typu	budynku	uwzględniane	są	różnice	w	
udziale	poszczególnych	elementów	w	kosztach	odtworzenia	całego	obiektu.

Należy	zwrócić	uwagę,	 iż	wykorzystanie	 tej	metody	wymaga	znajomości	 struktu-
ry	 rodzajowej	 i	 wartościowej	 elementów	 składowych	 budynku	 podlegającego	 ocenie.	
Główną	jej	wadą	jest	znaczna	czasochłonność	badań[1].

Istnieją	również	metody	,	w	których	do	wyznaczenia	stopnia	zużycia	wykorzystuje	
się	w	wskaźniki	ekonomiczne	w	których	wykorzystuje	się	wartość	odtworzenia	w	stanie	
nowym	odwracalnej	części	zużycia	albo	spadek	wartości	dochodu	z	budynku	w	stosun-
ku	do	początku	okresu	użytkowania:

Metoda	kwalifikacji	zużycia	niematerialnego,	w	której	wartość	odtworzenia	ustalana	
jest	przez	pomniejszenie	wartości	początkowej	odwrotnie	proporcjonalnie	do	wzrostu	
wydajności	pracy	w	branży	usług	i	materiałów	budowlanych:

		 	 	 	 	 	 	 	 	 									[W10]
	

gdzie:
E	-	stopień	zużycia	technicznego	niematerialnego,
W0	-	wartość	początkowa	budynku,
i	-	średnioroczny	wzrost	wydajności	pracy	w	branży	usług	i	materiałów	budowlanych,
t	-	dotychczasowy	okres	eksploatacji	budynku.
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Metoda	 kwalifikacji	 zużycia	 materialnego,	 wykorzystująca	 zasadę,	 według	 której	
istnieje	ścisły	związek	pomiędzy	dochodem,	jaki	może	przynieść	nieruchomość,	a	stop-
niem	zużycia:

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
[W11]

	
gdzie:
Et	-	wartość	dochodu	otrzymana	w	czasie	t,
E0	-	wartość	dochodu	otrzymana	na	początku	okresu	użytkowania	.
	

Metoda	uwzględniająca	wartości	"odwracalnego"	i	"nieodwracalnego	"	zużycia	dane-
go	elementu	budynku,	przy	założeniu	liniowego	postępu	zużycia.	Stopień	zużycia	"od-
wracalnego"	wyznacza	się,	sumując	określone	dla	poszczególnych	elementów	iloczyny	
efektywnego	wieku	w	procentach	i	kosztu	odtworzenia,	przy	czym	uwzględnia	się	tutaj	
elementy	drugorzędne,	wykończeniowe	i	instalacje	:

	
	 	 	 	 																																																																										[W12]

gdzie:
szod	-	stopień	zużycia	technicznego	odwracalnego,
Tei	-	wiek	efektywny	i-tego	elementu	wyrażony	w	%	wieku	ekonomicznego,
Koei	-	koszt	odtworzenia	w	stanie	nowym	i-tego	elementu.

Stopień	zużycia	,nieodwracalnego"	wyznacza	się,	uwzględniając	elementy	budynku	
o	długim	okresie	użytkowania,	a	więc	głównie	konstrukcyjne.	Ponadto	w	obliczeniach	
wykorzystuje	się	współczynnik	wieku	efektywnego	tych	elementów,	z	uwzględnieniem	
wieku	ekonomicznego	całego	budynku:
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[W13]

gdzie:
sznod	-	stopień		"nieodwracalnego"		zużycia		technicznego,
TEi		-	wiek	efektywny	i-tego	elementu	wyrażony	w	%	wieku	ekonomicznego	całego		

budynku,
KoEi	-	koszt	odtworzenia	i-tego	elementu	o	długim	okresie	użytkowania.

Obliczanie	 zużycia	 na	 podstawie	 kosztów	 utrzymania	 budynku.	 W	 metodzie	 tej	
zużycie	 techniczne	określa	 się	w	procentach	wartości	 odtworzenia	budynku.	Między	
wielkością	zużycia	a	nakładem	ponoszonym	na	utrzymanie	budynku	istnieje	zależność:

	
	 Ku=	f(Zod)		 	 	 	 	 	 	 	 	

	

[W14]

gdzie:
Ku	-	koszty	utrzymania,
Zod	-	zużycie	techniczne	jako	procent	wartości	odtworzenia,	a	więc	praktycznie:

		 	 	 	 	 	
	 	 	 										[W15]

gdzie:
Ko	-	wartość	odtworzenia,
Β	-	współczynnik	powiększający	koszty	odtworzenia	budynku,	większy	od	jedności.
	
Przy	założeniu,	że	np.	β =	1,30,	stopień	zużycia	technicznego	budynku	w	dowolnym	

okresie	jego	eksploatacji	wyniesie:
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[W16]
	

Metoda	oceny	stopnia	zużycia	technicznego	budynku	na	podstawie	kosztów	utrzy-
mania	jest	dokładniejsza	od	metody	Rossa.	W	przypadku	zarządzania	budynkiem	usta-
lenie	kosztów	utrzymania	jest	stosunkowo	proste	i	zastosowanie	tej	formuły	jest	stosun-
kowo	łatwe..

Podstawowym	problem	niedokładności	oceny	stopnia	zużycia	konstrukcji	budynku	
wyżej	opisanych	metod	jest	ich	zbytnie	uproszczenie	i	brak	kompleksowej	oceny	.	

Dobrą	metodą	wydaje	się	formuła	,	by	zużycie	ustroju	nośnego	budynku	oceniać	na	
podstawie	analizy	utraty	nośności	poszczególnych	elementów	konstrukcyjnych	w	trak-
cie	jego	eksploatacji,	w	odniesieniu	do	nośności	początkowej	No.

Wówczas	dla	pojedynczego	elementu	konstrukcyjnego:

	
	 	 	
	 	 	 	 	 [W17]

gdzie:
sze	 -	stopień	zużycia	elementu	konstrukcyjnego,
No	 -	początkowa	nośność	elementu,	określona	dla	t=	0,
Nt	 -	nośność	elementu	w	okresie	0	<	t	<	T.
	
Wartość	 Nt	 określa	 się	 według	 odpowiednich	 norm,	 z	 uwzględnieniem	 zmian	 w	

czasie	właściwości	 zastosowanych	materiałów	 i	 uszkodzeń	konstrukcji.	Zależności	 te	
mogą	być	według	autorów	ustalone	za	pomocą	analizy	teoretycznej,	opartej	na	doświad-
czalnych	danych	o	charakterze	zmian	cech	materiałów	i	uszkodzeń	konstrukcji	w	trak-
cie	eksploatacji	budynku.													

W	ocenie	tak	rozumianego	zużycia	całego	ustroju	nośnego	budynku	należy	uwzględ-
nić,	że	wpływ	poszczególnych	jego	elementów	nie	jest	równorzędny.	Na	przykład	zu-
życie	ściany	nośnej	na	parterze	ma	większy	wpływ	na	stan	techniczny	całego	budynku	
niż	 zużycie	 pojedynczego	 stropu	 dowolnej	 kondygnacji.	 Ponadto	 budynki	 murowane	
pracują	jako	układ	przestrzenny,	w	którym	zniszczenie	pojedynczego	elementu	powo-
duje	redystrybucję	sił	wewnętrznych.	W	związku	z	tym	do	określenia	stopnia	zużycia	
budynków	murowanych	proponuje	się	następującą	formułę:
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	 	 	 	 	 	 	 	 [W18]
	

gdzie:
Nti,	Noi	-	nośność	i-tego	elementu	jak	we	wzorze	(2.20),
Ai	–	powierzchnia	obciążenia	na	i-ty	nośny	element	konstrukcyjny	,
n	-	liczba	ocenianych	elementów	w	budynku.

Za	kryterium	wyboru	wartości	Ai	przyjmuje	się	powierzchnię,	która	może	być	wyeli-
minowana	z	pracy	budynku	w	wypadku	awarii	jednego	konkretnego	elementu	nośnego.

Metoda szczegółowa.

 Dla właściwej oceny stanu elementów budynku konieczne jest stosowanie me-
t5od szczegółowych z wykorzystaniem programów komputerowych do kosztoryso-
wania w których można wykorzystywać aplikacje identyfikujące i inwentaryzujące 
wszystkie elementy budynku ,które powinny być poddane ocenie.

Identyfikacja wszystkich elementów budynku na podstawie dokumentacji tech-
nicznej i elementów porównawczych do obiektów o podobnych parametrach tech-
nicznych, konstrukcyjnych i architektonicznych pozwoli na stworzenie modelu 
matematycznej oceny stopnia zużycia wszystkich możliwych do zinwentaryzowa-
nia elementów budynków i maksymalne zbliżenie do rzeczywistego składu, ilości 
elementów zastosowanych w badanym budynku, co pozwala na szczegółową ocenę 
stopnia zużycia i porównacie z ogólnymi formułami matematycznymi określonymi 
metodami  i wzorami Rossa. [M5].

Należy więc przygotować niezbędną dokumentację techniczną budynku w wersji 
cyfrowej, standardem jest wersja przestrzenna 3D ,a w szczególności:

• inwentaryzacja geodezyjna z naniesieniem wszystkich przyłączy ,sieci, punk-
tów odcinających, zaworów, wyłączników energetycznych, hydrantów ,ele-
mentów zewnętrznych, dróg pożarowych, ewakuacyjnych ,miejsc parkingo-
wych ,wszystkich elementów zewnętrznych związanych z bezpieczeństwem 
obiektu, sieci i przyłączy wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 
przyłączy energetycznych, sieci instalacji niskoprądowej, zadrzewienia, ele-
mentów małej architektury
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• inwentaryzacja elementów zewnętrznych budynku związanych z bezpieczeń-
stwem budynku i użytkowników, stref działania służb ratowniczych ,służb 
technicznych w przypadku wystąpienia awarii i sytuacji kryzysowych, 

• szczegółowe pomiary budynku i wszelkich instalacji wewnętrznych,
• inwentaryzacja architektoniczna, budowlana, instalacyjna wykonana meto-

dą szczegółową,
• wykonanie cyfrowych modeli przestrzennych budynku w poszczególnych 

branżach architektonicznej, budowlanej, konstrukcyjnej, instalacji wodnej, 
kanalizacyjnej ,

• wykonanie obmiarów wszystkich elementów obiektu tak jak dla robót remon-
towych ,wprowadzenie do programu kosztorysującego ,wykonanie zestawie-
nia poszczególnych elementów budowlanych, konstrukcyjnych, wykończe-
niowych i instalacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych podlegających ocenie 
i ustaleniu stopnia zużycia oraz ustalania potrzeb remontowych budynku, 
tworzenia planów remontowych, harmonogramów robót naprawczych, do-
raźnych i okresowych,

• ustalenie stopnia zużycia wszystkich elementów budynku jako protokół 
otwarcia i prowadzenie dokumentacji w zakresie stopnia zużycia z uwzględ-
nieniem aktualnego stanu technicznego ,wykonanych ,napraw, remontów 
bieżących zmieniających stan techniczny budynku ,obniżający lub podwyż-
szających stopień zużycia poszczególnych elementów budynku,

• zmiany stopnia zużycia w tabelach elektronicznych można korygować prak-
tycznie przy każdym przeglądzie doraźnym, związanym z prowadzonymi 
pracami remontowymi, naprawami, przeglądami okresowymi

Niezbędne jest zatem wykonanie szczegółowej inwentaryzacji budowlanej w wer-
sji cyfrowej ,wersji cyfrowej zestawienia wszystkich elementów budynku zgodnie z 
metodami kosztorysowania robót budowlanych. 

 
  Z oczywistych względów opisane wyżej analizy przeprowadzić może jedynie 

rzeczoznawca budowlany.
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7.	Metodologia	wykonywania	opinii	w	zakresie	zużycia	
technicznego.

	Ocena	stanu	technicznego	budynku,	budowli	czy	obiektu	budowlanego	w	tym	usta-
lanie	stopnia	zużycia	to	podstawowy	wymóg	Prawa	budowlanego	związany	z	obowiąz-
kowymi	okresowymi	przeglądami,	lecz	również,	w	przypadku	wątpliwości	co	do	stanu	
technicznego,	konieczność	określona	prawem	wykonania	przez	uprawnioną	osobę	oce-
ny	stanu	technicznego	związana	z	zapewnienie	bezpieczeństwa	użytkowania	obiektu.		
Każdy	przegląd	obiektu	doraźny	czy	okresowy	stanowi	ocenę	stanu	technicznego,	któ-
rego	elementem	poza	innymi	kryteriami	jest	zużycie	techniczne	.	Zużycie	techniczne	
budynków,	budowli	i	obiektów	budowlanych	jest	 jednym	z	podstawowych	elementów	
diagnostyki	 budowlanej,	 zależy	 od	 wielu	 czynników	 obiektywnych	 i	 subiektywnych.	
Konieczność	dokładnej,	obiektywnej	oceny	stanu	technicznego,	maksymalne	wyelimi-
nowanie	subiektywnych	ocen	jest	podstawowym	zadaniem	oceniającego.	

Ocena	stanu	technicznego	budynku	,wyrażona	w	formie	opinii	technicznej	potrzeb-
na	jest	w	celu	bieżącej,	okresowej	oceny	budynku,	jego	elementów	konstrukcyjnych	i	wy-
kończeniowych	według	ustalonej	metodologii,	listy	elementów	podstawowych	obiektu	
jak	również	przed	podjęciem	decyzji	inwestycyjnej	zakupu	nieruchomości,	wykonania	
robót	modernizacyjnych	,remontowych.	Opinia	stanowi	niewielki	koszt	w	porównaniu	
z	wartości	inwestycji	,a	może	przyczynić	się	do	ograniczenia	potencjalnych	strat	i	ujaw-
nieniu	wad,	niedoróbek	czy	innych	nieprawidłowości	.

Stan	techniczny	i	zużycie	techniczne	bezpośrednio	rzutuje	na	bezpieczeństwo	obiek-
tu	oraz	jego	wartość	odtworzeniową,	jak	również	rzecz	jasna	wartość	rynkową.	Wła-
ściwa	 diagnostyka	 obiektu	 pozwala	 na	 wydanie	 prawidłowej	 diagnozy,	 oceny	 stanu	
technicznego,	 zaleceń	 w	 zakresie	 konieczności	 pogłębionej	 diagnostyki	 oraz	 napraw,	
remontów,	prac	odtworzeniowych	służących	utrzymaniu	obiektu	we	właściwej	kondycji	
i	właściwym	stanie	technicznym.

Na	podstawie	diagnostyki	obiektu	powstaje	opinia	techniczna	jako	ocena	stanu	bu-
dynku	wystawiona	na	podstawie	oględzin	 i	dostępnej	dokumentacji	projektowej,	 ele-
mentów	konstrukcji,	elewacji	oraz	dachu	z	elementami	oceny	zużycia	technicznego	tych	
elementów..	

O	szczegółowości	oceny	stanu	budynku	decyduje	konkretna	sytuacja.	W	ocenie	sta-
nu	technicznego	mamy	do	czynienia	z	dwoma	pojęciami	stosowanymi	często	wymien-
nie	ekspertyzą	i	opinią	techniczną.

Opinia	techniczna	jest	zwykle	wydawana	przez	specjalistę	w	zakresie	budownictwa	
na	podstawie	oględzin	obiektu	budowlanego,	jego	elementów	konstrukcyjnych,	wykoń-
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czeniowych,	zapoznaniu	się	z	dokumentacją	budynku,	dokumentacją	techniczną	obiek-
tu.	Diagnoza	w	takim	opracowaniu	jest	zwykle	stawiana	na	podstawie	doświadczenia	
eksperta	i	nie	zawsze	może	być	jednoznaczna.

W	uzasadnionych	przypadkach	jednym	z	wniosków	opinii	technicznej	jest	koniecz-
ność	poszerzenia	badań	i	wykonanie	ekspertyzy	technicznej,	która	jest	opracowaniem	
zwykle	 szerszym,	w	którym	oprócz	 zaangażowania	 intuicji	 i	 doświadczenia	 eksperta	
występują	elementy	obiektywnych	badań	materiałów,	diagnostyki	budowlanej	z	zasto-
sowaniem	nowoczesnych	narzędzi,	urządzeń	do	pomiarów	i	badania	elementów	kon-
strukcji	 i	wykończenia,	pomiary	ugięć,	przemieszczeń	konstrukcji	 i	 koniecznych	ob-
liczeń,	 czasem	 analizy	 statyczno-wytrzymałościowej	 i	 oceny	 poprawności	 rozwiązań	
projektowych,	 technologicznych	 i	prawidłowości	 realizacji	 robót	budowlanych,	 zgod-
ności	z	wiedzą	techniczną	warunkami	technicznymi,	normami	techniczno	-prawnymi,	
oceny	ich	jakości,	 ilości	 ,wartości	 i	 innych	cech.	Postawiona	diagnoza	jest	w	ten	spo-
sób	uwiarygodniona	obiektywnymi	badaniami,	pomiarami	czy	obliczeniami,	które	są	
sprawdzalne.	

Jeśli	więc	w	budynku	pojawiają	się	 jakiekolwiek	niepokojące	zjawiska	utrudniające	
użytkowanie	lub	też	jakiekolwiek		zarysowania	konstrukcji,	takie	jak:	spękania	ścian,	
widoczne	 rysy	 na	 stropach,	 przemieszczenia	 elementów	 konstrukcyjnych	 uniemożli-
wiające	na	przykład	swobodne	otwieranie	drzwi	lub	okien	,należy	skorzystać	z	wiedzy	
eksperta	w	zakresie	budownictwa	,który	oceni	stan	techniczny,	bezpieczeństwo	obiektu,	
uszkodzenia	 i	 zużycie	 techniczne	 elementów	 obiektu,	 jak	 również	 oceni	 koszt	 robót	
naprawczych	i	remontowych	oraz	oceni	konstrukcję	budynku	.

Każdy	 budynek,	 obiekt,	 jego	 sytuacja	 	 jest	 indywidualna	 i	 specjalista	 wykonujący	
zlecenie	podczas	w	swej	pierwszej	czynności,	 jaką	musi	wykonać	czyli	wizji	 lokalnej,	
przeglądu	obiektu,	decyduje	o	zakresie	opracowania,	czyli	musi	odpowiedzieć	na	pyta-
nie,	czy	opinia	w	tym	przypadku	jest	wystarczająca	czy	też	konieczna	jest	ekspertyza	
budowlana	.

Opinia	to	ocena	stanu	budynku	wystawiona	na	podstawie	oględzin	i	dostępnej	do-
kumentacji	 projektowej,	 ekspertyza	 techniczna	 to	 również	 ocena	 stanu	 budynku	 po-
szerzona	o	szereg	badań,	analiz	 technicznych	w	zakresie	elementów	konstrukcyjnych	
nośności	i	wytrzymałości	fundamentów,	ścian,	stropów	i	innych	elementów	konstrukcji,	
elewacji	 oraz	 dachu.	 sprawdzenie	 stanów	 granicznych	 użytkowalności	 (SGU),stanów	
granicznych	 nośności(SGN),a	 szczególnych	 przypadkach	 przejściowych	 stanów	 gra-
nicznych(PSGU,	 PSGN).	 Szczegółowość	 i	 zakres	 oceny	 są	 ściśle	 związane	 z	 celem,	
jakiemu	mają	służyć	wyniki	badań.	Określenie	celu	opinii	jest	szczególnie	istotne	,a	o	
szczegółowości	oceny	decyduje	konkretna	sytuacja.	

Przeglądy	 okresowe,	 kontrole	 techniczne	 budynków,	 budowli,	 obiektów	 budowla-
nych	sieci,	lokali	mieszkalnych	,odbiory	techniczne	wykonywane	są	również	na	podsta-
wie	art.	62	Ustawy	Prawo	budowlane	jako	okresowe	kontrole,	co	najmniej	raz	w	roku,	
polegające	na	sprawdzeniu	stanu	technicznego	elementów	budynku,	budowli	i	instalacji	
narażonych	na	szkodliwe	wpływy	atmosferyczne	i	niszczące	działania	czynników	wy-
stępujących	podczas	użytkowania	obiektu,	okresowe	kontrole,	co	najmniej	raz	na	5	lat,	
polegające	na	sprawdzeniu	stanu	technicznego	i	przydatności	do	użytkowania	obiektu	
budowlanego,	 estetyki	obiektu	budowlanego	oraz	 jego	otoczenia,	 również	w	zakresie	
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wyłączenia	z	użytkowania	obiektów,	odbiorów	końcowych,	przywrócenia	do	użytko-
wania	obiektów	budowlanych,	wadliwości	przeglądów	,odbiorów	i	innych	kończące	się	
opinią	techniczną	wyrażoną	pisemnie	przez	osobę	posiadającą	odpowiednie	uprawnie-
nia	do	pełnienia	samodzielnej	funkcji	technicznej	w	budownictwie.	W	celu	prawidło-
wego	wykonania	opinii	 technicznej	wraz	 z	oceną	 stanu	 technicznego	należy	uzyskać	
szereg	 informacji	związanych	z	obiektem.	Należy	w	opinii	podać	źródła	 informacji	o	
obiekcie:	dokumentacja	geologiczna	,techniczna,	wizje	lokalne,	książka	obiektu	i	inne	
możliwe	do	uzyskania.	Należy		wymienić	podstawy	prawne	wykonywania	opinii,	pod-
stawy	techniczne,	materiały	,źródłowe	,literaturę	fachową,	materiały,	badania,	istniejąca	
dokumentację	techniczną	z	podaniem	przez	kogo	została	wykonana,	szczegółowe	oglę-
dziny	 obiekty,	 elementów	 konstrukcyjnych,	 wykończeniowych,	 materiałów	 budowla-
nych,	lokalizację,	zakres	i	rodzaj	wykonywanych	odkrywek,	badań		pobranych		próbek,		
niezbędne	 	pomiary	 inwentaryzacyjne	 inne	czynności	wykonane	podczas	przeprowa-
dzanych	wizji		lokalnych,	przeprowadzone		badania	,	w	tym	geologiczne		i		wykonane		
obliczenia	sprawdzające	izolacyjność	termiczną	przegród	budowlanych	i	wytrzymałości	
podstawowych	elementów	konstrukcyjnych.

W	opinii	należy	wykonać	szczegółowy	opis	techniczny	obiektu,	opis	konstrukcyjny	
budynku		 i	 jego		podstawowych		elementów	,dokumentację	fotograficzną	,inwentary-
zację,	ocenę	stanu	technicznego	zgodnie	z	tabelami	wzorcowych	elementów	scalonych:	
fundamenty	,	izolacja	przeciwwilgociowa,	ściany	konstrukcyjne,	ściany	działowe,	stro-
py	nad	poszczególnymi	kondygnacjami	i	balkony	,	konstrukcja	dachu	lub	stropodachu	
,	 jego	pokrycie	 i	odwodnienie,	 schody	 ,	 stolarka	okienna	 i	drzwiowa,	 tynki,	podłogi,	
malowania	oraz	instalacje	i	urządzenia	należące	do	wyposażenia	budynku.	Konieczny	
jest	szczegółowy	opis	stanu	technicznego	poszczególnych	elementów	budynku,	z	okre-
śleniem	stwierdzonego	wskaźnika	procentowego	ich	zużycia	,	odniesionego	następnie	w	
specjalnym	zestawieniu	do	wartości	całego	budynku	lub	budowli	.Kolejność	omawiania	
tych		elementów		powinna		być	zgodna		z	układem		przyjętym		w		wybranej		wzorco-
wej	 	 tabeli	 	elementów	scalonych.	W	opisie	 tym	należy	podać	wszystkie	dostrzeżone	
uszkodzenia	usterki.	Należy	uwzględnić	przy	omawianiu	każdego	elementu	procento-
wy	wskaźnik	jego	zużycia	wartościowego	w	przypadku	podjęcia	kapitalnego	remontu	
budynku	 ,	 określający	 przewidywaną	 wartość	 nakładów	 jakie	 w	 odniesieniu	 do	 tego	
elementu	trzeba	będzie	ponieść	w	stosunku	do	wartości	jego	odtworzenia.

Przy	formułowaniu	opinii	na	temat	zużycia	poszczególnych	elementów	należy	za-
mieścić	 informacje	dotyczące	 	 zużycia	 funkcjonalnego	oraz	 informacje	dotyczące	 za-
wilgoceń	murów,	 stropów	 i	 tynków	oraz	korozji	biologicznej	elementów,	 jak	 również	
wszystkich	elementów	drewnianych	budynku.

Informacje	te	powinny	możliwie	dokładnie	określać		lokalizację	miejsc,	gdzie	zjawi-
ska	te	występują,	wielkość	porażonej	powierzchni	i	głębokość	powstałych	stąd	ubytków	
lub	osłabienia	spoistości	materiału.	Należy	zwrócić	również	na	następujące	okoliczności:

•	 zarysowania	elementów	konstrukcyjnych	ich	charakterystykę,	układ	i	szerokość	
dostrzeżonych	rys-morfologia	rys	
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•	 	odchylenia	elementów	konstrukcyjnych,	
•	 stan	techniczny	fundamentów	,posadzek	,
•	 stan	instalacji	wewnętrznych	i	zewnętrznych,
•	 uszkodzenia	i	deformacje	pokrycia	dachowego	i	obróbek	blacharskich,
•	 stan	dokumentacji	technicznej	,
•	 dokumenty	formalno-prawne	,

Podsumowanie	 wyników	 przeprowadzonej	 oceny	 stanu	 technicznego	 wszystkich	
elementów	wraz	ze	wskaźnikami	procentowego	zużycia	należy	podać	w	formie	tabela-
rycznej,	maksymalnie	dokładnie	odzwierciedlające	stan	techniczny	poszczególnych	ele-
mentów,	co	daje	sumaryczne	zużycie	techniczne	obiektu	dla	porównania	z	obliczonego	
zużycia	odpowiedniego	wzoru	z	metod	Rossa.	
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8.Podstawy	diagnostyki	budowlanej.	

Diagnostyka budowlana to szereg czynności zmierzających do oceny bezpie-
czeństwa i niezawodności istniejących konstrukcji budowlanych i przydatności do 
dalszego użytkowania. Pojawienie się uszkodzeń obiektu w postaci rys, zarysowań 
, defektów i uszkodzeń pogarsza estetykę i działa niekorzystnie na poczucie bez-
pieczeństwa użytkowników. Inwentaryzacja uszkodzeń pozwala na określenie me-
chanizmów uszkodzeń i ich zapobieganiu, prowadzi do diagnozy czyli oceny stanu 
technicznego.

Bezpieczeństwo	 i	niezawodność	 są	określone	przez	przeznaczenie	obiektu	 i	miej-
sce,	w	którym	ten	obiekt	się	znajduje.	Bezpieczeństwo	i	niezawodność	w	teorii	stanów	
granicznych	oznacza	nie	przekroczenie	 stanów	granicznych	nośności(SGN)	 i	 stanów	
granicznych	użytkowalności	 (SGU)	w	określonych	warunkach	 i	 zamierzonym	czasie	
użytkowania.	Ocena	niezawodności	i	bezpieczeństwa	istniejących	konstrukcji	wykony-
wana	w	sposób	odbiegający	od	zasad	podanych	w	normach,	powinna	być	uzasadniona	
naukowo.[1].

	Diagnostyka	budowlana	zajmuje	się	oceną	stanu	technicznego	budynków	,budowli	
i	obiektów	budowlanych	poprzez	badanie	własności	obiektów	na	etapie	 ich	wznosze-
nia,	budowy,	i	użytkowania.	Efektem	badania	diagnostycznego	jest	ocena	stanu	tech-
nicznego	budynku	,która	w	zależności	od	jej	złożoności	może	mieć	formę	opinii	bądź	
ekspertyzy	technicznej.	Diagnostyka	techniczna	to	ocena	stanu	budynku	sporządzona	
na	podstawie	wizji,	przeglądu	,oględzin,	pomiarów	kontrolnych,	dostępnej	dokumen-
tacji	projektowej	i	technicznej,	oceny	elementów	konstrukcji,	elewacji,	dachu	i	innych	
elementów	obiektu.	O	szczegółowości	badań	diagnostycznych	budynku	decyduje	kon-
kretna	sytuacja.	

W	zależności	od	zakresu	badań	diagnostycznych,	analiz,	obliczeń	sprawdzających	w	
zakresie	statyczno-	wytrzymałościowych	do	czynienia	z	dwoma	pojęciami	ekspertyzą	
budowlaną	i	opinią	techniczną.	Opinia	techniczna	jest	zwykle	wydawana	przez	fachow-
ca	na	podstawie	oględzin	obiektu	budowlanego	i	po	ewentualnym	przestudiowaniu	do-
stępnej	dokumentacji.	Diagnoza	w	takim	opracowaniu	jest	zwykle	stawiana	na	podsta-
wie	doświadczenia	eksperta,	może	być	opinią	niezwykle	subiektywną	i	nie	zawsze	może	
być	jednoznaczna.	Jedynie	pogłębiona	diagnostyka	budowlana	może	w	właściwy	sposób	
umożliwić	postawienie	właściwej	diagnozy.

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



68

Diagnostyka	w	zakresie	ekspertyzy	technicznej	to	ocena	stanu	obiektu	poparta	ana-
lizami	dokumentacji	technicznej,	pogłębionymi,	kompleksowymi,	badaniami	i	wylicze-
niami	wytrzymałości	jego	fundamentów,	ścian,	stropów,	konstrukcji,	elewacji,	dachu		i	
innych	elementów,	 jest	opracowaniem	zwykle	 szerszym,	w	którym	oprócz	zaangażo-
wania	wiedzy	i	doświadczenia	eksperta	występują	elementy	obiektywnych	badań	mate-
riałów,	pomiary	ugięć,	przemieszczeń	konstrukcji	i	koniecznych	obliczeń.	Postawiona	
diagnoza	jest	w	ten	sposób	uwiarygodniona	obiektywnymi	badaniami,	pomiarami	czy	
obliczeniami,	które	są	sprawdzalne,	a	wnioski	są	opiniami	obiektywnymi,	zgodnymi	z	
rzeczywistym	stanem	obiektu.

Jeśli	podczas	przeglądów	doraźnych,	informacji	użytkowników,	obserwacji	budyn-
ku	pojawiają	się	niepokojące	zjawiska	,spękania,	zarysowania	ścian,	widoczne	rysy	na	
stropach,	 przemieszczenia,	 odkształcenia,	 problemy	 ze	 stolarką	 okienną	 i	 drzwiową,	
nadmierne	zużycie	,uszkodzenia	elementów	wykończeniowych	to	niezbędne	jest	wyko-
nanie	diagnostyki	doraźnej	.

		W	celu	właściwej	oceny	stanu	technicznego	należy	stosować	nowoczesne	metody	
analityczne	w	oparciu	o	diagnostykę	budowlaną	i	nowoczesne	współczesne	,komplek-
sowe	metody	pomiarowe.

Diagnostyka	budowlana	jest	częścią	fizyki	budowli,	która	ma	na	celu	zbadanie,	oce-
nę,	udokumentowanie	i	odpowiednie	zaklasyfikowanie,	określenie	stanu	rzeczywistego	
obiektu	 ,elementów	 obiektu	 budowlanego,	 elementów	 konstrukcyjnych	 i	 parametrów	
technicznych	materiałowych	poprzez	przeprowadzenie	badań	struktury	i	stanu	materia-
łów	budowlanych	i	konstrukcyjnych	nowoczesnymi	metodami	pomiarowymi	i	badaw-
czymi,	 w	 tym	 ustalenia	 podstawowych	 parametrów	 technicznych	 wilgotnościowych,	
zawartości	 i	rozkładu	agresywnych	związków	chemicznych,	porowatości,	właściwości	
materiałów	budowlanych,	parametrów	wytrzymałościowych	materiałów	budowlanych,	
nośności	elementów	konstrukcji.	

Podstawowym zadaniem diagnostyki budowlanej jest ocena stanu technicznego 
w aspekcie bezpieczeństwa, niezawodności konstrukcji ze względu na nośność i sta-
teczność konstrukcji oraz stopnia zużycia technicznego poszczególnych elementów 
budynku i budowli.[1]. 

	Przeglądy	obiektów	budowlanych	 	są	podstawowym	elementem	oceny	 ich	dalszej	
przydatności	do	użytkowania.	wymagającym	zastosowania	w	uzasadnionych	przypad-
kach	kompleksowej	analizy	technicznej	obiektu	i	diagnostyki	budowlanej	.Zapewnienie	
właściwego	stanu	technicznego	obiektów	jest	ściśle	określona	w	przepisach	techniczno-
-prawnych	obowiązujących	w	Polsce	i	nakładają	na	właścicieli	i	użytkowników	szereg	
obowiązków	w	zakresie	utrzymania	obiektów.	Stan	techniczny	budynków	obiektów	jest	
niezwykle	 zróżnicowany	 ,a	 problemy	 remontów	 ,renowacji	 ,modernizacji	 budynków	
niezwykle	 skomplikowane	 i	 wymagające	 specjalistycznej	 wiedzy	 z	 różnych	 dziedzin	
budownictwa.	Podstawą	w	zakresie	ustalania	stanu	technicznego	budynków	jest	rzecz	
jasna	diagnostyka	budowlana	uproszczona	,a	w	konieczności	w	uzasadnionych	przypad-
kach	,pogłębiona	i	kierunkowa	.
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Diagnostykę	budowlaną	należy	stosować	w	oparciu	głęboką	znajomość	teorii	kon-
strukcji,	 technologii	 budowlanych,	 drewna,	 stali,	 żelbetu,	 konstrukcji	 zespolonych,	
szczegółowych	rozwiązań	konstrukcyjnych,	znajomości	 słabych	miejsc	w	budynkach,	
uszkodzeń,	 niszczeniu,	 korozji	 elementów	 konstrukcyjnych,	 właściwości	 materiałów	
budowlanych.	

Diagnostykę	można	podzielić	na	:

•	 prostą	 jednoetapową,	 doraźna	 zakończona	 przeglądem	 technicznym,	 opinią	
techniczną

•	 okresową	zakończona	przeglądem	technicznym,	opinią	techniczną	z	wpisem	do	
książki	obiektu

•	 złożoną	 ,wieloetapową	 zakończoną	 ekspertyzą	 techniczną	 wykonywaną	 przez	
rzeczoznawcę	budowlanego

•	 docelową	,zakończoną	ekspertyzą	techniczną	wykonywaną	przez	rzeczoznawcę	
budowlanego

W	przypadku	pogłębionej	diagnozy	o	zróżnicowane	charakterystyce	badań	należy	
powoływać	do	oceny	zespoły	specjalistów,	rzeczoznawców	budowlanych	z	różnych	spe-
cjalizacji	i	dziedzin	związanych	z	konstrukcjami	i	budownictwem.	

W	oparciu	o	obowiązujące	normy,	dokumenty,	publikacje,	wytyczne	,normy	europej-
skie	w	zakresie	zasad	projektowania,	konstruowania,	warunków	geotechnicznych	,ob-
ciążeń,	materiałów	konstrukcyjnych,	metod	diagnostycznych	należy	dokonywać	okre-
sowych	technicznych	przeglądów	obiektów	budowlanych.

	Konieczność	wykonywania	przeglądów	okresowych,	ocen	stanu	technicznego,	przy-
datności	do	użytkowania,	ekspertyz	budynków	i	obiektów	budowlanych	wynika	wprost	
z	zapisów	ustawy	Prawo	Budowlane,	art.61	i	62	rozdz.	6	Utrzymanie	obiektów	budow-
lanych.	Ponieważ	trwałość	budynków	zależy	od	wielu	czynników	,za	chowanie	właści-
wości	użytkowych	obiektów	spoczywa	na	właścicielu	nieruchomości	Obiekt	budowlany	
jako	substancja	techniczna	niezwykle	skomplikowana	ze	względu	na	swoją	charaktery-
stykę,	trwałość,	charakter	eksploatacji,	jakość	,technologię	wykonania	oraz	niekorzystne	
oddziaływania	zewnętrzne,	atmosferyczne	wymaga	okresowej	oceny	stanu	techniczne-
go	z	zastosowanie	nowoczesnych	metod	diagnostyki	budowlanej	.

	Przeglądy	obiektów	budowlanych	mogą	wykonywać	wyłącznie	uprawnione	osoby	
pełniące	samodzielne	funkcje	techniczne	w	budownictwie	zgodnie	z	art.	12	pkt	1	ust.	
5	ustawy	Prawo	Budowlane(PB)	i	posiadające	właściwe	i	odpowiednie	uprawnienia	bu-
dowlane	zgodnie	z	art.	12	p.2	ustawy	PB	mogą	to	być	wyłącznie	osoby	posiadające	od-
powiednie	uprawnienia	budowlane.	Ustaw	a	określa	jednoznacznie	,	że	przegląd	obiek-
tu	budowlanego	powinien	być	wykonany	rzetelnie,	ponieważ	ma	to	istotny	wpływ	na	
jego	trwałość	i	przydatność	do	dalszego	użytkowania,	zarówno	w	zakresie	przeglądów	
doraźnych	,półrocznych,	rocznych,	czy	pięcioletnich.	Konieczne	jest	zatem	stosowanie	
odpowiednich	metod	badawczych	poszerzonych	w	przypadku	przeglądów	pięcioletnich	
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oraz	 w	 przypadku	 awarii	 dobranie	 metod	 diagnostycznych	 do	 zakresu	 i	 właściwości	
badania	.	

Zastosowanie	metod	diagnostyki	elektronicznej	 termowizyjnej,	wideo	endoskopo-
wej,	pomiaru	wilgotności,	pirometrycznej	i	sklerometrycznej	i	 innych	prostych	badań	
nieniszczących	wydaje	się	niezbędne	w	celu	prawidłowej	oceny	stanu	technicznego	bu-
dynku.	

Można	 więc	 stwierdzić,	 że	 podstawowe	 działania	 diagnostyczne	 oparte	 na	 art.	 5	
ustawy	 Prawo	 Budowlane	 w	 zakresie	 wymagań	 podstawowych,	 które	 musi	 spełniać	
obiekt	budowlany	wraz	ze	związanymi	z	nim	urządzeniami	budowlanymi	dotyczą	bez-
pieczeństwa	obiektu	w	różnych	jego	aspektach.

Zatem	 na	 każdym	 z	 pół	 obserwacji	 budynku	 można	 zastosować	 szereg	 urządzeń	
elektronicznych	służących	do	pomiarów	stanu	technicznego	i	oceny	warunków	określo-
nych	art.5	Prawa	Budowlanego.

W	celu	zapewnienia	bezpieczeństwa	konstrukcji	budowlanych	trzeba	wykonać	wiele	
działań	diagnostycznych	niemal	we	wszystkich	 fazach	cyklu	eksploatacji	obiektu	bu-
dowlanego.	 Dodatkowym	 elementem	 badania	 jest	 diagnostyka	 geotechniczna	 która	
warunkuje	uzyskanie	podstawowych	danych	o	warunkach	posadowienia,	niezbędnych	
do	 oceny	 warunków	 posadowienia	 ,zmiany	 tych	 warunków	 podczas	 eksploatacji	 bu-
dynków	szczególnie	przy	stwierdzeniu	uszkodzeń	charakterystycznych	dla	uszkodzeń	
wynikających	z	osłabienia	gruntu	w	poziomie	posadowienia	lub	innych	związanych	z	
fundamentami	obiektu.	

Przy	 badaniu,	 diagnostyce	 budynków	 i	 opracowywaniu	 technologii	 prac	 renowa-
cyjno-naprawczych	 każdy	 budynek	 należy	 traktować	 indywidualnie.	 Konieczne	 więc	
jest	dokonanie	pełnej	diagnostyki,	wykonania	odkrywek,	 inwentaryzacji	budowlanej,	
konstrukcyjnej	 ,badań	 nieniszczących,	 częściowo	 niszczących	 ,badań	 laboratoryjnych	
,obliczeniowej	analizy	statyczno-wytrzymałościowej,	ekspertyzy	i	analizy	technicznej,	
projektu	 wzmocnień,	 programu	 naprawczego	 i	 prac	 remontowych.	 W	 połączeniu	 ze	
znajomością	dostępnych	technologii	pozwala	to	na	dobór	optymalnej	metody	wzmoc-
nienia	 i	naprawy	obiektu	oraz	osuszania	 ,renowacji	 elementów	konstrukcyjnych	 .Ko-
nieczne	jest	również	renowacja	ścian	i	murów	przez	na	trwałe	zmniejszenie	wilgotności	
co	pozwoli	po	dokonaniu	również	niezbędnych	napraw	i	remontów,	dalszą	eksploatację	
obiektu.

Podstawą	 diagnostyki	 budowlanej	 jest	 między	 innymi	 prawidłowy	 dobór	 pomia-
rów	 i	 badań	 fizyczno-chemicznych	 materiałów	 konstrukcji	 murowych,	 żelbetowych	
stalowych	 i	drewnianych.	Problemy	degradacji	materiałów	budowlanych	 i	uszkodzeń	
budynków	i	budowli		wymagają	pogłębionych	badań	,diagnostyki	szacowania	zużycia	
technicznego.

W	celu	wykonania	właściwych	pomiarów	należy	wykorzystywać	atestowane	przy-
rządy	i	urządzenia	pomiarowe	przeznaczone	do	pomiarów	i	badań	konstrukcji	budow-
lanych.	

Kolejną	przesłanką	do	wykonywania	badań	diagnostycznych	jest	opracowanie	sku-
tecznego	 programu	 prac	 remontowym.	 Diagnostyka	 budowlana	 budynku	 i	 poszcze-
gólnych	elementów	wykończeniowych	 i	konstrukcyjnych	pozwala	na	właściwą	ocenę	
uszkodzeń	.	Na	podstawie	pomiarów	,badań	,analizy	uszkodzeń	można	określić	kolej-
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ność,	sposób	postępowania	i	zastosowanie	działań	remontowych	i	renowacyjnych.	Sku-
teczna	i	kompleksowa	diagnostyka	budowlana	prowadzi	od	ustalenia	przyczyn	uszko-
dzenia	 budynku,	 co	 pozwala	 na	 prawidłowe	 wykonanie	 planu	 skutecznych	 napraw,	
remontu,	modernizacji	obiektu.

Diagnostyce	podlegają	wszelkie	budynki,	obiekty	budowlane	 i	 inżynieryjne	w	za-
kresie	 konstrukcji	 i	 technologii	 murowych,	 drewnianych,	 betonowych,	 żelbetowych,	
stalowych,	ziemnych.

Podstawowe	przyczyny	uszkodzeń	i	zużycia	technicznego	w	budownictwie	tradycyj-
nym	i	przemysłowym	są	wysoce	zróżnicowane,	ilościowo	obszerne	i	wymagające	wie-
dzy	w	zakresie	konstrukcji,	technologii	i	materiałów	budowlanych,	a	także	poszerzonej	
diagnostyki	budowlanej	i	związane	są	z	następującymi	zjawiskami	i	obszarami	badań	i	
diagnozowania	elementów	obiektów	budowlanych:

1.	 Naturalne	 zużycie	 materiałów	 budowlanych	 w	 poszczególnych	 elementach	
obiektu,	starzenie	się,	zmiana	struktury	wewnętrznej,	materiałów	,utrata	zwar-
tości,	 długotrwała	 praca	 w	 konstrukcji,	 zmęczenie	 materiałowe,	 obniżona	 ja-
kość,	niedostosowanie	zastosowanych	materiałów	budowlanych	do	przewidywa-
nej	trwałości	obiektu,

2.	 Wpływ	 czynników	 zewnętrznych	 wynikających	 z	 oddziaływania	 czynników	
atmosferycznych,	 zawilgocenie,	 erozja,	 korozja,	 zanieczyszczenia	 chemiczne	
atmosfery	i	opadów	deszczu,	działanie	czynników	korozji	biologicznej,	grzyby,	
pleśnie,	owady,	bakterie,

3.	 Nadmierne	osiadanie,	zmiana	stosunków	wodnych,	zawilgocenia,	napływy,	ci-
śnienie,	wymywanie	frakcji	pylastych	z	gruntu	pod	fundamentem,	przemarzanie	
gruntu,	wysadzinowość	gruntu,

4.	 Drgania,wstrząsy,wpływ	eksploatacji	,oddziaływania	górnicze,	parasejsmiczne,	
osiadania	 terenu,	 wygięcie	 niecki	 obniżeniowej	 ,	 przemieszczenia	 ,spełzanie,	
rozpełzanie	gruntu,	oddziaływania	dróg	samochodowych	i	kolejowych,

5.	 Podstawowe	 błędy	 projektowe	 i	 technologiczne,	 przyjęcie	 wadliwych	 założeń	
projektowych,	 konstrukcyjnych,	 materiałowych,	 dylatacje,	 izolacje,	 w	 zakresie	
dachów,	tarasów,	balkonów,	loggi,	odwodnień,

6.	 Błędy	popełnione	na	etapie	realizacji	budynku,	na	etapie	fundamentowania	,ro-
bót	 ziemnych,	 odstępstwa	od	projektu	 ,stosowanie	materiałów	zamiennych,	 o	
obniżonej	wartości	i	jakości,	nie	przestrzeganie	wymagań	technologicznych,	ob-
niżenie	trwałości	elementów	budowlanych	,wadliwie	wykonane	roboty	budow-
lane,

7.	 Niewłaściwa	 eksploatacja	 obiektu,	 wadliwa	 gospodarka	 remontowa,	 brak	 bie-
żących	remontów,	nadmierna,	niewłaściwa	eksploatacja,	bez	usuwania	usterek,	
bieżących	remontów,	wadliwa	wentylacja	pomieszczeń,	przewietrzanie,

8.	 Oddziaływania	 nadzwyczajne,	 nieprzewidywalne,	 przekraczające	 możliwości	
techniczne,	wytrzymałości	obiektu,	przeciążenie	konstrukcji	obiektu,	katastro-
falne	oddziaływania	atmosferyczne.[3].
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Diagnostyka	budowlana	musi	być	dostosowana	do	rodzaju	obiektu,	budynku,	kon-
strukcji,	 technologii,	 parametrów	 technicznych,	 rodzaju	 budownictwa	 i	 określonego	
celu	diagnostyki.

Podstawowe	badania	to:

•	 okresowe	oględziny	i	badania	związane	z	bieżącą	konserwacją
•	 przeglądy	związane	z	remontami	bieżącymi	mającymi	charakter	planowy	i	za-

pobiegawczy
•	 oględziny	celowe	związane	z	remontem	kapitalnym,	
•	 przegląd	związany	z	modernizacją	obiektu,	częściową	i	kompleksową
•	 przegląd	i	badania	związane	z	remontem	inwestycyjnym,	zmianą	przeznaczenia

Zasadnicze	elementy	podlegające	diagnostyce	to:

•	 warunki	posadowienia,	elementy	zewnętrzne,	mała	architektura
•	 fundamenty,	izolacje	poziome	i	pionowe	
•	 ściany,	stropy	między	piętrowe,	posadzki	przyziemia
•	 ściany	zewnętrzne	i	wewnętrzne
•	 stropy	i	stropodachy
•	 konstrukcje	dachu	,pokrycie,	kominy,	wentylacje,	obróbki	blacharskie
•	 elementy	klatek	schodowych
•	 elementy	wykończeniowe	i	wyposażenia,	stolarka	okienna	i	drzwiowa,	podłogi,	

posadzki,	ścianki	działowe
•	 instalacje	gazowe
•	 instalacje	elektryczna,	nisko	prądowa,	sygnalizacyjna,	alarmowa
•	 instalacje	wodociągowa	kanalizacyjna
•	 instalacje	centralnego	ogrzewania	i	ciepłej	wody	użytkowej.[3].

Diagnostyka	budowlana	przewiduje	następujące	obszary	badań	budynków	i	związa-
nych	z	jego	użytkowaniem	zjawisk	i	procesów	czyli	badania;

•	 badania	i	pomiary	wstępne
•	 inwentaryzacja	budowlana	i	morfologia	rys
•	 pomiary	budowlane	i	geodezyjne
•	 geotechniczne,	hydrogeologiczne	podłoża	gruntowego
•	 fotogrametryczne,	techniki	laserowe	3D
•	 drewna,	stali,	żelbetu	i	innych	materiałów
•	 badania	środowiskowe
•	 zabezpieczeń	przeciwwodnych,	przeciwwilgociowych,	chemoodpornych

Metodologię diagnostyki budowlanej doraźnej można określić w kilku fazach:

1. rozpoznanie-określenie symptomów, objawów uszkodzeń.
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2. pomiary inwetaryzacyjne i diagnostyczne.
3. analiza wyników pomiarów.
4. określenie przyczyn.
5. ustalenie sposobu i zakresu prac remontowych.

Przy	diagnostyka	budynków	między	innymi	konieczne	jest	ustalenie	następujących	
elementów:

•	 aktualny	sposób	użytkowania.
•	 projektowana	zmiana	sposobu	użytkowanie	obiektu.
•	 przegląd	budynku	i	inwentaryzacja	uszkodzeń
•	 ustalenie	warunków	gruntowo-wodnych
•	 szczegółowa	identyfikacja	uszkodzeń.	np.	metodą	punktową
•	 identyfikacja	stanu	i	rodzaju	użytych	materiałów	budowlanych.
•	 ocena	konstrukcji	budynku.
•	 pomiary	zawilgocenia,	pobranie	próbek	
•	 diagnostyka	elementów	konstrukcyjnych
•	 analiza	statyczno	-wytrzymałościowa
•	 ustalenie	nośności	elementów	konstrukcyjnych
•	 badania	laboratoryjne
•	 protokoły	pomiarowe
•	 wnioski	i	zalecenia
•	 dokumentacji	techniczna	

Do	typowych	badań	laboratoryjnych	wykonywanych	w	diagnostyce	zaliczyć	należy:

•	 określenie	parametrów	wytrzymałościowych	materiałów	budowlanych,
•	 analiza	zapraw,	spoiw,	drewna,	betonu,	stali
•	 określenie	bilansu	wilgoci,
•	 oznaczenie	porowatości	i	nasiąkliwości,
•	 określenie	stopnia	zasolenia

Elementy	budowlane	podlegają	działaniu	wielu	czynników:

•	 mechanicznych,
•	 chemicznych,
•	 fizycznych,
•	 występujących	łącznie,

Czynnikami	,które	powodują	zużycie	elementów	budynku	to	erozja	powierzchniowa	
osiadanie	pyłów,	erozja	chemiczna	,ścieranie	,ruchy	wód	gruntowych,	korozja	elemen-
tów	podziemnych	budynku.	Te	zjawiska	i	elementy	podlegają	diagnostyce	wymagającej	
oprócz	diagnostyki	wizualnej	badań	nieniszczących	,a	nawet	laboratoryjnych.[3].
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Podstawowe	metody	określenia	uszkodzeń	i	stanu	technicznego	budynku	to	wyko-
nywane	doraźnie	podstawowe	bezpośrednie	pomiary	geometryczne	obiektu	podstawo-
wymi	 narzędziami	 pomiarowymi.	 Rozwój	 technologii	 cyfrowych	 spowodował	 duża	
dostępność	różnego	typu	prostych	urządzeń	pomiarowych	ułatwiających	specjalistom	
dokładne	pomiary	obiektu	i	ustalenie	wstępnie	odkształceń	,przemieszczeń	,	deforma-
cji,	odchyleń,	wychyleń	,spękań,	zarysowań	wskazujących	na	nieprawidłowości	w	stanie	
technicznym	obiektu.	W	diagnostyce	budynków	pomiar	bezpośredni	stanowi	podstawę	
do	dalszych	działań	i	jest	to	porównanie	mierzonej	wartości	z	jednostką	wzorcową.[8].

	We	wstępnej	fazie	diagnostyki	wykorzystuje	się	do	określenia	wymiarów	badane-
go	obiektu,	szerokości,	długości,	wysokości,	kątów	poziomych	i	pionowych	za	pomocą	
metrów,	 miar	 składanych,	 zwijanych,	 suwmiarek	 mechanicznych,	 taśm	 mierniczych,	
łat	geodezyjnych	oraz	mierników	automatycznych,	dalmierzy	w	postaci	mierników	ul-
tradźwiękowych	i	laserowych,	detektorów	stali,	skanerów	materiałowych	,wykrywaczy	
metali.	Do	pomiarów	kątów	nachylenia	używa	się	poziomnice	elektroniczne	i	laserowe,	
do	pomiarów	katów	używane	są	kątowniki	budowlane,	optyczne,	nastawne,	kątowniki	
elektroniczne.	W	ocenie	stanu	technicznego,	diagnostyce	obiektu	pomiar	bezpośredni	
jest	 to	podstawowe	 źródło	 informacji	w	 aspekcie	 bezpieczeństwa	konstrukcji	w	 fazie	
jego	eksploatacji.	W	ekstremalnych	przypadkach	należy	zalecić	stały	monitoring	obiek-
tu	w	oparciu	o	pomiary	geodezyjne.

We	wstępnych	pomiarach	geometrii	używane	są	również	proste	urządzenia	geode-
zyjne	jak	niwelatory,	teodolity,	skanery	laserowe	i	inne.

W	przypadku	stwierdzenia	na	etapie	pomiarów	podstawowych	i	badań	obiektu	prze-
mieszczeń,	 ugięć,	 zmian	 geometrii	 konieczne	 jest	 wykonania	 dokładnych	 pomiarów	
geometrycznych	konstrukcji	należy	zlecić	pomiary	uprawnionemu	geodecie.	Pomiary	
geodezyjne	wykonywane	specjalistycznym	sprzętem	geodezyjnym	w	zakresie	ustalenia	
i	 sprawdzenia	stanu	konstrukcji	 ,stanu	budynku	polegają	na	szczegółowym	pomiarze	
zmian	geometrii	budynku	w	tym	szczególnie	istotne	pomiary	ugięć	belek,	podciągów,	
dźwigarów	dachowych,	wychyleń	elementów,	przemieszczeń,	odkształceń,	

Szczególnie	 istotne	dla	właściwej	 diagnostyki	 obiektów	 są	pomiary	budynków	na	
terenach	oddziaływań	górniczych.	

W	uzasadnionych	stanem	konstrukcji	przypadkach	konieczne	 jest	zastosowanie	w	
pomiarach	fotogrametrii	i	metod	jedno	obrazowych,	zdjęć	stereoskopowych	i	wreszcie	
najnowocześniejszych	metod	laserowego	skanowania	obiektów,	budynków	,elementów	
konstrukcji	metodami	tachimetrycznymi	skanowania	 laserowego	3D	jako	metody	 in-
wentaryzacji	konstrukcji	 lub	 też	 tą	 samą	metodą	obserwacji	w	czasie	 rzeczywistym	z	
zapisami	fazowymi	elementów	konstrukcji,	skanowania	uszkodzeń	w	miejscach	trudno	
dostępnych	z	obrazowaniem	przestrzennym	i	tworzeniem	pełnych	modeli	i	odwzoro-
wań.	W	diagnostyce	konstrukcji	często	stosowane	są	kamery	cyfrowe	stacjonarne	lub	
też	wspomniane	wcześniej	wideoendoskopy	budowlane	do	monitorowania	w	budowli	
miejsc	trudno	dostępnych.	

W	diagnostyce	podstawowej	,ze	względu	na	dostępność	różnych	narzędzi	i	urządzeń	
diagnostycznych	konieczne	jest	stosowanie	suwmiarek	elektronicznych	dalmierzy	lase-
rowych,	baroskopów	,pirometrów,	wideo	endoskopów,	anemometrów,	urządzeń	do	po-
miaru	temperatury	 i	wilgotności	pomieszczeń,	konstrukcji,	materiałów	budowlanych,	
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młotków	 Schmidta	 do	 wstępnego	 nieniszczącego	 badania	 drewna,	 betonu,	 stali	 oraz	
zestaw	 podstawowych	 szczelinomierzy	 stożkowych,	 klinowych,	 wskaźników	 ,	 mier-
ników	 rys,	 pęknięć	 i	 szczelin.	Szczególnie	 istotne	dla	 ustalenia	 schematu	uszkodzeń	
obiektu	 jest	wykonanie	planu	morfologii	 rys,	 co	powoduje	 konieczność	 zastosowania	
takich	narzędzi.	

Dla	właściwej	diagnostyki	obiektu	konieczne	 jest	między	 innymi	pomiar	budowy	
konstrukcyjnej	ścian	i	murów,	grubość	ściany,	rodzaj	muru,	rodzaj	zaprawy	murarskiej	
wewnątrz	 muru	 i	 na	 powierzchni	 zewnętrznej	 ,stan	 powierzchni	 muru,	 nierówności	
(ubytki),zanieczyszczenia	 w	 przypadkach	 szczególnych	 zawartość	 wody,	 obciążenia	
wodą	 bezciśnieniową	 lub	 wywierającą	 parcie	 hydrostatyczne,	 podciągane	 kapilarne,	
kondensacja	kapilarna,	wilgotność	cegieł,	kamieni,	zaprawy,	spoin	oraz	tynków	zawar-
tość	soli	ilościowa	i	jakościowa,	analiza	soli	w	przekroju	muru,	w	cegle,	zaprawie	mu-
rarskiej	i	tynkarskiej.	

Najczęściej	stosowane	podstawowe	metody	badań	budynków	i	obiektów	to	badania:

•	 pomiary	geometrii	budynku
•	 plomby	gipsowe,	plomby	skalne	
•	 pomiary	rys,	wskaźniki	pomiaru	rys,	zestaw	CMD
•	 sklerometryczne	betonów,	drewna	,stali	i	materiałów	budowlanych	i	wykończe-

niowych
•	 termowizyjne	,
•	 pirometryczne,	
•	 boroskopowe
•	 wzierniki	optyczne	do	pomiaru	szerokości	rys	wewnątrz	konstrukcji
•	 wideo-endoskopia	budowlana,	
•	 badania	anemometryczne,	
•	 diagnostyka	mikrofalowa,	radiologiczna,	ultradźwiękowa	,akustyczna
•	 pomiary	instalacji	elektrycznej
•	 pomiary	hałasu,	drgań
•	 lupy,	mikroskopy	Brinella
•	 detektory	stali,	skanery,	ferroskany

Zastosowanie	metod	diagnostyki	nieniszczącej	polega	na	wykorzystaniu	wszelkich	
możliwych	narzędzi	i	urządzeń	pomiarowych	mechanicznych,	elektronicznych,	termo-
wizyjnej,	wideo	endoskopowej	,pomiaru	wilgotności,	pirometrycznej	i	sklerometrycznej	
i	 innych	prostych	badań	nieniszczących.	 Jest	 to	niezbędne	w	celu	prawidłowej	oceny	
stanu	technicznego	budynku	i	uzupełnieniu	diagnostyki	wizualnej.

Można	wymienić	podstawowe	metody:

•	 nieniszczące	obciążenia	próbne	elementów	konstrukcji
•	 badanie	nieniszczące	betonu,	drewna,	stali-badania	sklerometryczne
•	 badania	ultradźwiękowe,
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•	 badania	radiologiczne,
•	 badanie	gęstości,	wilgotności
•	 badani	mikrofalowe
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9.	Praktyczne	metody	ustalania	stopnia	zużycia	i	tablice	
pomocnicze.

Zużycie techniczne obiektu budowlanego jest to utrata zdolności użytkowych, 
funkcjonalnych lub technologicznych obiektu lub elementu budowlanego.

Przez	zużycie	rozumie	się	utratę	wartości	technicznej	wynikłą	ze	zużycia	technicznego	
i	 funkcjonalnego.	 Zwykle	 przyczyną	 zużycia	 obiektu	 jest	 wiele	 czynników	 ,wtedy	
konieczne	 jest	 przyjmowania	 w	 ocenie	 stanu	 technicznego	 zużycia	 łącznego.	 Zużycie	
techniczne	wynika	z	wieku	obiektu	budowlanego	,	trwałości	zastosowanych	materiałów,	
jakości	wykonawstwa	budowlanego,	wad	projektowych,	prowadzonej	gospodarki	remont,	
określa	się	procentowo.

W	budynku	wyróżnia	się	trzy	główne	grupy	elementów,	a	mianowicie	konstrukcyjne,,	
wykończeniowe,	 wyposażeniowe,	 a	 zatem	 stan	 techniczny	 budynku	 uzależniony	 jest	
od	trwałości	tych	elementów.

Zużycie	 funkcjonalne	 to	 zużycie	 wynikające	 z	 porównań	 zastosowanych	 w	 danym	
przypadku	projektowanych	rozwiązań	użytkowych	do	aktualnie	projektowanych	(ocena	
nowoczesności)	,	a	także	porównań	wynikających	ze	sposobu	wykończenia	i	wyposażenia	
w	urządzenia	techniczne	,	jak	również	przeznaczenia	utrudniającego	lub	umożliwiającego	
zmianę	 sposobu	 wykorzystania.Zużycie	 łączne	 jest	 to	 zużycie	 jednoczesne	 techniczne	
i	funkcjonalne.

Obiekt	 budowlany	 składa	 się	 z	 wielu	 elementów,	 które	 spełniają	 różne	 funkcje	
i	w	związku	z	tym	są	wykonywane	z	materiałów	o	różnych	właściwościach	technicznych	
odpowiadających	 przeznaczeniu	 danego	 elementu.Dla	 określenia	 charakterystyki	
obiektów	budowlanych	powinniśmy	znać	 ich	rodzaje,	które	określają	 funkcję	oraz	 typ	
konstrukcji	 mającej	 wpływ	 na	 trwałość	 obiektu	 budowlanego	 .Jednym	 z	 elementów	
poszerzonej	 opinii	 technicznej	 lub	 ekspertyzy	 jest	 określenie	 stopnia	 zużycia	 obiektu	
budowlanego	 i	 wymaga	 od	 rzeczoznawców	 budowlanych,	 uprawnionych	 inżynierów	
budownictwa	 i	 innych	 osób	 posiadających	 uprawnienia	 do	 badania	 i	 oceny	 stanu	
technicznego	obiektów	budowlanych	:

•	 wiedzy
•	 doświadczenia,
•	 obiektywizmu
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•	 krytycyzmu
•	 sumienności	i	etyki	zawodowej,
•	 wykorzystania	nowoczesnych	narzędzi,	urządzeń	do	diagnostyki	budowlanej

Przy	wykonywaniu	opinii	technicznych	niezbędna	jest	wiedza	w	zakresie:

•	 konstrukcji	budynków	i	obiektów	budowlanych
•	 elementów	wykończeniowych
•	 technologii	robót	budowlanych
•	 trwałości	obiektów	i	elementów	konstrukcyjnych
•	 diagnostyki	budynków	i	budowli
•	 materiałów	budowlanych
•	 technologii	napraw	i	remontów

Trwałość	obiektu	budowlanego.

Trwałość	 obiektu	 budowlanego	 jest	 to	 okres	 liczony	 w	 latach,	 w	 ciągu	 którego	 dany	
obiekt	lub	jego	część	zachowują	swoje	właściwości	użytkowe	w	normalnych	warunkach	
eksploatacji.	 O	 trwałości	 obiektu	 decyduje	 trwałość	 poszczególnych	 elementów	
konstrukcji	 i	 wykończenie.	 Trwałość	 obiektu	 zależy	 od	 jakości	 wykonania	 i	 sposobu	
użytkowania	 poszczególnych	 jego	 elementów,	 od	 rodzaju	 materiału	 i	 agresywności	
środowiska.

Trwałość	obiektu	budowlanego	określa	działalność	człowieka	polegająca	na:

•	 posiadaniu	wiedzy	i	doświadczenia	w	zakresie	inwestycji	budowlanej
•	 właściwej	identyfikacji	i	przygotowaniu	inwestycji	i	budowy
•	 wykonywaniu	dokumentacji	technicznej	w	zakresie	wszystkich	branż,
•	 właściwej	technologii	wykonania	poszczególnych	robót,
•	 zastosowaniu	odpowiednich	materiałów,
•	 sposobu	użytkowania,
•	 dbałości	o	stan	techniczny	podczas	eksploatacji
•	 posiadanie	wiedzy	w	zakresie	napraw	i	remontów.

Zużycie	techniczne	obiektu	budowlanego	jest	to	utrata	zdolności	użytkowych,	
funkcjonalnych	lub	technologicznych	obiektu	lub	elementu	budowlanego.
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Podział	obiektów	budowlanych.

Podział	 i	 klasyfikacja	 obiektów	 budowlanych	 jest	 podana	 w	 opracowaniu	 Polskie	
Klasyfikacji	 Obiektów	 Budowlanych	 (PKOB	 dawniej	 KOB),która	 jest	 zamieszczona	
w	 załączniku	do	niniejszego	opracowania	podaje	prawną	nomenklaturę,	 nazewnictwo	
budynków,	 obiektów	 budowlanych,	 charakterystykę	 i	 stanowi	 jedyną	 podstawę	
do	identyfikacji	budynków,	obiektów	dla	celów	technicznych,	prawnych	i	podatkowych.	
Klasyfikacja	 ta	 wraz	 z	 prawem	 Budowlanym	 jest	 podstawą	 do	 określania	 rodzajów	
obiektów,	 ich	 przeznaczenia,	 typu	 konstrukcji	 do	 wszelkich	 opracowań	 związanych	
z	 budownictwem	 i	 inwestycjami.	 Polska	 Klasyfikacja	 Obiektów	 Budowlanych	 dzieli	
obiekty	na	budynki	mieszkalne	i	użytku	publicznego,	produkcyjne	i	usługowe,	budowle	
przemysłowe	 i	 składowe	naziemne,	górnicze	 i	dołowe,	 inżynierskie,	 lądowe	oraz	 typy	
konstrukcji.	Oddzielną	klasyfikację	stanowi	podział	zamieszczony	w	Prawie	budowlanym	
i	aktach	wykonawczych.

Podział	obiektów	budowlanych	na	grupy	wg	Polskiej	Klasyfikacji	Obiektów	Budowlanych	
(PKOB	–	wyciąg).

Dokładny	podział	według	Polskiej	Klasyfikacji	Obiektów	Budowlanych	zamieszczono	
w	 załączniku.	 Klasyfikacja	 wraz	 z	 Prawem	 budowlanym	 stanowi	 jedyną	 podstawę	
do	 określania,	 kwalifikacji	 obiektów	 budowlanych	 we	 wszelkich	 opracowaniach	
technicznych	jak	również	do	celów	podatkowych.

1.1.	 Budynki	mieszkalne	i	użytku	publicznego

1.1.1.	 Budynki	mieszkalne	rodzinne
1.1.2.	 Budynki	zbiorowego	zamieszkania
1.1.3.	 Budynki	nauki	,	oświaty	i	wychowania
1.1.4.	 Budynki	kultury	i	sztuki	oraz	budynki	sakralne
1.1.5.	 Budynki	ochrony	zdrowia	i	opieki	społecznej
1.1.6.	 Budynki	kultury	fizycznej,	turystyki	i	wypoczynku
1.1.7.	 Budynki	administracyjne
1.1.8.	 Budynki	użytku	publicznego	pozostałe
1.1.9.	 Tymczasowe	budynki	mieszkalne	i	użytku	publicznego

1.2.	 Budynki	produkcyjne	i	usługowe

1.2.1.	 Budynki	przemysłowe	produkcyjne	i	energetyczne
1.2.2.	 przemysłowe	,	produkcyjne	i	energetyczne
1.2.3.	 Budynki	składowe	
1.2.4.	 Hale	składowe	
1.2.5.	 Budynki	produkcyjne	rolnictwa	i	leśnictwa	
1.2.6.	 Budynki	transportu	i	łączności	
1.2.7.	 Budynki	handlowo-usługowe
1.2.8.	 Budynki	produkcyjne	i	usługowe	pozostałe
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1.2.9.	 Tymczasowe	budynki	produkcyjne	i	usługowe

1.3.	Budowle	przemysłowe	i	składowe	naziemne

1.3.1.	 Chłodnie	i	kominy	przemysłowe
1.3.2.	 Wieże	przemysłowe	i	inne
1.3.3.	 Budowle	składowe	naziemne	
1.3.4.	 Fundamenty	pod	maszyny	i	urządzenia
1.3.5.	 Części	budowlane	pieców	i	kotłów	przemysłowych	oraz	urządzeń	

technicznych
1.3.6.	 Budowle	produkcyjne	rolnictwa	i	leśnictwa	
1.3.7.	 Budowle	przemysłowe	i	składowe	naziemne	pozostałe	
1.3.8.	 Tymczasowe	budowle	przemysłowe	i	składowe	naziemne

1.4.	 Budowle	górnicze	dołowe

1.5.	 Budowle	inżynierskie	lądowe

1.5.1.	 Drogi	szynowe

1.5.2.	 Drogi	kołowe
1.5.3.	 Ulice	i	place
1.5.4.	 Mosty	i	wiadukty
1.5.5.	 Rurociągi	i	przewody
1.5.6.	 Budowle	przemysłowe	i	składowe	podziemne	oraz	inne	podziemne	
poza	górniczymi

1.5.7.	 Budowle	sportowe
1.5.8.	 Budowle	inżynierski	e	pozostałe

1.5.9.	 Tymczasowe	budowle	inżynierskie	lądowe

2.	 Typ	konstrukcji

2.1.	 Konstrukcje	z	płyt	wielkowymiarowych

2.2.	 Konstrukcje	z	płyt	średniowymiarowych	z	wielkich	bloków

2.3.	 Konstrukcje	ze	średnich	bloków	i	dyli

2.4.	 Konstrukcje	szkieletowe	z	żelbetowych	elementów	prefabrykowanych.

2.5.	 Konstrukcje	szkieletowe	z	betonu	sprężone

2.6.	 Konstrukcje	szkieletowe	metalowe

2.7.	 Konstrukcje	o	ścianach	nośnych	monolitycznych	betonowych	lub	żelbetowych
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2.8.	 Konstrukcje	o	ścianach	nośnych	z	cegły,	bloczków	lub	pustaków	
drobnowymiarowych

2.9.	 Konstrukcje	drewniane

2.10.	 Konstrukcje	pozostałe	(mieszane)

Metody	ustalania	stopnia	zużycia	obiektów	budowlanych.

Zróżnicowana	trwałość	i	przebieg	zużycia	pozwalają	wyodrębnić	trzy	zasadnicze	grupy	
elementów:

1.	 elementy	o	trwałości	technicznej	przekraczającej	lub	równej	trwałości	budynku	
fundamenty,	ściany,	stropy	ognioodporne,	schody,

2.	 elementy	o	trwałości	mniejszej	od	trwałości	budynku	dachy,	stropy	drewniane,	
stolarka,	podłogi,	instalacje,

3.	 elementy	o	znacznie	mniejszej	trwałości	od	trwałości	budynku	,roboty	
wykończeniowe,	osprzęt	instalacyjny.

Do	określenia	stopnia	zużycia	elementów	składowych	obiektu	stosujemy	następujący	
wzór:

gdzie:

Sztei	–	zużycie	techniczne	elementu	w	procentach,

Uei	–	procentowy	udział	kosztów	elementów	budowlanego	nowego	w	kosztach	
odtworzenia	całego	obiektu.

Ustalenie	średnioważonego	zużycia	technicznego	obiektu.

Sposób	ten	polega	na	ustalaniu	stopnia	zużycia	poszczególnych	elementów	(Sztei)	
składowych	 obiektu,	a	następnie	 obliczenie	średnioważonego	zużycia	
technicznego	Szt	całego	wycenianego	obiektu.	Do	obliczeń	posługujemy	się	wzorem:
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gdzie:

Szt	–	średnioważony	stopień	zużycia	technicznego	obiektu	wyrażony	w	procentach,

Uei	–	procentowy	udział	kosztu	i-tego	elementu	obiektu	wyrażony	w	procentach,

Sztei	-stopień	zużycia	danego	elementu	robót	określony	procentowo,

n	–	ilość	ocenianych	elementów	robót	w	obiekcie,

i-	kolejny	element.

Stopień	zużycia	technicznego	elementu	można	również	określić	ze	wzoru:

gdzie:

KRei	–	koszt	remontu	i-tego	elementu,

KBei	-koszt	budowy	i-tego	elementu.

Do	obliczania	procentowego	zużycia	obiektu	konieczne	są	dane	dotyczące	
struktury	rodzajowej	oraz	wartości	składowych	elementów	robót	w	ocenianym	
obiekcie.	Elementy	scalone	przyspieszają	obliczenia	stopnia	zużycia	oraz	wartości	
odtworzeniowej	obiektów	budowlanych.

Zużycie	techniczne	obiektu	można	również	określić	dzieląc	obiekt	na	elementy	scalone	
(n),	ustalić	udział	procentowy	(Uei)	scalonych	elementów	w	koszcie	odtworzenia	
obiektu,	oszacować	procentowo	stopień	zużycia	technicznego	(Sztei)	scalonego	
elementu	i-tego.

Zalecamy	korzystanie	ze	zbiorów	wydawanych	przez	WACETOB	,	takich	jak	
np.	„Scalone	normatywy	do	wycen	budynków	i	budowli”.

Tabela	nr	1.Określenie	procentu	zużycia	budynku	metodą	elementów	średnioważonych
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TABELA	PRZYKŁADOWA	ELEMENTÓW	BUDYNKU

Elementy budynku
Udział elementu 

w koszcie 
obiektu Uei [%]

Stopień zużycia 
technicznego 

elementu Sztei [%]

Stopień zużycie 
technicznego „ważonego” 

1. Roboty ziemne

2. Fundamenty

3. Izolacja

4. Ściany konstrukcyjne

5. Ściany działowe

6. Stropy i balkony

7. Schody

8. Balustrady

9. Więźba dachowa (płyta)

10. Pokrycie dachu

11. Obróbka dekarska

12. Tynki wewnętrzne

13. Tynki zewnętrzne

14. Stolarka okienna

15. Stolarka drzwiowa

16. Oszklenie

17. Podłogi i posadzki

18. Malowanie tynków

19. Malowanie stolarki

20. Piece

21. Kuchnie

22. Centralne ogrzewanie (ruraż)

23. Centralne ogrzewanie (kotły)

24. Instalacja wod-kan.(ruraż)

25.
Instalacja wod-kan. 
(armatura)

26. Instalacja gazowa (ruraż)

27. Instalacja gazowa (armatura)

28. Instalacja elektryczna (ruraż)

29.
Instalacja elektryczna 
(osprzęt)

30. Inne roboty zewnętrzne

Razem
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Tabela	nr	2.Określenie	procentu	zużycia	budynku	według	metody	średnioważonej.

TABELA	PRZYKŁADOWA	ELEMENTÓW	SCALONYCH

Elementy scalone budynku

Udział 
elementu 
w koszcie 

obiektu Uei 
[%]

Stopień 
zużycia 

technicznego 
elementu 
Sztei [%]

Stopień zużycia technicznego 
„ważonego” 

1. Stan „0”

2.
Konstrukcja budynku, 

ściany, stropy, 
balkony

3.
Dach-konstrukcja 

i pokrycie
4. Tynki oblicowania

5.
Stolarka okienna 

i drzwiowa
6. Podłogi i posadzki

7. Roboty malarskie

8. Piece, kuchnie

9. Instalacja c.o.

10. Instalacja wod-kan.

11. Instalacja gazowa

12. Instalacja elektr.

13. Elewacje

14. Roboty zew.

Razem

Metoda	czasowa	Rossa	określenie	średniego	wskaźnika	zużycia	technicznego	
obiektu.

Metoda	czasowa	Rossa	za	podstawę	wyliczenia	wskaźnika	procentowego	przyjmuje	
wiek	obiektu	w	latach	(t),przewidywany	okres	trwałości	w	latach	(T).

Metodą	czasową	Rossa	można	obliczyć	zużycie	dla	budynków	o	złej,	prawidłowej	
lub	bardzo	dobrej	gospodarce	remontowej	.Metoda	ta	winna	być	wykorzystywana	
jako	metoda	pomocnicza	,wyznaczająca	ogólną	wartość	zużycia	technicznego	przy	
określonej	gospodarce	remontowej.

Podstawową	metodą	do	oceny	zużycia	technicznego	jest	metoda	oceny	poszczególnych	
elementów	obiektu	,czyli	metoda	średniej	ważonej	.Również	przy	ustalaniu	wartości	

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



85

technicznej	obiektu	obniżonej	o	wartość	zużycia	technicznego	jako	podstawy	
do	obliczeń	efektywności	remontu	ta	metoda	jest	metodą	podstawową	i	obiektywną.

Metoda	czasowa	jest	bardzo	prosta	do	zastosowania,	z	uwagi	na	to,	że	zużycie	
techniczne	obiektu	jest	wprost	proporcjonalne	do	jego	wieku.	Przy	złej	gospodarce	
remontowej	,w	obiektach	w	których	nie	prowadzono	okresowych	remontów	stopień	
zużycia	technicznego	oblicza	się	wg	wzoru:

gdzie:

Szt	-stopień	zużycia	technicznego	obiektu	wyrażony	w	procentach,

t-	wiek	obiektu	w	latach,

T-	przewidywany	okres	trwałości	w	latach.

W	przypadku	obiektów	,budynków	o	prawidłowej	gospodarce	remontowej	
do	obliczenia	zużycia	technicznego	budynku	,	stosujemy	następujący	wzór:

Dla	budynku	w	którym	remonty	prowadzone	są	prawidłowo	,a	eksploatacja	wzorowa	
należy	zastosować	wzór:

W	metodzie	tej	można	posługiwać	się	tabelą	macierzową	dla	dokonywania	szybkich	
odczytów	oraz	do	ustalania	ustalenia	zużycia	technicznego	budynków.	Metoda	
nieliniowa	stosowana	jest	przy	konieczności	szybkiego	i	mniej	dokładnego	ustalaniu	
stopnia	zużycia.
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Określanie	stopnia	zużycia	funkcjonalnego.

Zużycie	funkcjonalne	w	ścisły	sposób	związane	jest	z	przyjętą	funkcją	eksploatacyjną	
obiektu	budowlanego.	Stwierdzenie	to	w	praktyce	oznacza	,	że	dla	jednej	funkcji	
ten	sam	obiekt	może	mieć	zużycie	zerowe,	zaś	dla	innej	nawet	100-procentowe.
Stopień	zużycia	funkcjonalnego	określa	się	procentowo,	na	podstawie	oceny	obiektu	
uwzględniającej:

•	 postęp	technologiczny	w	budownictwie,
•	 niemożność	dostosowania	obiektów	budowlanych	do	zmienionych	technologii	

produkcji	realizowanych	w	tych	obiektach,
•	 zmiany	w	preferencjach	zapotrzebowania	na	określony	typ	budynków,
•	 inne	czynniki	mające	wpływ	na	stopień	zużycia	funkcjonalnego,	np.	zmiana	

otoczenia,	dostawa	mediów,	komfort	użytkowania	itp.,
•	 zmniejszenie	dochodowości	ocenionej	nieruchomości	w	stosunku	do	podobnych	

usytuowanych	w	danym	terenie.

W	celu	uniknięcia	orientacyjnego	ustalania	stopnia	zużycia	funkcjonalnego,	można	
przyjąć	następujący	system	oceny	:

1)	 Określenie	funkcji	obiektu	budowlanego,	dla	którego	ustala	się	zużycie
funkcjonalne.

2)	 Ustalenie,	czy	obiekt	może	pełnić	w	pełnym	zakresie	ustaloną	funkcję.	
W	przypadku	odpowiedzi	pozytywnej	zużycie	funkcjonalne	wynosi	
zero.

3)	 Określenie,	w	przypadku	zmian	funkcjonalnych	obiektu	,	zakresu	tych	
zmian	oraz	niezbędnego	zakresu	przebudowy,	aby	obiekt	mógł	pełnić	
nową	funkcję.

4)	 Określenie	nakładów	NFe	,	które	należy	ponieść	na	przystosowanie	
obiektu	(elementu	–	i)	dla	potrzeb	nowej	funkcji

5)	 Obliczenie	kosztu	przebudowy	lub	modernizacji	K80	koniecznych	
dla	przystosowani	a	obiektu	(elementu	-i),	dla	potrzeb	nowej	funkcji

6)	 Iloraz

stanowić	będzie	stopień	zużycia	funkcjonalnego.
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7)	Obliczenie	różnicy	F	pomiędzy	kosztami	budowy	KBe,	a	nakładami	NFe•	F	=	
KBe	–	NFe

8)	Obliczenie	procentowego	współczynnika	zużycia	funkcjonalnego:

obliczanie	zużycia	funkcjonalnego	ma	następującą	formułę:

gdzie:

tei	 pozostały	okres	eksploatacji	 elementu	akceptowany	przez	
użytkownika,

Tfei	–	okres	żywotności	funkcjonalnej	elementu

Zużycie	funkcjonalne	obiektów	i	lokali	może	być	określone	zarówno	dla	ich	
aktualnego	jak	i	alternatywnego	sposobu	użytkowania	.

Określanie	stopnia	zużycia	łącznego.

Określenia	zużycia	łącznego	dokonuje	się	według	formuły:

gdzie:

Szc	–	średnioważony	stopień	zużycia	łącznego	obiektu

Sztei	–	stopień	zużycia	technicznego	i-tego	elementu

Szfei-stopień	zużycia	funkcjonalnego	i-tego	elementu

Uei	–	udział	elementu	i	–	tego	w	kosztach	wycenianego	obiektu	wyrażony	
w	procentach.

Dla	obiektów	jednorodnych	o	konstrukcji	składającej	się	z	jednego	elementu	scalonego,	
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stopień	zużycia	łącznego	ustala	się	według	formuły:

Tabela	nr	3.Tabela	zużycia	łącznego	obiektu	budowlanego

Lp.
Element 
obiektu

Udział 
elementu 
w koszcie 
obiektu 
Uei [%]

Stopień zużycia 
elementu

Stopień zużycia „ważonego” techniczno-
funkcjonalnego 

techni- 
cznego 
Sztei

funkcjo- 
nalnego 

Szfei 

Wpływ	czynników	środowiskowych	na	zużycie	techniczne.

W	obiektach	budowlanych	może	występować	wiele	czynników	wpływających	na	zużycie	
techniczne	jak	występować	między	innymi:	hałas,,	wibracje	i	wstrząsy,	promieniowanie	
żył	 wodnych,	 agresywne	 zapachy	 i	 wyziewy,	 szkodniki	 biologiczne	 (pleśnie,	 grzyby	
domowe,	 owady,	 gryzonie).W	 otoczeniu	 budynku	 mogą	 występować	 między	 innymi:	
autostrady	i	drogi	szybkiego	ruchu,	zakłady	przemysłowe,	linie	tramwajowe,	kolejowe,	
cieki	wodne,	kopalnie	naziemne	 i	podziemne,	zanieczyszczenia	atmosfery,	urządzenia	
i	stadiony	sportowe,	brak	światła	i	nasłonecznienie.

W	 uzasadnionych	 przypadkach	 należy	 uwzględniać	 na	 zużycie	 techniczne	 budynków	
wpływ	 czynników	 środowiskowych.	 Znaczny	 wpływ	 na	 obiekty	 budowlane	 mają	
oddziaływania	górnicze

Efektywność	remontów	i	modernizacji	budynków	mieszkalnych.

Dla	sprawdzenia	opłacalności	remontów	budynków	zarządcy	budynków	mogą	stosować	
następujący	skrócony	wzór	:
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gdzie:

R	–	szacunkowy	koszt	potrzebnych	nakładów	na	remont	w	relacji	na	1	m2

powierzchni	użytkowej

J	-koszt	budowy	l	m2	p.u.	nowego	budynku	netto,

tr	–	pozostały	okres	użytkowania	budynku	po	remoncie	,

Etr.-	czynnik	dyskontujący.

Oszacowanie	nakładu	na	remont	(R)	dokonuje	się	na	podstawie	przeglądu	stanu	
technicznego	budynku	.	Procent	zniszczenia	budynku	określa	się	w	oparciu	o	tablice	
1	i	2.Następnie	określa	się	koszt	odtworzenia	budynku	i	ustala	przewidywany	koszt	
remontu	w	oparciu	o	wyliczony	procent	zniszczenia	.

J	stanowi	koszt	odtworzenia	budynku	.	Określa	się	go	zgodnie	z	aktualnie	obowiązującą	
na	danym	obszarze	maksymalną	ceną	l	m2	p.u.	w	nowych	budynkach	wielorodzinnych	
w	rozliczeniu	między	inwestorem	i	wykonawcą.

Etr	(czynnik	dyskontujący)	określa	się	na	podstawie	tablicy	3,	przy	czym	tr	określa	się	
szacunkowo,	biorąc	pod	uwagę	zużycie	techniczne	budynku	oraz	wartość	użytkową	jaką	
on	będzie	przed	stawiać	po	wykonaniu	robót	remontowych.

Pozostały	okres	użytkowania	w	żadnym	wypadku	nie	powinien	przekraczać	40	lat.

1.	 Budynki	murowane,	o	zużyciu	ścian	nośnych	do	15%,	które	po	remoncie	
będą	mieć	ogniotrwałe	stropy	i	konstrukcję	dachu	oraz	wyposażenie	mieszkań	
w	ustęp,	łazienkę	i	c.o.:

tr	30	-40	lat

2.	 Budynki	murowane,	o	zużyciu	ścian	nośnych	15-25%,	w	których	po	remoncie	
będą	nieogniotrwałe	stropy	i	wyposażone	co	najmniej	w	ustęp	spłukiwany	
i	urządzenia	kąpielowe:
tr	15-30	lat

3.	 Budynki	murowane	lub	drewniane	o	zużyciu	ścian	nośnych	25-40%,	w	których	
po	remoncie	zostaną	stropy	i	które	będą	wyposażone	co	najmniej	w	ustęp	
spłukiwany:
tr	5	–	15	lat

4. Budynki,	w	których	zużycie	ścian	nośnych	przekracza	40%	nadają	się	jedynie	
do	napraw	zabezpieczających	i	do	wyburzenia	w	ciągu	najbliższych	5	lat.
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Tablica	4.	Wartości	czynnika	dyskontującego.

tr Etr

10 0,558
11 0,527
12 0,497
13 0,469
14 0,442
15 0,417
16 0,393
17 0,371
18 0,350
19 0,330
20 0,311
21 0,294
22 0,277
23 0,262
24 0,247
25 0,233
26 0,220
27 0,207
28 0,195
29 0,184
30 0,174
31 0,167
32 0,155
33 0,146
34 0,138
35 0,130
36 0,123
37 0,116
38 0,109
39 0,103
40 0,097
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Tablica	5.	Przykładowe	okresy	trwałości	oraz	cykle,	rodzaje	napraw	i	wymian	elementów	
budynku	opracowane	przez	Komitet	Problemów	Remontowo-Budowlanych	PZITB.

Lp.
Rodzaj	elementu	do	naprawy	lub	

wymiany	i	rodzaj	robót	remontowych

Średnia	

trwałość	

w	latach

Cykl	napraw	

lub	wymian	

w	latach

Zakres	naprawy	

lub	wymiany	

w	%
1 2 3 4 5

1.
Pokrycie	dachów	betonową	papą.

1.1.

Pokrycie	dachu	betonowego	papą	

asfaltową	nr	500

powlekaną	,	dwuwarstwowo,	na	lepiku	

asfaltowym	na	gorąco.

7 - 1

1.1.2.
Smarowanie	pokrycia	lepikiem	

asfaltowym.
- 2 100

1.1.3.

Naprawa	pokrycia	polegająca	

na	umocowaniu	odstającej	papy	

i	wstawieni	u	lat.

- 2 50

1.1.3. Wymiana	starego	pokrycia	na	nowe. - 7 100

1.2.

Pokrycie	dachu	betonowego	papą	j	

.w	.	lecz	trzywarstwowo,	na	lepiku	

asfaltowym	na	gorąco. 8 - -

1.2.1.

Smarowanie	pokrycia	lepikiem	

asfaltowym

jak	w	poz.	1.1.1.
- 2 100

1.2.2.
Naprawa	pokrycia	polegająca	na	robo	t	

ach	jak	w	poz	.	1.1.2.
- 3 40

1.2.3. Wymiana	starego	pokrycia	na	nowe.	 - 8 100

1.3.

Pokrycie	dachu	betonowego	papą	jutową	

powlekaną	gat.	I,	jednowarstwowo.	

na	lepiku	asfaltowym	na	zimno. 8 - -
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1.3.1

Smarowanie	pokrycia	lepikiem	

asfaltowym

Jak	w	poz:	1.1.1.
- 2 100

1.3.2.

Naprawa	pokrycia	polegająca	

na	robotach	jak

w	poz	.	1.1.2.
- 4 40

1.3.3.
Wymiana	starego	pokrycia	na	nowe.

- 8 100

1.4

Pokrycie	dachu	betonowego	papą	

asfaltową	na	osnowie	z	włókien	

szklanych,	dwuwarstwowo,	na	lepiku	

asfaltowym	na	gorąco	.
12 - -

1.4.1.

Smarowanie	pokrycia	lepikiem	

asfaltowym	jak	w	poz.	l.l.l. - 2 100

1.4.2.
Naprawa	pokrycia	polegająca	

na	robotach	jak	w	poz.	1.1.2.
- 3 30

1.4.3.
Wymiana	starego	pokrycia	na	nowe.

- 12 100

1.5.

Pokrycie	dachu	betonowego	płynną	

masą	asfaltową,	kilkuwarstwowo,	metodą	

Natryskową

15 15 100

2.

Pokrycie	dachów	drewnianych	papą.

Trwałość	i	cykle	napraw	i	wymian	

powyższego	pokrycia	można	przyjąć	jak	

pokrycia	na	betonie	poz.	1.	1.,	1.2.	i	1.3.	

Pokryć	podanych	w	poz.	l	4.,	1.5.	nie	

stosuje	się	na	dachach	drewnianych.

3.
Pokrycie dachów blachą i obróbki 
blacharskie.

3.1.
Blacha ocynkowana na rąbek i zakładkę 
zwykła.

25 - -
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3.1.1.

Naprawa	pokrycia.	polegająca	

na	wycięciu	zniszczonej	blachy	

i	wstawieniu	łat.

- 8 25

3.1.2. Wymiana	starego	pokrycia	na	nowe. - 25 100

3.2.
Pokrycie	dachu	blachą	ocynkowaną.	

reszta	j	.w.
15 - -

3.2.1.
Naprawa	pokrycia	polegająca	na	robotach	

jak	w	poz.	3.1.1.
- 5 30

3.2.2. Wy	miana	starego	pokrycia	na	nowe	. - 15 100

3.3. Rynny	wiszące	ø15	cm	z	blachy	cynkowej 15 15 100

3.4.
Rynny	wiszące	ø15	cm	lecz	z	blachy

ocynkowanej.
10 10 -

3.5.

Rury	spustowe	ø15	cm	z	blachy	

ocynkowanej,	trwałość,	cykle	i	zakres	

napraw	jak	w	poz.	3.3.	i	3.4.

3.6.

Rury	spustowe	ø	15cm	z	blachy	

ocynkowanej,	trwałość,	cykle	i	zakres	

napraw	jak	w	poz.	3.

3.7. Obróbki	blacharskie. 15 - -

3.7.1.

Obróbki	blacharskie	na	dachu	

i	na	elewacji	,	a	więc	pasy	nadrynnowe,	

kosze,	okapy,	pokrycia	murów	

ogniowych,	podokienników	itp.	

wykonanych	z	blachy	cynkowej	lub	

ocynkowanej.

15 15 100

4.
Pokrycie	dachów	materiałami	

Ogniotrwałymi.

4.1.

Pokrycie	dachówką	ccram1czn	

ą	karpiówką.podwójnie	

na	łuskę,	na	zaprawie	z	przycięciem	

i	uszczelnieniem	spodu.

25 25 100

4.1.1.

Częściowe	położenie	pokrycia	z	

oczyszczeniem	dachówek	,	z	wymianą	

uszkodzonych	dachówek	i	gąsiorów.

- 10 30

4.2
Pokrycie	dachówką	cementową	

karpiówką	.reszta	jak	w	poz.	4.1.
20 20 100

4.2.1.
Częściowe	przełożenie	pokrycia,	

polegające	na	robotach	jak	w	poz.	4.	1.1.
- 10 50

5. Tynki	elewacyjne	i	licówki.
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5.1.
Tynk	zwykły	cementowo-wapienny	III	

rodzaju	na	ścianach.
30 30 100

5.1.1
Przetarcie	tynków	z	zaprawieniem	rys	i	

uszkodzeń.
- 7 100

5.1.2. Ponowne	wykonanie	tynku. - 15 50

5.2.
Tynk	szlachetny	nakrapiany	z	zaprawy	

trwałej	średnio-ziarnistej	,	na	ścianach.
30 30 100

5.2.1.
Wykonanie	nakrapiania	tynku	

na	istniejącym	podkładzie.
- 10 100

5.2.2. Ponowne	wykonanie	tynku	. - 15 50

5.3

Tynk	szlachetny	na	podkładzie	

cementowym	cyklinowany,	z	zaprawy	

trwalej	gruboziarnistej.	

50 50 100

5.3.1. Naprawa	tynku	. - 12 25

5.4.

Tynk	szlachetny	na	podkładzie	

cementowym	szlifowany,	z	zaprawy	

trwalej	drobnoziarnistej.

50 50 100

5.4.1 Naprawa	tynku. - 12 20

5.5

Tynk	zwykły	jak	w	poz.	5.l	.	lecz	

pomalowany	farbą	szwedzką	

z	rusztowania	wiszącego.

40 40 100

5.5.1.
Prze	tarcic	tynków	z	zaprawieniem	rys	

i	uszkodzeń.
- 7 100

5.5.2. Pomalowanie	tynków	farbą	szwedzką. - 5 100

5.5.3. Ponowne	wykonanie	tynków. - 20 50

5.6.

Oblicowanie	cegłą	wapienno	-piaskową	

ściany	z	cegły	ceramicznej,	jednocześnie	

z	murowaniem	ściany,	grubość	licówki	12	

cm	z	ospoinowaniem.

70 70 100

5.6.1. Spoinowanie	elewacji. - 15 30

5.6.2.
Naprawa	pojedynczych	zniszczonych	

cegieł	licówki.
- 15 5

6.
Elewacje	strukturalne	na	ścianach	

wielkoblokowych	i	wielkopłytowych	

6.1.

Elewacje	strukturalne	ze	żwirku	

zmywalnego	na	ścianie	wielkopłytowej	

z	betonu	ciężkiego,	trzywarstwowej,	

ocieplonej	styropianem.	

70 70 100

6.1.1. Uszczelnienie	okien	i	balkonów. - 5 100

6.1.2.
Naprawa	i	uzupełnienie	złączy	pomiędzy	

płytami.
- 10 100

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



95

6.1.3.
Oczyszczenie	elewacji	agregatem	wodno-

piaskowym.
- 10 10

6.2.

Elewacje	strukturalne	z	grysu	

marmurowego,	na	białym	cemencie	

na	ścianie	wielkopłytowej	

z	keramzytobetonu.

50 50 100

6.2.1.
Uszczelnienie	okien	i	balkonów	jak	

w	poz.	6.1.1.
- 5 100

6.2.2. Konserwacja	elewacji. - 10 100

6.3.

Faktura	zacierana	na	ścianie	

wielkopłytowej	z	keramzytobetonu,	

z	pomalowaniem	farbą	szwedzką	

z	rusztowania	wiszącego	.

40 40 100

6.3.1.
Uszczelnienie	okien	i	balkonów	jak	

w	poz.	6.1.1.
- 5 100

6.3.2.
Naprawa	i	uzupełnienie	złączy	jak	w	poz.	

6.1.2.
- 10 100

6.3.3.
Pomalowanie	elewacji	farbą	szwedzką	

z	drobną	naprawą	podkładu	(przetarcie)	
- 5 100

7. Konstrukcje	ciesielskie.

7.1.
Konstrukcja	drewniana	dachu	(krokwie,	

płatwie	i	słupy).
50 50 100

7.2.
Ołacenie	dachu	pod	dachówką	lub	

odeskowanie	pod	papą	.
- 25 50

7.3.

	Impregnacja	drewna	uzupełniająca	

w	konstrukcji	dachu	podczas	każdego	

remontu.

- 10 100

7.4. Stropy	drewniane	belkowe. 50 50 100

7.4.1. Naprawa	powierzchniowa	stropów. - 25 50

8. Okna	i	drzwi.

8.1.

Okna	i	drzwi	balkonowe	

drewniane,zespolone,	oszklone	szkłem	

3	mm	grub.,	pomalowane	olejno	

dwukrotnie.

50 50 100

8.1.1.
Dopasowanie	skrzydeł	okiennych	

i	balkonowych.
- 10 50

8.1.2.

Remont	ościeżnic	polegający	

na	przestruganiu	wrębów,	nadbiciu	

i	wklejeniu	listew	we	wręby	,	polataniu	

ościeżnicy	z	zaprawieniem	szczelin.

- 25 50
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8.1.3.
Wymiana	baskwili	okiennych	

i	balkonowych.
- 25 50

8.1.4.

Malowanie	okien	i	drzwi	balkon	owych	

farbą	olejną	dwukrotnie	z	dwukrotnym	

szpachlowaniem.

- 5 100

8.1.5. Wymiana	okien	i	drzwi	balkonowych	. - 50 100

8.2.

Drzwi	drewniane	wejściowe	do	budynku	

płytowe	,	pełne,	pomalowane	olejno	

dwukrotnie.

50 50 100

8.2.1.
Remont	ościeżnic	polegający	

na	robotach	jak	w	poz.	8.1.2.
- 25 50

8.2.2. Dopasowanie	skrzydeł	drzwiowych. - 10 50

8.2.3.
Malowanie	olejne	drzwi,	z	dwukrotnym	

szpachlowaniem	.
- 5 100

8.2.4. Wymiana	drzwi	wejściowych. - 25 100

8.3.
Drzwi	drewniane	wewnętrzne.	płytowe,	

pełne	lub	szklone.
50 50 100

8.3.1.

Drobne	naprawy	drzwi	polegające	

na	dopasowaniu	skrzydeł	i	naprawie	

okuć.	

- 25 50

8.3.2.
Malowanie	olejne	drzwi,	dwukrotnie	

z	dwukrotnym	szpachlowanie.
- 5 100

8.3.3.

Malowanie	olejne	drzwi	wewnętrznych	j	

.w.	lecz	z	dodatkowym	polakierowaniem	

emalią.

- 5 100

8.4.

Malowanie	olejne	stolarki	zewnętrznej	

(poz	8.1.,	8.2.)	lecz	z	dodatkowym	

polakierowaniem	emalią.

- 5 100
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Tablica	6.	Kryteria	ogólne	ceny	i	ldasyfikacji	technicznej	stanu	elementów	budynku.

Lp.

Klasyfikacja	stanu	

technicznego	

elementu

Procentowe	

zużycie	

elementu

Kryteria	oceny

1 2 3 4

1. b.	dobry 0-10

Element	budynku	(lub	rodzaj

konstrukcji	,	wykończenia,	wyposażenia)	

jest	dobrze	utrzymany,	konserwowany,	

nie	wykazuje	zużycia	i	uszkodzeń.Cechy	

i	właściwości	wbudowanych	materiałów	

odpowiadają	wymogom	normy.

2. dobry 11-25

Element	budynku	nie	wykazuje	większego	

zużycia.	Mogą	wystąpić	nieznaczne	

uszkodzenia	wynikające	z	użytkowania	

szczególnie	mechaniczne.	Element	wymaga	

konserwacji.

3. średni 26-50

Element	budynku	utrzymany	jest	zadowalająco.	

Celowy	jest	remont	bieżący	polegający	

na	drobnych	naprawach,	uzupełnieniach,	

konserwacji,	impregnacji	itp.

4. zadawalający 51-60

W	elementach	budynku	występują	średnie	

uszkodzenia	i	ubytki	nie	zagrażające	

bezpieczeństwu	publicznemu.	Celowy	jest	

częściowy	remont	kapitalny.

5. zły 61-70

W	elementach	budynku	występują	znaczne	

uszkodzenia,	ubytki	.	Cechy	i	właściwości	

wbudowanych	materiałów	mają	obniżoną	klasę.	

Wymagany	kompleksowy	remont	kapitalny.

6. awaryjny pow.	70 Budynek	nadaje	się	do	likwidacji.

Uwaga:	Kryteria	oceny	i	technicznej	elementów	budynku	odnosić	się	mogą	również	
do	oceny	budynku	jako	całości.
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Tablica	7.	Kryteria	pomocnicze	dla	określenia	zużycia	głównych	elementów	budynku.

Fundamenty,	ściany	konstrukcyjne,	stropy,	ścianki	działowe.

Lp.
Klasyfikacja stanu 

technicznego 
elementu

Procentowe zużycie 
elementu

Oznaki zużycia

1 2 3 4

1. b. dobry 0-10

Mury i posadzki piwnic suche. Deformacje 
nie występują. Elementy nośne jak słupy, 
filary, nadproża odpowiadają wymaganiom 
normowym. Mogą występować drobne rysy 
w tynkach.

2. dobry 11-25
Stan elementów jest dobry. Mury i 
posadzki piwnic suche. Odchylenia murów 
od poziomu małe.

3. zadawalający 26-40

Nieliczne szczeliny w sklepieniach lub 
stropach, głównie na wyższych piętrach 
budynku. Zawilgocenia nad poziomem 
terenu. Niewielkie uszkodzenia murów .

4. zły 40-50

Mury i posadzki piwnic zawilgocone. 
Odchylenia od poziomu i pionu nieco 
większe. Pęknięcia sklepień i filarków 
w ilości do l0% powierzchni elementów.

5. awaryjny 50

Mury silnie zawilgocone, 
występująpowierzchniowe i wgłębne 
korozje. Znaczne odchylenie od poziomu 
i pionu. Liczne pęknięcia sklepień 
i filarów, duże zniszczenia murów 
w różnych miejscach. Cechy i właściwości 
wbudowanych materiałów w stosunku 
do nowych – duże zniszczenie.
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Tablica	 8.	 Kryteria	 pomocnicze	 dla	 określenia	 zużycia	 elementów	 wykończeniowych	
budynku.

Dachy,	stolarka,	podłogi	,	tynki.

Lp.
Klasyfikacja stanu 

technicznego 
elementu

Procentowe 
zużycie 

elementu
Oznaki zużycia

1 2 3 4

1. b. dobry 0-15

Powierzchnie dachu – równe, bez 
widocznych szczelin w pokryciu i bez śladów 
przecieków.

Stolarka – brak spękań w skrzydłach 
otworów, co najwyżej drobne szczeliny 
w ościeżach.

Podłogi – gładkie, nierozeschnięte, bez 
szczelin.

Powierzchnie tynków – równe, gładkie, 
co najwyżej widoczne rysy włoskowate 
z ewentualnym łuszczeniem się farby.

2. średni 16-30

Wygięcie dachu – w granicach 20% 
powierzchni, liczniejsze przecieki, 
konstrukcja dachu miejscami rozeschnięta, 
uszkodzenia rur spustowych.

Stolarka – częściowo rozeschnięta, 
spaczenia materiału, okucia zluzowane, 
ościeżnice zawilgocone, skrzydła 
ze szczelinami.

Podłogi – przekrzywienia i osiadanie 
podłóg, liczniejsze uszkodzenia posadzek 
klepkowych i innych (w granicach 20%).

Tynki zewnętrzne i wewnętrzne – 
na powierzchni tynków widoczne pęknięcia, 
wybrzuszenia i miejscowe odpadanie 
(w granicach do 15%).

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



100

3. zadawalający 31-50

Dachy – wygięcia w granicach 50% 
powierzchni – liczne przecieki, ślady 
porażenia grzybami, częściowo konstrukcja 
nadwątlona .

Stolarka – spaczenia skrzydeł, okucia 
zluzowane, ślady grzybienia, uszkodzenie 
częściowe okuć, spękania i zawilgocenia.

Podłogi – zmurszenia jak wyżej,

lecz dochodzące do 50%, ewentualne gnicie 
i zagrzybienie drewna.

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne

-na powierzchni pęknięcia, wybrzuszenia, 
miejscowe odpadanie (w granicach do 35%)

4. zły 51-70

Dachy – duże zmurszenie dachu 
(w granicach 60%), niebezpieczeństwo 
zawalenia się. Stolarka- znaczne zniszczenie 
materiału, zawilgocenie, zagrzybienie, 
nadaje się do wymiany.

Podłogi – uszkodzenie podłóg

powyżej 50% powierzchni.

Tynki – odpadają dużymi płatami 
na znacznych powierzchniach spękania, 
tynki skruszałe -ponad 35% powierzchni.
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Tablica	9.	Przykładowe	okresy	trwałości	poszczególnych	elementów	budynków.

Lp. Rodzaj	elementu
Okres	

trwałośćw	latach

1 2 3
Fundamenty

1. Ceglane 70-150
2. Murowane	z	kamienia 120-200
3. Betonowe	i	żelbetowe 200-300

Ściany
4. Drewniane	szkieletowe 25-40
6. Drewniane	z	bali 50-70
5. Typy	„muru	pruskiego” 40-60
7. Ceglane 130-150
8. Murowane	z	kamienia	 120-200
9. Murowane	z	betonu	komórkowego 30-50
10. Murowane	z	prefabrykatów	keramzytowo-betonowych 65-80
11. Murowane	z	prefabrykatów	warstwowych,	żelbetowych 80-100
12. Konstrukcje	stalowe 120-150
13. Konstrukcje	monolityczne	żelbetowe 150-200

Stropy
14. Ceglane 100-130
15. Drewniane	belkowe 45-80
16. Żelbetowe	monolityczne	i	prefabrykowane 130-150

Schody
17. Żelbetowe 120-150
18. Stalowe 120-150
19. Kamienne	na	stalowych	belkach	biegowych 100-120
20. Drewniane 30-50

Dachy
21. Konstrukcji	drewnianej 50-75
22. Konstrukcji	stalowej 100-150
23. Konstrukcji	żelbetowej 120-150
24. Pokrycie	z	blachy	stalowej	czarnej 20-30
25. Pokrycie	z	blachy	ocynkowanej 30-40
26. Pokrycie	papą 5-8
27. Pokrycie	dachówką 20-50
28. Pokrycie	eternitem 20-30
29. Obróbki	blacharskie,	rynny	i	rury 10-15

Ścianki	działowe
30 Drewniane 40-60

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



102

31 Murowane 80-100

Stolarka	
32 Okna	drzwi	zewnętrzne 35-50
33 Drzwi	wewnętrzne 40-60
34 Oszklenie 20-25

Tynki
35 Wewnętrzne 40-60
36 Zewnętrzne 30-50

Powłoki	malarskie
37 Klejowe	i	emulsyjne 3-5
38 Olejne	ściany	i	sufitów 8-10
39 Olejne	stolarki	otworowej 5-10

Podłogi
40 Deszczułki	bukowe	i	dębowe 50-80
41 Parkiet	mozaikowy do	25
42 Wykładziny	podłogowe	PCW do	15
43 Wykładziny	dywanowe 6-10
44 Podłogi	z	desek	sosnowych 30-50
45 Podłogi	z	desek	dębowych 60-80
46 Lastryko 20-40
47 Terakota 60-80

Instalacje
48 Przewody	wodociągowe,	kanalizacyjne	i	gazowe 25-50
49 Przybory	sanitarne do	25
50 Przewody	centralnego	ogrzewania	oraz	ciepłej	wody 20-40
51 Kotły	c.o. 20-30
52 Przewody	instalacji	elektrycznych 30-50

Inne
53 Trzony	kuchenne	ceramiczne 10-20
54 Piece	kaflowe 15-30
55 Urządzenia	dźwigowe 30-35
56 Urządzenia	terenu	i	różne	roboty	zewnętrzne	 20-40
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Tablica	10.	Stopień	zużycia	naturalnego	budynków	w	zależności	od	ich	wieku	(wg	Rossa)

Wiek 
budynku 
w latach 

(t)

Trwałość budynku w latach (T)
30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 200

Stopień zużycia budynku w procentach

5 10 7 5 4 4 3 3 3 2 2 2
10 22 16 12 10 8 7 6 5 4 4 3
15 37 26 19 16 13 11 10 9 7 5 4
20 56 37 28 22 18 16 14 12 9 8 5
25 76 51 37 29 24 20 18 16 12 10 7
30 100 66 48 37 31 26 22 20 15 12 9
35 82 59 46 37 31 27 24 18 14 10
40 100 72 56 45 37 32 28 21 17 12
45 85 66 53 44 37 33 24 19 14
50 100 76 61 51 43 37 28 22 16
55 88 70 58 49 43 32 25 17
60 100 80 66 56 48 35 28 19
65 89 74 62 54 39 31 21
70 100 82 69 59 44 34 24
75 91 76 66 48 37 26
80 100 84 72 52 41 28
85 92 85 57 44 30
90 100 93 62 48 33
95 100 67 52 35
100 72 56 37
105 77 59 40
110 83 64 43
115 88 68 45
120 94 72 48
125 100 76 51
130 81 54
135 85 56
140 90 59
145 95 62
150 100 66
175 82
200 100
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Tablice	11.	Stopień	zużycia	elementów	budynku	w	procentach	dla	budynku	mieszkalnego	
o	konstrukcji	tradycyjnej.(Tabela	uproszczona).

Stan	 techniczny

Elementów

Elementy	

konstruk-	

cyjne

Elementy

wykoń-

czeniowe

Instalacje	

wod-kan.	

i	co.

Instalacje	

elek-	

tryczne

Instalacje	

gazowe

Zadowalający 0-20 0-25 0-10 0-10 0-10

Niezadowalający 21-35 26-40 11-20 11-15 11-15
Zły 36-50 41-60 21-30 16-20 16-20

Awaryjny ponad	 50 ponad	60 ponad	30 ponad	20 ponad	 20

Trwałość	budynków	w	zależności	od	ich	wieku	(dla	celów	ubezpieczeniowych	–	wg	
PZU):

1. Trwałość	budynku	określa	si	w	latach	i	różnicuje	w	zależności	
od	przeznaczenia	budynku	oraz	materiału	,	z	którego	został	wykonany.	
Trwałość	ta	podana	jest	w	tablicy	nr	12.

Tablica	nr	12.Trwałość	budynków	i	obiektów	budowlanych.

Lp. Przeznaczenie  budynku

Murowany, żelbetowy
lub stalowy

Drewniany

trwałość w latach

l. Dom letniskowy 60 40

2. Budynek mieszkalny 150 100
3. Szopa, wiata, letnia kuchnia,

piwnica, suszarnia, kotłownia 50 40
4. Chlewnia, tuczarnia, kurnik,

Pieczarkarnia 60 40
5. Obora, stajnia, owczarnia 70 50
6. Stodoła 70 60

7.
Spichlerz, przechowalnia
owoców, magazyn , garaż 100 70

2. Zaliczenia	budynków	do	budynków	murowanych	lub	drewnianych	
dokonuje	się	zgodnie	z	zasadami	zawarty	mi	w	przepisach	
w	sprawie	taryfy	składek	za	ubezpieczenie	ustawowe	budynków	
oraz	mienia	w	gospodarstwach	rolnych	i	za	ubezpieczenie	ustawowe	
odpowiedzialności	cywilnej	rolników.

3. Stopień	zużycia	określa	się	w	procencie	wartości	budynku	przyjętej	
do	ubezpieczenia.	Stopień	ten	wynosi:
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Tabela	nr	13.Stopień	zużycia	trwałości	budynku.

Wiek 
budynku 
w latach 
(t)

Trwałość budynku w latach (T)

40 50 60 70 80 100 150

Stopień zużycia budynku w procentach

5 7 5 4 4 3 3 2
10 16 12 10 8 7 5 4
15 26 19 16 13 11 9 5
20 37 28 22 18 16 12 8
25 51 37 29 24 20 16 10

30 66 48 37 31 26 20 12
35 82 59 46 37 31 24 14
40 100 72 56 45 37 28 17
45 85 66 53 44 33 19
50 100 76 61 51 37 22
55 88 70 58 43 25
60 100 80 66 48 28
65 89 74 54 31

70 100 82 59 34
75
80 ,

91
100

66
72

37
41

85 79 44
90 85 48
95 93 52

100 100 56
105 59
110 64
115 68
120 72
125 76
130 81
135 85
140 90
145 95
150 100

4.	 Wiek	budynku	liczy	się	od	roku	jego	budowy	.	Za	rok	budowy	uważa	
się	rok,	w	którym	budynek	został	pokryty	dachem	po	raz	pierwszy.

5.	 Jeżeli	wiek	budynku	przypada	pomiędzy	latami	wykazanymi	w	tabeli	
w	punkcie	3,	stopień	zużycia	określa	się	dodają	za	każdy	następny	rok	
1/5	różnicy	występującej	pomiędzy	procentem	zużycia	właściwym	dla	
bezpośrednio	wyższego	wieku	a	procentem	zużycia	dla	bezpośrednio	
niższego	wieku	budynku.

6.	 Stopień	zużycia	budynku,	którego	przeznaczenie	uległo	zmianie,	
określa	się	uwzględniając	jego	trwałość	wynikającą	z	tabeli	w	punkcie	
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l	wg	aktualnego	przeznaczenia.

7.	 Jeżeli	do	wykonania	budynku	użyto	co	najmniej	50%	materiałów	
konstrukcyjnych	pochodzących	z	rozbiórki,	stopień	jego	zużycia	
zwiększa	się	o	20	punktów	procentowych,	a	gdy	ten	udział	jest	
mniejszy	od	50%	–	o	10	punktów	procentowych

Tablica	14.	Przykładowe	okresy	trwałości	obiektów	produkcyjnych,	magazynowych,	
handlowych.

Lp.
Przeznaczenie 

budynku
Rodzaj konstrukcji

Przewidywany okres 
trwałości (w latach)

1 2 3 4

1. Hale przemysłowe

szkieletowa lub murowana z
dachem 
żelbetowym 
stalowym 
drewnianym

100 - 120
80 - 100
50-70

2. Budynki produkcyjne
Murowana
szkieletowa żelbetowa
szkieletowa stalowa

80-100
100-120
80 – 100

3.

Budynki  magazynowe

,

szkieletowa żelbetowa
lub stalowa ze stropami
ognioodpornymi

murowana gr. do l c 
ze stropami drewnianymi

jw . lecz ze stropami ognioodpornymi

murowana gr. powyżej l c ze
stropami drewnianymi

jw. lecz ze stropami ognioodpornymi

szkielet drewniany

120 - 150

60-80

80 - 100

80 - 100

90- 120

30-40
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4. Domy towarowe

murowana

szkieletowa, żelbetowa
łub stalowa

100 - 120

120- 150

5. Budynki sklepowe

murowana ze stropami
drewnianymi

jw .ze stropami 
ognioodpornymi

murowane z bloków lub 
pustaków ze stropami 
drewnianymi

jw . lecz ze stropami
ognioodpornymi

80 - 100

100 - 120

60-80

80- 100

6. Budynek kotłowni
murowana
szkieletowa żelbetowa 
szkieletowa stalowa

50 -70
80-100
50 -70

7. Baraki  niemieszkalne drewniana 15-20

8. Szklarnie szkieletowa  stalowa 50-70

9.

Portiernie drewniana 30-40

dyspozytornie itp.

murowana grub. do Ic 80- 100

murowana grub. powyżej I c 90-120
murowana z bloków lub 80-100

pustaków

szkieletowa żelbetowa  10-130

W	związku	z	tym	,	że	w	tablicach	8	i	11	są	znaczne	rozpiętości	w	trwałości	
elementów	i	całych	obiektów,	można	obniżyć	ich	wielkość	o:

a)	 20%	jeżeli	budynek	był	poddany	remontowi	kapitalnemu,

b)	 l0%	jeżeli	zmieniono	więźbę	dachową	i	pokrycie	na	ognioodporne.

W	przypadku	użycia	do	napraw	lub	remontu	materiałów	pochodzących	z	rozbiórki,	
można	przy	określaniu	stopnia	zużycia	zwiększyć	Jego	wielkość	o	10	do	20	punktów	
procentowych	w	zależności	od	procentowego	użycia	tych	materiałów.
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Tablica	nr	15.Przykładowe	okresy	trwałości	obiektów	budownictwa	ogólnego.

Lp. Przeznaczenie	 budynku
Konstrukcja	budynku

drewniana mieszana Masywna

l 2 3 4 5

l. Budynki	mieszkalne 80-	100 90-	120 100-	150

2. Budynki	użyteczności	publicznej:

Szkoły 70-80 80	–	100 90	–	110

administracyjne	 mało	miejskie 80	–	90 80	–	100 100	–	120

administracyjne	 wielkomiejskie 120-150 150-	200

Szpitale 100-	120

hotele	 miejskie 100-	130 120-	150

3. Domy	 letniskowe do	40 do	60 do	80

4. Budynki	 gospodarcze 60-70 70	-90 80-	100

5. Budynki	inwentarskie 40-50 50-60 60-70

6. Garaże	wolnostojące 50	-80 80-	100

7. Warsztaty	 naprawcze 40	–	50 50	–	80 80-	100

Tablica	16.Przykładowe	okresy	trwałości	budowli.

Lp. Rodzaj	budowli
Okres	trwałości	

w	latach
1 2 3
1. Ogrodzenia	murowane	grube 40-60
2. Ogrodzenie	murowane	cienkie	z	pilastrami 20-30
3. Ogrodzenia	z	prętów	metalowych 20-35
4. Ogrodzenia	z	siatki	na	słupkach 15-25
5. Ogrodzenia	drewniane 10-15
6. Sieci	kanalizacyjne 35-50
7. Wodociągi 30-45
8. Sieci	cieplne 20-30
9. Ulice	i	place 30-45

W	Polsce	brak	jest	jednoznacznych	przepisów	określających	okres	użytkowania	
obiektów	budowlanych.	Wymagane	okresy	użytkowania	podają	niektóre	normy	
zagraniczne.
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Tablica	17.	Klasyfikacja	okresu	użytkowania	konstrukcji.

Klasa
Wymagany projektowany okres 

przydatności (lat)
Przykład

L 1-5 Konstrukcje tymczasowe

2 25
Wymienialne części

Konstrukcji

3 50 Konstrukcje budowlane

4 100

Konst rukcje budynków 
monumentalnych , mosty 
i inne konstrukcje
Inżynierskie

Tynki
Zaprawa	 wapienna	

i	wapienno-	cementowa 40-60

Zaprawy	 szlachetne 40-60

Wewnętrzne	w	narożach	na
Zapraw;!	cementowa 40-60

pod	k	ładzie	w:

-pomieszczeniach	mieszkalnych	i

Pracy

-pomieszczeniach	narażonych	 na
8O

zawilgocenie

-pomieszc1.eniach	inwentarskich Wszystkie	 rodzaje	 zapraw
40

Wewnętrzne	 na	 stropach	 (sufitach):

-pomieszczeń	mieszkalnych	i	pracy
25-30

-pomieszczeń		inwentarskich 100

Wewnętrzne	na	ścianach:

-pomieszczeń	mieszkalnych	i	pracy
40-50

-pomieszczeń	inwentarskich 100

Podłogi,	 posadzki Zaprawa	 cementowa	 na	 warstwic

nośnej	betonowej 100

Wykładziny	na	podłożu	betonowym

w	pomieszczeniach	mieszkalnych	i

Półklinkier

Płyty	z	kamienia	naturalnego
80-	100

pracy kamionka 100

Podłogi	drewniane Z	drewna	miękkiego	(tarcicy	iglastej) 40-60

Wykładziny

Z	drewna	 twardego	 (tarcicy	

liściastej)

Wykładziny		tekstylne

80-	 l	00

5-10
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Masy	 szpachlowe 10-20

Linoleum 20-30

Płyty	 korkowe 30-40

Stopnic	schodów Z	drewna	 miękkiego 50-60

Z	drewna	twardego 100

Z	kamienia	 naturalnego	 lub	sztucznego 100

Roboty		 ciesielsko-stolarskie

Okna	pojedyncze Z	drewna	miękkiego 30-50

Z	drewna	twardego 50-80

Okna	podwójne	zewnętrzne Z	drewna	miękkiego 50-80

Słupki	okienne Z	drewna	 miękkiego 20-40

Z	drewna	twardego 40-60

Obudowa	 grzejników Z	drewna	 miękkiego 50-70

Meble	wbudowane Z	drewna	 miękkiego	 lub	twardego 60-	100

Boazeria Z	drewna	miękkiego	lub	twardego 	100

Drzwi	 wewnętrzne Z	drewna	 miękkiego	 lub	twardego 	100

Drzwi	zewnętrzne Z	drewna	miękkiego 30	–	50

Z	drewna	twardego 80	–	 100

Okiennice Z	drewna	 miękkiego 20	–	25

Żaluzje Z	drewna	miękkiego 20-30

Roboty	ślusarsko-kowalskie
Okucia	drzwi 40-60
Okucia	okien Ze	stali	kowalnej 30-50
Kraty	i	balustrady	zewnętrzne 40-50
Kraty	i	balustrady	wewnętrzne 100
Roboty	malarskie	i	tapetowanie
Tapety	nie	najlepszej	jakości 4-8
Tapety	średniej	jakości Papier 5-10
Tapety	dobrej	jakości 10-12
Tapety Z	tworzyw	sztucznych	i	tkanin 15-20
Wewnętrzne	powłoki	malarskie	 Farby	wapienne 3-5
pomieszczeniach	mieszkalnych	i	pracy Farby	żywiczne 6-8

Farby	kazeinowe	i	mineralne 8-20
Wewnętrzne	powłoki	na	murach	oraz
Drewnie Farby	olejne 15-20
Wewnętrzne	powłoki	w	kuchniach	i	
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pomieszczeniach	narożnych	na
Wilgoć Farby	żywiczne 3-5
Zewnętrzne	powłoki	na	tynkach 3-8
Zewnętrzne	powłoki	na	drewnie Farby	olejne 3-5
Zewnętrzne	powłoki Farby	mineralne	i	kazeinowe 5-8
Grzejniki Farby	specjalne 5-10
Podłogi	drewniane Farby	do	podłóg 4-10
Instalacje	sanitarne
Przewody	wodociągowe Stal	ocynkowana 15-40

Ołów 30-60
Miedź	i	tworzywa	sztuczne 60-80

Przewody	gazowe j.w.
Rury	stalowe	czarne 50-60

Wanny,	umywalki Żeliwo	emaliowane 30-40
Miski	klozetowe,	zlewy	i	płuczki Blacha	stalowa	emaliowana 20-40
Klozetowe Kamionka	–	fajans 40-60
Armatura Mosiądz	poniklowany 20-40
Piece	łazienkowe	węglowe Obudowa	z	miedzi 40-50

Obudowa	z	blachy	ocynkowanej 20-50
Piece	łazienkowe	gazowe Wężownica	miedziana 20-40
Urządzenia	pralnicze Żeliwo	emaliowane 20-40
Kotły	i	wyposażenie Miedź 25-50
Instalacje	elektrotechniczne
Przewody	podtynkowe 50-60
Przewody	zewnętrzne Miedź 30-40
Wyłączniki	i	gniazda	wtyczkowe 25-30
Instalacje	odgromowe	naziemne 100
Instalacje	odgromowe	uziemione Stal	ocynkowana 20-40

Sprzęt	do	ogrzewania	i	podgrzewania
Zbiorniki	miedziane	–	

emaliowane,
Wody obudowa	z	blachy	stalowej 10-15

Instalacje	c.o.	 i	wody	 cieplej

Rury	stalowe	czarne 20-50Przewody

Rury	miedziane 60-80

Przewody	ogrzewania	parowego

niskociśnieniowego

Przewody	parowe Rury	 stalowe	czarne 35	-50

Przewody	kondensacyjne Rury	stalowe	czarne 15-30

Grzejniki Żeliwo	szare 60-80

Stal 5-20

Grzejniki	płytowe Stal 10-30

Konwektory Żeberka	 z	mosiądzu,	miedzi	i

aluminium 30-40

Wentyle	 i	kurki Miedź,	mosiądz 30-40

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



112

Kotły	parowe	niskociśnieniowe Żeliwo	szare 15-30

Kotły	wody	gorącej
Żeliwo	szare 20	-40

Stal 15-30

Instalacje	cieplne	indywidualne

Blacha	czarna 20-30Kanały	ciepłego	powietrza

Blacha	stalowa	ocynkowana 50-60

Tworzywa	sztuczne,	azbestocement 50-80

Piece	ogrzewania	powietrznego 25-30

Piece	kaflowe	stale 40-50

Trzon	kaflowy	na	węgiel	lub	gaz 20	-30

Trzon	kaflowy	na	węgiel 25-35

trzon	kaflowy	węglowy	lub

węglowo-gazowy 15-20

Piece	żelazne Blach	a	stalowa	obmurowana 15	-20

Żeliwo	obmurowane 20-30

Piece	olejowe Stal	-	żeliwo 15-25

Tablica	18.Określenie	procentowej	wartości	elementów	scalonych	budynku	w

koszcie	całego	obiektu.	(Poziom	cen:	1991)Budynek	administracyjno-	produkcyjny;	
budynek	murowany,	2	kondygnacje,	kubatura	3000	m3

Lp. Scalony	 element

%	udziału

w	koszcie

obiektu
Uwagi

1. Roboty	 ziemne,	 fundamenty	 i	 izolacje 17,15

2. Mury	nadziemia	i	ścianki	działowe	oraz	ocieplenie

26,85

3.
Stropy	i	katki	schodowe

Dachy,	
l 15,02

4.	 	Dach,	konstrukcja	,	pokrycie	i	ocieplenie 5,57

5. Pod	łoża	 i	 posadzki 8,41

6. Stolarka		 i			ślusarka 10,08

7. Tynki,		okładziny		 i		malowanie 8,09

8. Elewacja			 i			 roboty		 zewnętrzne 8,83

Razem 100,00
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Tablica	19.Określenie	procentowej	wartości	poszczególnych	elementów	scalonych	
budynku	w	stosunku	do	wartości	całego	budynku	.(Poziom	cen:	1991)Budynek	
mieszkalny	wielorodzinny	;powierzchnia	użytkowa	3960	m2	,	kubatura	18150	m3,4	
kondygnacje,	podpiwniczenie	całkowite,	technologia	-blok	żerański

Lp. Scalony	 element

%	udziału	

w	koszci e	

obiektu
Uwagi

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Roboty	 ziemne	

Fundamenty	Ściany	

podziemia

Strop	na	podziemiu

Izolacja	 przeciwwilgociowa	Ściany	

nadziemia	 z	prefabrykatów	Ściany	

nadziemia	murowane

Stropy,	s klepienia,	schody	 i	 podesty	

Ścianki	 działowe

Dach-	konstrukcja

dach	–	pokrycie

Izolacja	przeciwwilgociowa	

i	przeciwdźwiękowa

Okna	 i	 drzwi	 zewnętrzne

Drzwi	wewnętrzne	

Tynki	i	oblicowanie	

Roboty	malarskie

Inne	roboty	wykończeniowe

Podłoża	betonowe	

Podłogi	i	posadzki

Elementy	ślusarsko-kowalskie

Roboty	elektryczne

Roboty	sanitarne

1,7

1,9

5,7

3,5

4,2

1	1,O

4,5

13,1

3,4

3,4

1.5

8,3

5,0

2,9

5,0

3,5

1,1

1,7

3,8

4,7

11,2

10,1

Razem l	00,0
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Tablica	20.Określenie	procentowej	wartości	poszczególnych	elementów	scalonych	
budynku	w	stosunku	do	wartości	całego	budynku.(Poziom	cen:	1994).Budynek	
mieszkalny	jednorodzinny.

Lp. Scalony	 element

%	udziału

w	koszcie

obiektu Uwagi

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Roboty	 ziemne	

Fundamenty	Izolacje

Ściany	konstrukcyjne	Ściany	

działowe	Stropy

Schody

Balustrady

Więźba	 dachowa	Pokrycie	

dachu	Obróbki	 blacharskie

Tynki	 wewnętrzne	Tynki	

zewnętrzne	Stolarka	

okienna	Stolarka	 drzwiowa	

Roboty	 szklarskie	Podłoża	

i	posadzki	Malowanie	

klejowe	Malowanie	 olejne

Ogrzewanie	c.o.,	rurarz,	kotły

Kuchnie

Insta.	wod	-kan.,	rurarz,	armatura

Gaz,	rurarz,	armatura

Elektryczne	Inne

1,0

2,9

0,4

21,4

3,5

10,3

1,7

0,5

2,9

2,2

0,8

4,1

1,7

5,2

4,3

0,8

5,6

0,6

1,6

6,2

l	,3

9,5

1,8

2,3

7,4

Stan	 surowy

47,6%

Stan	wykończe-	

niowy	45,0%

7,4%

Razem 100,0 100%
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Tablica	21.Określenie	procentowej	wartości	poszczególnych	elementów	scalonych	
budynku	w	stosunku	do	wartości	całego	budynku.(Poziom	cen:	1994)

Budynek	mieszkalny	-	4	kondygnacje

Lp. Scalony	 element

%udziału	

w	koszcie	

obiektu
Uwagi

l. Roboty	 ziemne 1,9

Stan	surowy

2. Fundamenty 0,9

3. Izolacja 0,3

4. Ściany	 konstrukcyjne 21,8

5. Ściany	działowe 3,7

6. Stropy	 i	balkony 10,2

7. Schody 1,8

8. Balustrady 0,4

9. Więźba 1,8

10. Pokrycie	 dachu 1,2

11. Obróbka	 blacharska 0,8 44,8%

12. Tynki	 wewnętrzne 4,5

13. Tynki	 zewnętrzne 1,8

14. Stolarka	okienna 5,4

15. Stolarka	drzwiowa 4,5

16. Oszklenie 0,8

17. Podłogi	 z	posadzką 6,3

18. Malowanie		ścian		 i		sufitów 0,7

19. Malowanie	stolarki 1,7

20. Kuchnie 1,5

21. Centralne	ogrzewanie	(rurarz) 5,8 Stan

22. Instalacja		wodno-kanalizacyjna 8,9 wykończe-

23. Instalacja	gazowa 1,8 Niowy

24. Instalacja	elektryczna 2,3 46,0%

25. Inne 9,2 9,2%

Razem 100,0 100%
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Tablica	22.Określenie	procentowej	wartości	poszczególnych	elementów	scalonych	
budynku	w	stosunku	do	wartości	całego	budynku.(Poziom	cen:	1998)

Przedszkole	4-oddziałowe;	kubatura	5600	m3	powierzchnia	ogólna	–	1670	m2

Lp. Scalony	 element

%	udziału	

w	koszcie	

obiektu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Roboty	ziemne	(grunt	III/IV	kat)

Fundamenty	i	 ściany	 fundamentowe	 (żelbetowe)	

Ściany	piwnic	 (żelbetowe)

Strop	nad	 piwnicą	 (płyty	kanałowe)

Ściany	nadziemia	 (z	bloków	 kanałowych	 i	ściany

warstwowe)

Ścianki	działowe	 (murowane	 z	cegły)

Strop	i	 schody	(stropy	kanałowe,	biegi	 klatki	 schodowej

płytowe)

Konstrukcja	dachu	i	pokrycie	(płyty	korytkowe	,	papa)	

Posadzki	 (parkiet	,	pcv,	terakota ,	lastriko)

Ślusarka

Stolarka	okienna	 (zespolona	 typowa)	

Stolarka	drzwiowa	 (płytowa	 typowa)

Tynki	i	okładziny	(rodz.	III	i	IV	oraz	glazura	w

sanitariatach)

Malowanie	 (wapienne,	 emulsyjne,	 olejne)

Inne	roboty	wystroju	 wnętrz	Elewacje	

(tynki	 szlachetne	 gładzone)	Różne	 roboty	

zewnętrzne

Wejścia	do	budynku

5,52

4,17

6,89

2,47

9,11

9,61

7,38

15,46

13,83

0,91

4,83

1,80

6,23

1,27

1,52

4,12

0,64

4,24
Razem 100,00
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Tablica	23.	Określenie	procentowej	wartości	poszczególnych	elementów	scalonych	
budynku	w	stosunku	do	wartości	całego	budynku.(Poziom	cen:	I	kwartał	1999)
Budynek	gastronomiczno-rekreacyjny	dwukondygnacyjny;	powierzchnia	zabudowy	
837,5	m2,	powierzchnia	ogólna	1934,3	m2	,kubatura	758	m3

Lp.
Scal ony	element

%udziału	

w	koszcie	

obiektu
Uwagi

1. Roboty	 ziemne 7,40

Stan	 surowy

60,16%

Stan	

wykończe-	

niowy	

35,25%

4,59%

2. Fundamenty		 i		ściany		fundamentowe 15,38

3. Ściany	konstrukcyjne	 nadziemia 6,29

4. Ściany	działowe 2,56

5. Stropy

(żelbetowe	 oraz	 stropy	Ackermana) 14,03

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Schody

Konstrukcja	 stalowa	dachu

Podłoża	i	posadzki	Tynki	

wewnętrzne	Malowanie

Adaptacje	akustyczne	

i	sufity	podwieszane

Stolarka	(z	profili	PCV)

Ślusarka	

Elewacje

Inne	 roboty	 zewnętrzne

0,73

13,77

4,53

6,54

1,08

6,61

10,34

0,69

5,46

4,59

Razem 100,0 100%
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Tablica	24.Określenie	procentowej	wartości	elementów	scalonych	budynku	w	koszcie	
całego	obiektu.	(Poziom	cen	:	IV	kwartał	1999)	Budynek	mieszkalny	jednorodzinny	
w	technologii	drewnianej,	nie	podpiwniczony	,	2	kondygnacje,	kubatura	471	m3	,	
powierzchnia	zabudowy	89,86	m2	powierzchnia	ogólna	143,14	m2,

Lp. Scalony	 element

%udziału	

w	 koszcie	

obiektu
Uwagi

1. Roboty	 ziemne,	fundamenty	,	ściany	 piwnic 6,72

Stan2. Ściany	nadziemia	 i	 ścianki	działowe 23,94

3. Stropy,	schody 4,49 Surowy

4. Dachy,	konstrukcja	,	pokrycie 17,09 52,24%

5. Posadzki	 i	podłogi 4,17

6. Stolarka	 okienna	 i	 drzwiowa 5,50

7. Tynki	 i	okładziny 26,13 Stan

8. Elewacja 5,35 wykończe-

9.
Instalacje	sanitarne	(gazowa,	c.o., Niowy

wodociągowa	,	kanalizacji) 7,06 47,76%

Razem 100,00 100%

Tablica	25.Określenie	procentowej	wartości	elementów	scalonych	budynku	w	
koszcie	całego	obiektu.	(Poziom	cen	:	IV	kwartał	1999)Budynek	mieszkalny,	
jednorodzinny,	parterowy,	całkowicie	podpiwniczony	z	użytkowym	poddaszem,	
kubatura	552	m3	powierzchnia	zabudowy	91	m	,	powierzchnia	ogólna	172	m2.

Lp.
Scalony	element

%	udzi	ału

w	koszcie

obiektu
U	wagi

1.

2.

3.

4.

s	.

6.

7.

8.

9.

Roboty	 ziemne,	fundamenty	,	ściany	piwnic

i	stropy	nad	piwnicą

Ściany	nadziemia	i	ścianki	działowe	Strop	 nad	

nadziemiem

Dachy,	 konstrukcja,	 pokrycie

Posadzki	

Stolarka

‚

Tynki	wewnętrzne	i	malowanie

Elewacja

Instalacje	sanitarne	(gazowa,	c.o.,	

wodociągowa,	kanalizacji)

32,73

25,87

16,	13

4,73

5,45

3,21

11,5l

0,37

7,06

Stan	

surowy	

79,46%

Stan	

wykończe-	

niowy	20,54%

Razem 100,00 100%
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10.	Podsumowanie.

Zużycie	 techniczne	 jest	 miarą	 stanu	 technicznego	 budynku.	 Jego	 dominującym	
składnikiem	 jest	zazwyczaj	naturalne	zużycie	związane	z	procesem	starzenia	 się	ma-
teriałów	 budowlanych	 w	 określonych	 warunkach	 środowiskowych	 i	 eksploatacyjnych	
.	Zużycie	techniczne	wpływa	szereg	dodatkowych	czynników,	w	sensie	statystycznym	
losowych,	 do	których	 zaliczyć	należy	 również	 oddziaływania	 	 eksploatacji	 górniczej.	
Należy	stosować		metody		stosowane	do	oceny	zużycia	technicznego	budynków	na	tere-
nach	niegórniczych	przedstawiono	w		opracowaniu.	

Proponowane	metody	oceny	zużycia	obiektów		w		zakresie	podstawwowym	cechują		
się	zaletami	w	zakresie	 szybkości	wykonywania	 takich	ocen	 .istniejących	metod	oraz	
niweluje	ich	wady,	głównie	

Jednak	 w	 wyniku	 wykorzystania	 możliwości	 komputerowego	 wspomagania	 prze-
twarzania	danych,wykorzystania	istniejących	programów	kosztorysowania	I	szacowania	
nieruchomości	otrzymujemy	przez	swą	dokładnośc	.wyniki	zblizone	do	rzeczywistego	
stanu	obiektu.	

Metody	te	są		bardziej	obiektywne	niż	jakiekolwiek	metody	czasowe	czy			wizualne,	
bowiem	im	mniejszy	jest	zakres	wartości,	którymi	może	zostać	opisany	stan	elementu		
tym	bardziej	powtarzalne	są	wyniki	przy	określaniu	wartości	zużycia.	

Należy	dążyć	do	ustalenia	metod	stałego	monitoringu	obiektu	z	ustalaniem	stopnia	
zużycia	w	czasie	rzeczywistym.

	
Prawidłowa	gospodarka		remontowa		zaczyna	się	już	w	fazie	projektowania:	dobór	

materiałów	 i	 rozwiązań	 konstrukcyjnych	 wpływa	 na	 określenie	 czasu	 użytkowania	
poszczególnych	elementów	i	całego	budynku,	określenie	odstępów	czasowych	remon-
tów	bieżących	i	wymian	już	na	etapie	projektowania	pozwala	na	planowanie	kosztów	i	
przygotowanie	finansowe,	określenie	wagi	kosztowej	poszczególnych	grup	elementów	
pozwala	w	indywidualny	i	precyzyjny	sposób	kalkulować	roboty	remontowe	,	w	fazie	
użytkowania	można	wykorzystać	wcześniej	przygotowane	dane,	wykonywać	przeglądy	
pod	kątem	porównania	zaplanowanego	stanu	elementów	budynku	ze	stanem	rzeczywi-
stym,w	oparciu	programy	I	obliczenia	komputerowe..	
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Dla	właściwej	obiektywnej	oceny	stanu	elementów	budynku	konieczne	 jest	wyko-
rzystanie	programow	komputerowych	do	kosztorysowania	w	których	można	wykorzy-
stywać	aplikacje	identyfikujące	i	inwentaryzujące	wszystkie	elementy	budynku		,które	
powinny	być	poddane	ocenie.Identyfikacja	wszystkich	elementów	budynku	na	podsta-
wie	dokumentacji	technicznej	i	elementów	porównawczych	do	obiektów	o	podobnych	
parametrach	technicznych,konstrukcyjnych	i	architektonicznych	pozwoli	na	stworzenie	
modelu	matematycznej	oceny	stopnia	zużycia	wszystkich	możliwych	do	zinwentaryzo-
wania	elementów	budynków	i	maksymalne	zbliżenie	do	rzeczywistego	składu,ilości	ele-
mentów	zastosowanych	w	badanym	budynku,co	pozwala	na	szczegółową	ocenę	stopnia	
zużycia	i	porównaie	z	ogólnymi	formułami	matematycznymi	określonymi	metodami			i	
wzorami		Rosa.	[M5].

Należy	więc	przygotować	niezbędną	dokumentację	techniczną	budynku	w	wersji	cy-
frowej,standardem	jest	wersja	przestrzenna	3D	,a	w	szczególności:

Niezbędne	jest	zatem	wykonanie	szczegółowej	inwentaryzacji	budowlanej	w	wersji	
cyfrowej	,wersji	cyfrowej	zestawienia	wszystkich	elementów	budynku	zgodnie	z	meto-
dami	kosztorysowania	robót	budowlanych.	

Szacowanie		utraty	wartości	technicznej,ocena	zużycia	technicznego	obiektów			win-
ny	być	wykonywane	zgodnie	z	zasadami	metodologicznymi		.	Metodologia	wykonywa-
nia	oceny	zuzycia	technicznego		stanowi	specjalistyczną	,naukową	podstawę		do	badań	
diagnostycznych	obiektów	budowlanych,konstrukcji	i	budynków.	

Rzeczoznawca	budowlany	 	winien	znać	wszystkie	 	elementy	 ,procedury	 i	 formuły		
ustalania	stopnia	zużycia	poszczególnych	elementów	budynku,					a	podstawą	ich	ob-
liczania	i	ustalania		winny	być	aktualne	,	współczesne	podstawy	teoretyczne	,prawne	i	
techniczne.	

Każde	określenie	użyte	w	opinii		musi	znajdować	swoje	odzwierciedlenie	w	aktualnie	
obowiązujących	przepisach	techniczno-prawnych.

Ponieważ	określenie	stopnia	zużycia	mkoże	być	wykorzystywane	do	róznych	celów	
zarówno	technicznych	jak	i	ekonomicznych	,może	być	podstawą	do	analizy	w		postę-
powaniu	decyzyjnym,	prawnym		i	orzecznictwie	sądowym	należy	przy	jej		opracowaniu	
zwracać	szczególną	uwagę	na	jakość	opracowania	.

Odrębnym	problemem	przy	wykonywaniu	ekspertyz	budowlanych	jest	konieczność		
wykorzystywanie	przez	rzeczoznawcę	podstawowych	,urządzeń,	przyrządów	pomiaro-
wych,	diagnostycznych	i	pomocniczych,	wykonywania	prostych	badań	nieniszczących	
i	mało	niszczących,	i	innych	niezbędnych	do	oceny	stanu	technicznego	elementów	bu-
dynku		i	ustalania	stopnia	zużycia	technicznego	obiektów		budowlanych.
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Załączniki

Załącznik nr 1 .Spis podstawowych aktów prawnych i rozporządzeń 
w zakresie pełnienia obowiązków biegłego sądowego z zakresu 

budownictwa-wyciąg z przepisów prawnych.

W	celu	uzmysłowienia	ogromnego	zakresu	przepisów	dotyczących	kontroli	okreso-
wych	i	problemów	utrzymania	budynków	i	obiektów	budowli	w	opracowaniu	zamiesz-
czono	podstawowe	dokumenty	prawne	na	podstawie	,których	wspólnoty	mieszkaniowe,	
właściciele	budynków	i	zarządcy	wykonują	swoje	ustawowe	obowiązki.	Stanowią	one	
również	podstawę	prawną	wykonywania	kontroli	okresowych	budynków..	

Obwieszczenie	Marszałka	Sejmu	Rzeczypospolitej	Polskiej	 z	dnia	2	października	
2013	r.	w	sprawie	ogłoszenia	jednolitego	tekstu	-	Prawo	budowlane	(Dz.	U.	poz.	1409)

Ustawa	z	dnia	13	grudnia	2013	r.	o	 rodzinnych	ogrodach	działkowych	(Dz.	U.	z	
2014	r.,	poz.	40)

Ustawa	z	dnia	9	maja	2014	r.	o	ułatwieniu	dostępu	do	wykonywania	niektórych	za-
wodów	regulowanych	(Dz.	U.	poz.	768)

Ustawa	z	dnia	24	kwietnia	2014	r.	o	zmianie	niektórych	ustaw	w	związku	ze	stan-
daryzacją	niektórych	wzorów	pism	w	procedurach	administracyjnych	(Dz.	U.	poz.	822)

Ujednolicony	tekst	ustawy	z	dnia	7	lipca	1994r.	-	Prawo	budowlane	(Dz.	U.	z	2013r.	
poz.	1409	z	późn.	zm.)

Ustawa	z	dnia	11	sierpnia	2001	r.	o	szczególnych	zasadach	odbudowy,	remontów	i	
rozbiórek	obiektów	budowlanych	zniszczonych	lub	uszkodzonych	w	wyniku	działania	
żywiołu	(Dz.	U.	Nr	84,	poz.	906,	z	późn.	zm.).

Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	21	stycznia	2008	r.	w	sprawie	prze-
prowadzania	szkolenia	oraz	egzaminu	dla	osób	ubiegających	się	o	uprawnienie	do	spo-
rządzania	 świadectwa	 charakterystyki	 energetycznej	 budynku,	 lokalu	 mieszkalnego	
oraz	części	budynku	stanowiącej	samodzielną	całość	techniczno-użytkową	(Dz.	U.	Nr	
17,	poz.	104

Rozporządzenie	Ministra	Finansów	z	dnia	28	grudnia	2009	r.	w	sprawie	obowiąz-
kowego	 ubezpieczenia	 odpowiedzialności	 cywilnej	 osoby	 sporządzającej	 świadectwa	
charakterystyki	energetycznej	budynku,	lokalu	mieszkalnego	lub	części	budynku	stano-
wiącej	samodzielną	całość	techniczno-użytkową	(Dz.	U.	Nr	224,	poz.	1802)
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Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	17	czerwca	2011r.	w	sprawie	warun-
ków	technicznych,	 jakim	powinny	odpowiadać	obiekty	budowlane	metra	i	 ich	usytu-
owanie(Dz.	U.	z	2011r.	Nr	144,	poz.	859)

Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	10	grudnia	2010	r.	zmieniające	roz-
porządzenie	w	sprawie	warunków	technicznych,	jakim	powinny	odpowiadać	budynki	i	
ich	usytuowanie	(Dz.	U.	Nr	239,	poz.	1597)

Rozporządzenie	Ministra	Łączności	z	dnia	21	kwietnia	1995	r.	w	sprawie	warunków	
technicznych	zasilania	energią	elektryczną	obiektów	budowlanych	łączności	(Dz.	U.	Nr	
50,	poz.	271)

Rozporządzenie	Ministra	Transportu	i	Gospodarki	Morskiej	z	dnia	26	lutego	1996	
r.	w	sprawie	warunków	technicznych,	 jakim	powinny	odpowiadać	skrzyżowania	 linii	
kolejowych	z	drogami	publicznymi	i	ich	usytuowanie	(Dz.	U.	Nr	33,	poz.	144,	z	1997	r.	
Nr	96,	poz.	591	oraz	z	2000	r.	Nr	100,	poz.	1082)

Rozporządzenie	Ministra	Obrony	Narodowej	z	dnia	2	 sierpnia	1996	 r.	w	 sprawie	
warunków	technicznych,	jakim	powinny	odpowiadać	obiekty	budowlane	niebędące	bu-
dynkami,	służące	obronności	Państwa	oraz	ich	usytuowanie	(Dz.	U.	Nr	103,	poz.	477	
oraz	z	2001	r.	Nr	120,	poz.	1291)

Rozporządzenie	Ministra	Ochrony	Środowiska	z	dnia	20	kwietnia	2007	r.	w	spra-
wie	warunków	technicznych,	jakim	powinny	odpowiadać	obiekty	hydrotechniczne	i	ich	
usytuowanie	(Dz.	U.	Nr	86,	poz.	579)

Rozporządzenie	Ministra	Rolnictwa	i	Gospodarki	Żywnościowej	z	dnia	7	paździer-
nika	1997	r.	w	sprawie	warunków	technicznych,	jakim	powinny	odpowiadać	budowle	
rolnicze	i	ich	usytuowanie	(Dz.	U.	z	2014r.	poz.	81)

Rozporządzenie	Ministra	Transportu	i	Gospodarki	Morskiej	z	dnia	1	czerwca	1998	
r.	w	sprawie	warunków	technicznych,	jakim	powinny	odpowiadać	morskie	budowle	hy-
drotechniczne	i	ich	usytuowanie	(Dz.	U.	Nr	101,	poz.	645)

Rozporządzenie	Ministra	Transportu	i	Gospodarki	Morskiej	z	dnia	31	sierpnia	1998	
r.	w	sprawie	przepisów	techniczno-budowlanych	dla	lotnisk	cywilnych	(Dz.	U.	Nr	130,	
poz.	859	z	2003	r.	Nr	130,	poz.	1191	oraz	z	2008r.	Nr	178,	poz.	1098)

Rozporządzenie	 Ministra	 Transportu	 i	 Gospodarki	 Morskiej	 z	 dnia	 10	 września	
1998	r.	w	sprawie	warunków	technicznych,	jakim	powinny	odpowiadać	budowle	kole-
jowe	i	ich	usytuowanie	(Dz.	U.	Nr	151,	poz.	987)

Rozporządzenie	Ministra	Transportu	i	Gospodarki	Morskiej	z	dnia	2	marca	1999	
r.	w	sprawie	warunków	technicznych,	jakim	powinny	odpowiadać	drogi	publiczne	i	ich	
usytuowanie	(Dz.	U.	Nr	43,	poz.	430)

Rozporządzenia	Ministra	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji	z	dnia	16	sierpnia	
1999	r.	w	sprawie	warunków	technicznych	użytkowania	budynków	mieszkalnych	(Dz.	
U.	Nr	74,	poz.	836	oraz	z	2009	r.	Nr	205,	poz.	1584)	-	pełny	tekst	aktu	

Rozporządzenie	Ministra	Transportu	i	Gospodarki	Morskiej	z	dnia	30	maja	2000	
r.	w	sprawie	warunków	technicznych,	jakim	powinny	odpowiadać	drogowe	obiekty	in-
żynierskie	i	ich	usytuowanie	(Dz.	U.	Nr	63,	poz.	735	oraz	z	2010	r.	Nr	65,	poz.	408)

Rozporządzenie	Ministra	Gospodarki	z	dnia	26	kwietnia	2013	r.	w	sprawie	warun-
ków	technicznych,	jakim	powinny	odpowiadać	sieci	gazowe	i	ich	usytuowanie	(Dz.	U.	
poz.	640)
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Rozporządzenie	Ministra	Obrony	Narodowej	z	dnia	4	października	2001	r.	w	spra-
wie	warunków	technicznych,	jakim	powinny	odpowiadać	strzelnice	garnizonowe	oraz	
ich	usytuowanie	(Dz.	U.	Nr	132,	poz.	1479	z	2008	r.	Nr	61,	poz.	380)

Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	16	stycznia	2002	r.	w	sprawie	prze-
pisów	 techniczno-budowlanych	 dotyczących	 autostrad	 płatnych	 (Dz.	 U.	 Nr	 12,	 poz.	
116	oraz	z	2010	r.	Nr	65,	poz.	409)	-	pełny	tekst	aktu	

Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	12	kwietnia	2002	r.	w	sprawie	wa-
runków	technicznych,	jakim	powinny	odpowiadać	budynki	i	ich	usytuowanie	(Dz.	U.	
Nr.	75,	poz.	690	z	późn.	zm)	

Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	26	października	2005	r.	w	sprawie	
warunków	 technicznych,	 jakim	powinny	odpowiadać	 telekomunikacyjne	obiekty	bu-
dowlane	i	ich	usytuowanie	(Dz.	U.	Nr	219,	poz.	1864	oraz	z	2010	r.	Nr	115,	poz.	773)	
-	pełny	tekst	aktu;

Rozporządzenie	Ministra	Gospodarki	z	dnia	21	listopada	2005	r.	w	sprawie	warun-
ków	technicznych,	jakim	powinny	odpowiadać	bazy	i	stacje	paliw	płynnych,	rurociągi	
przesyłowe	dalekosiężne	służące	do	transportu	ropy	naftowej	i	produktów	naftowych	i	
ich	usytuowanie	(Dz.	U.	Nr	243,	poz.	2063	z	późn.	zm.);	

Zarządzenie	Ministra	Zdrowia	i	Opieki	Społecznej	z	dnia	12	marca	1996	r.	w	spra-
wie	dopuszczalnych	stężeń	 i	natężeń	czynników	szkodliwych	dla	zdrowia,	wydziela-
nych	przez	materiały	budowlane,	urządzenia	 i	 elementy	wyposażenia	w	pomieszcze-
niach	przeznaczonych	na	pobyt	ludzi	(M.P.	Nr	19,	poz.	231)	–	pełny	tekst	aktu;

Rozporządzenie	Ministra	Transportu	i	Budownictwa	z	dnia	28	kwietnia	2006	r.	w	
sprawie	samodzielnych	funkcji	technicznych	w	budownictwie	(Dz.	U.	Nr	83,	poz.	578,	
z	2007	r.	Nr	210,	poz.	1528	oraz	z	2011	r.	Nr	99,	poz.	573)	-	pełny	tekst	aktu	

Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	19	listopada	2001	r.	w	sprawie	ro-
dzajów	obiektów	budowlanych,	przy	których	realizacji	jest	wymagane	ustanowienie	in-
spektora	nadzoru	inwestorskiego	(Dz.	U.	Nr	138,	poz.	1554)	-	pełny	tekst	aktu	

Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	23	czerwca	2003	r.	w	sprawie	infor-
macji	dotyczącej	bezpieczeństwa	i	ochrony	zdrowia	oraz	planu	bezpieczeństwa	i	ochro-
ny	zdrowia	(Dz.	U.	Nr	120,	poz.	1126)	-	pełny	tekst	aktu	

Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	23	czerwca	2003	r.	w	sprawie	wzo-
rów:	wniosku	o	pozwolenie	na	budowę,	oświadczenia	o	posiadanym	prawie	do	dyspo-
nowania	nieruchomością	na	cele	budowlane	i	decyzji	o	pozwoleniu	na	budowę	(Dz.	U.	
Nr	120,	poz.	1127	z	późn.	zm.)	-	pełny	tekst	aktu	

Rozporządzenie	Ministra	Transportu,	Budownictwa	i	Gospodarki	Morskiej	z	dnia	
25	kwietnia	2012	r.	w	sprawie	szczegółowego	zakresu	 i	 formy	projektu	budowlanego	
(Dz.	U.	z	2012r.	Poz.	462	z	późn.	zm.)	

Rozporządzenie	Ministra	Transportu	Budownictwa	i	Gospodarki	Morskiej	z	dnia	
25	 kwietnia	 2012	 r.	 w	 sprawie	 ustalania	 geotechnicznych	 warunków	 posadawiania	
obiektów	budowlanych	(Dz.	U.	Poz.	463)	-	pełny	tekst	aktu	

Rozporządzenie	Ministra	Gospodarki	Przestrzennej	 i	Budownictwa	z	dnia	21	 lu-
tego	1995	r.	w	sprawie	rodzaju	i	zakresu	opracowań	geodezyjno-kartograficznych	oraz	
czynności	geodezyjnych	obowiązujących	w	budownictwie	(Dz.	U.	Nr	25,	poz.	133)	-	
pełny	tekst	aktu	
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Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	26	czerwca	2002	r.	w	sprawie	dzien-
nika	budowy,	montażu	i	rozbiórki,	tablicy	informacyjnej	oraz	ogłoszenia	zawierającego	
dane	dotyczące	bezpieczeństwa	pracy	i	ochrony	zdrowia	(Dz.	U.	Nr	108,	poz.	953	oraz	
z	2004	r.	Nr	198,	poz.	2042)	-	pełny	tekst	aktu	

Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	23	czerwca	2003	r.	w	sprawie	wzoru	
protokołu	obowiązkowej	kontroli	(Dz.	U.	Nr	132,	poz.	1231)	-	pełny	tekst	aktu	

Rozporządzenie	Ministra	 Infrastruktury	z	dnia	3	 lipca	2003	 r.	w	 sprawie	książki	
obiektu	budowlanego	(Dz.	U.	Nr	120,	poz.	1134)	-	pełny	tekst	aktu	

Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	30	sierpnia	2004	r.	w	sprawie	wa-
runków	i	trybu	postępowania	w	sprawach	rozbiórek	nieużytkowanych	lub	niewykoń-
czonych	obiektów	budowlanych	(Dz.	U.	Nr	198,	poz.	2043)	-	pełny	tekst	aktu	

Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	3	lipca	2003	r.	w	sprawie	rozbiórek	
obiektów	budowlanych	wykonywanych	metodą	wybuchową	(Dz.	U.	Nr	120,	poz.	1135)	
-	pełny	tekst	aktu	

Rozporządzenie	Rady	Ministrów	z	dnia	25	listopada	2010	r.	w	sprawie	obiektów	i	
robót	 budowlanych,	 w	 sprawach,	 których	 organem	 pierwszej	 instancji	 jest	 wojewoda	
(Dz.	U.	Nr	235,	poz.	1539.).

Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	11	lutego	2009	r.	w	sprawie	wzorów	
rejestrów:	wniosków	o	pozwolenie	na	budowę	i	decyzji	o	pozwoleniu	na	budowę	(Dz.	
U.	Nr	23,	poz.	135,	z	późn.	zm.)	

Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	23	czerwca	2003	r.	w	sprawie	wzoru	
i	sposobu	prowadzenia	ewidencji	rozpoczynanych	i	oddawanych	do	użytkowania	obiek-
tów	budowlanych	(Dz.	U.	Nr	120,	poz.	1130)	-	pełny	tekst	aktu	

Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	11	lutego	2009	r.	r.	w	sprawie	wzo-
rów	i	sposobu	prowadzenia	w	formie	elektronicznej	centralnych	rejestrów	osób	posiada-
jących	uprawnienia	budowlane,	rzeczoznawców	budowlanych	oraz	ukaranych	z	tytułu	
odpowiedzialności	zawodowej	w	budownictwie	(Dz.	U.	Nr	23,	poz.	136)	-	pełny	tekst	
aktu;

Rozporządzenie	Prezesa	Rady	Ministrów	z	dnia	19	marca	1999	r.	w	sprawie	nadania	
statutu	Głównemu	Urzędowi	Nadzoru	Budowlanego	(Dz.	U.	Nr	24,	poz.	216,	z	2001	
r.	Nr	50,	poz.	517,	z	2002	r.	Nr	231,	poz.	1950,	z	2004	r.	Nr	152,	poz.	1601,	z	2006	r.	
Nr	155,	poz.	1111,	z	2007	r.	Nr	185,	poz.	1312	oraz	z	2011	r.	Nr	85,	poz.	460)	-	pełny	
tekst	aktu	

Obwieszczenia	Marszałka	Sejmu	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	dnia	14	maja	2014	r.	
w	sprawie	ogłoszenia	jednolitego	tekstu	ustawy	o	wyrobach	budowlanych	(Dz.U.	2014	
poz.	883)

Ustawa	z	dnia	16	kwietnia	2004	r.	o	wyrobach	budowlanych	(Dz.	U.	Nr	92,	poz.	881	
z	późn.	zm.)

Rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	Nr	305/2011	z	dnia	9	marca	
2011	r.	ustanawiającego	zharmonizowane	warunki	wprowadzania	do	obrotu	wyrobów	
budowlanych	i	uchylającego	dyrektywę	Rady	89/106/EWG	(Dz.	U.	L	88	z	4	kwietnia	
2011	r.,	s.	5)	
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Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	11	sierpnia	2004	r.	w	sprawie	spo-
sobów	deklarowania	 zgodności	wyrobów	budowlanych	oraz	 sposobu	 znakowania	 ich	
znakiem	budowlanym	(Dz.	U.	Nr	198,	poz.	2041	z	późn.	zm.)	-	pełny	tekst	aktu	

Obwieszczenie	Ministra	Infrastruktury	i	Rozwoju	z	dnia	23	maja	2014	r.	w	spra-
wie	 ogłoszenia	 jednolitego	 tekstu	 rozporządzenia	 Ministra	 Infrastruktury	 w	 sprawie	
aprobat	technicznych	oraz	jednostek	organizacyjnych	upoważnionych	do	ich	wydawania	
(Dz.	U.	poz.	1040)	

Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	23	grudnia	2010	r.	w	sprawie	szcze-
gółowego	zakresu	informacji	o	przeprowadzonych	kontrolach	wyrobów	budowlanych	i	
wydawanych	postanowieniach,	decyzjach	i	opiniach,	a	także	o	sposobie	i	terminie	prze-
kazywania	tych	informacji	(Dz.	U.	Nr	254,	poz.	1706),	-	pełny	tekst	aktu	

Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	8	kwietnia	2011	r.	w	sprawie	sposo-
bu	prowadzenia	Krajowego	Wykazu	Zakwestionowanych	Wyrobów	Budowlanych	(Dz.	
U.	Nr	87,	poz.	486)	-	pełny	tekst	aktu	

Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	2	września	2009	r.	w	sprawie	kon-
troli	wyrobów	budowlanych	wprowadzonych	do	obrotu	(Dz.	U.	Nr	144,	poz.	1182)	-	
pełny	tekst	aktu	

Rozporządzeniem	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	25	stycznia	2011	r.	w	sprawie	pró-
bek	wyrobów	budowlanych	wprowadzonych	do	obrotu	(Dz.	U.	Nr	23,	poz.	122)	-	pełny	
tekst	aktu	
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Załącznik nr 2 .Wyciąg z Polskiej Klasyfikacji Obiektów 
Budowlanych.

Podstawa	identyfikacji	i	klasyfikacji	obiektów	budowlanych

SPIS	TREŚCI

I.			Objaśnienia	wstępne
1.			Wprowadzenie
2.			Pojęcia	podstawowe
3.			Struktura	klasyfikacji
4.			Zasady	klasyfikowania	obiektów	budowlanych
5.			Wskazówki	dotyczące	klasyfikowania	obiektów	budowlanych
II.		Podział	obiektów	budowlanych	na	sekcje	i	działy
III.		Podział	obiektów	budowlanych	na	grupy
IV.		Schemat	klasyfikacji	z	objaśnieniami
V.			Klucz	powiązań	KOB-PKOB

I.	OBJAŚNIENIA	WSTĘPNE

1.	Wprowadzenie

Polska	Klasyfikacja	Obiektów	Budowlanych	(PKOB)	stanowi	usystematyzowany	wykaz	
obiektów	 budowlanych,	 rozumianych	 jako	 produkty	 finalne	 działalności	 budowlanej.	
Opracowana	 została	 na	 podstawie	 europejskiej	 Klasyfikacji	 Obiektów	 Budowlanych	
(CC)1,	zgodnej	z	zaleceniami	Narodów	Zjednoczonych.
Klasyfikacja	ustala	symbole,	nazwy	i	zakres	poszczególnych	grupowań	klasyfikacyjnych	
na	czterech	poziomach	tj.:	sekcji,	działów,	grup	i	klas.
Zachowuje	ona	zgodność	w	zakresie	symboliki	oraz	nazewnictwa	grupowań	z	rozwiąza-
niami	przyjętymi	w	klasyfikacji	CC.
PKOB	przyjmuje	z	CC	objaśnienia	dotyczące	zakresu	przedmiotowego	poszczególnych	
klas.

Polska	Klasyfikacja	Obiektów	Budowlanych	różni	się	znacznie	od	Klasyfikacji	Obiek-
tów	Budowlanych	(KOB).	Różnice	te	dotyczą	przede	wszystkim:

1.	 zakresu	pojęcia:	budynek	-	według	PKOB	pojęcie	„budynek”	obejmuje	również	sa-
modzielne	podziemne	obiekty	 budowlane	 (takie	 jak:	 centra	handlowe,	warsztaty,	
garaże	podziemne,	itp.);

2.	 innego	sposobu	klasyfikowania	w	PKOB	niektórych	podzbiorów	wyszczególnion-
ych	w	KOB,	np.:
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•	 832	Zieleń	na	ulicach	 i	placach,	833	Zieleń	w	osiedlach,	834	Zieleń	przydrożna,	
839	Tereny	zielone	pozostałe	-	wg	PKOB	podzbiory	te	klasyfikowane	są	zgodnie	z	
obiektem,	do	którego	przynależą;

•	 obiekty	 budowlane	 tymczasowe	 -	 wg	 KOB	 klasyfikowane	 były	 w	 odrębnych	
zbiorach	lub	podzbiorach,	natomiast	wg	PKOB	podział	ten	został	zniesiony	-	nie	
wyróżnia	się	obiektów	budowlanych	tymczasowych;

•	 zasadzenia	wieloletnie	i	strefy	sanitarno-ochronne	-	wg	KOB	klasyfikowane	były	w	
zbiorze	82,	natomiast	wg	PKOB	nie	są	traktowane	jako	obiekt	budowlany	i	nie	są	
ujęte	w	klasyfikacji;

•	 niektóre	budowle	wyszczególnione	wg	KOB,	wg	PKOB	nie	są	klasyfikowane	odręb-
nie,	np.:

•	 zbiory	w	KOB:	34	Fundamenty	pod	maszyny	i	urządzenia	oraz	35	Części	budow-
lane	pieców	i	kotłów	przemysłowych	oraz	urządzeń	technicznych	-	wg	PKOB	ujęte	
są	jako	część	zakładów	przemysłowych	(dział	23):

•	 niektóre	 obiekty	 budowlane	 klasyfikowane	 wg	 KOB	 jako	 budowle,	 wg	 PKOB	
zaliczane	są	do	sekcji	1	Budynki	(np.	silosy,	zbiorniki);

•	 stacje	 paliw	 -	wg	KOB	mieszczą	 się	 one	w	budynkach	 transportu,	wg	PKOB	w	
budynkach	handlowo-usługowych

•	 wieże	przemysłowe	i	chłodnie	kominowe	itp.	-	wg	KOB	mieszczą	się	one	w	wyo-
drębnionych	 zbiorach,	 natomiast	 wg	 PKOB	 w	 grupach	 obejmujących	 obiekty	
charakterystyczne	dla	odpowiednich	gałęzi	przemysłu;

•	 schroniska,	motele,	domki	kempingowe,	budynki	ośrodków	wypoczynkowych	wg	
KOB	 mieszczą	 się	 w	 budynkach	 kultury	 fizycznej,	 turystyki	 i	 wypoczynku,	 wg	
PKOB	w	grupie	Hotele	i	budynki	zakwaterowania	turystycznego,

•	 cmentarze	wg	KOB	mieszczące	się	w	zakresie	zbioru	83	Urządzenia	terenów	ziel-
onych	 oraz	 budynki	 znajdujące	 się	 na	 terenie	 cmentarzy	 wg	KOB	 klasyfikowane	
odrębnie	w	zbiorach	odpowiednich	do	spełnianych	funkcji,	wg	PKOB	mieszczą	się	
w	grupie	127	Pozostałe	budynki	niemieszkalne,	w	klasie	1272	Budynki	przeznac-
zone	do	sprawowania	kultu	religijnego	i	czynności	religijnych.

		3)			klasyfikowania	wg	PKOB	w	klasie	1273	obiektów	budowlanych	nie	ujmowanych	
wg	KOB.	W	klasie	tej	ujęte	są	wszelkie	obiekty	budowlane	wpisane	do	rejestru	zabyt-
ków	 i	objęte	 indywidualną	ochroną	konserwatorską	oraz	nieruchome,	 archeologiczne	
dobra	 kultury,	 bez	 względu	 na	 stan	 zachowania,	 ale	 nie	 wykorzystywane	 do	 innych	
celów.	W	związku	z	tym,	np.:	zabytkowy	budynek,	w	którym	mieści	się	muzeum	klasy-
fikowany	jest	w	klasie	1262	Budynki	muzeów	i	bibliotek;	zabytkowy	budynek	kościoła	
wykorzystywany	 do	 sprawowania	 kultu	 religijnego	 klasyfikowany	 jest	 w	 klasie	 1272	
Budynki	przeznaczone	do	sprawowania	kultu	religijnego	i	czynności	religijnych;	zabyt-
kowe	akwedukty	wykorzystywane	zgodnie	z	pierwotnym	przeznaczeniem	klasyfikow-
ane	są	w	klasie	2153	Budowle	inżynierskie	służące	do	nawadniania	i	kultywacji	ziemi.

W	PKOB	nie	klasyfikuje	się	obiektów	małej	architektury
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PKOB	obejmuje	część	metodyczną,	podział	obiektów	na	sekcje,	działy,	grupy	 i	klasy	
wraz	z	objaśnieniami	oraz	klucz	powiązań	KOB	-	PKOB.

W	przypadkach,	gdy	tylko	część	danego	grupowania	KOB	można	było	przypisać	do	
odpowiedniego	grupowania	PKOB,	po	symbolu	KOB	wpisano	znak	„x’’.

Polska	Klasyfikacja	Obiektów	Budowlanych	 (PKOB)	służy	potrzebom	statystyki	dz-
iałalności	budowlanej,	sporządzania	sprawozdań	budowlanych,	spisów	budowli	i	miesz-
kań,	 statystyki	 cen	 obiektów	 budowlanych	 oraz	 rachunków	 narodowych.	 Ponadto	
klasyfikacja	służy	do	klasyfikowania	obiektów	budowlanych.	Może	być	ona	stosowana	
w	trakcie	zmiany	zastosowania,	renowacji,	wyburzania,	modernizacji	obiektu	budowla-
nego.

PKOB	ułatwia	wymianę	informacji	między	uczestnikami	procesu	inwestycyjnego	na/i	
między	różnymi	poziomami	organizacyjnymi,	np.

•	 między	inwestorem,	biurem	projektów,	wykonawcą,
•	 między	organami	centralnymi	a	wykonawcami	robót	budowlanych,	inwestorami	i	

odwrotnie,
w	zakresie:

•	 określania	i	analizy	wielkości	i	struktury	potrzeb,	
•	 planowania	i	bilansowania	zadań	i	środków,
•	 opracowywania,	 ustalania	 i	 stosowania	 wskaźników	 planistycznych	 oraz	 tech-

niczno-ekonomicznych	dla	obiektów	budowlanych	tego	samego	rodzaju	dla	celów	
projektowania,	wdrażania	nowych	technologii	i	rozwiązań	projektowych	itp.,

•	 stosowania	jednolitego	grupowania	i	nazewnictwa	obiektów	budowlanych	przy	ust-
alaniu	bazy	normatywnej	nakładów	rzeczowych	oraz	w	kalkulacji	cen	i	kosztów	na	
różnych	etapach	procesu	inwestycyjnego.

2.	Pojęcia	podstawowe

Przez	obiekty	budowlane	rozumie	się	konstrukcje	połączone	z	gruntem	w	sposób	tr-
wały,	wykonane	z	materiałów	budowlanych	i	elementów	składowych,	będące	wynikiem	
prac	budowlanych.

Budynki	to	zadaszone	obiekty	budowlane	wraz	z	wbudowanymi	instalacjami	i	urządze-
niami	technicznymi,	wykorzystywane	dla	potrzeb	stałych.	Przystosowane	są	do	prze-
bywania	ludzi,	zwierząt	lub	ochrony	przedmiotów.

Za	szczególny	rodzaj	budynku	uważa	się	wiatę,	która	stanowi	pomieszczenie	naziemne,	
nie	obudowane	ścianami	ze	wszystkich	stron	lub	nawet	w	ogóle	ścian	pozbawione.
W	przypadku	budynków	połączonych	między	sobą	(np.	domy	bliźniacze	lub	szeregowe),	
budynek	jest	budynkiem	samodzielnym,	jeśli	jest	oddzielony	od	innych	jednostek	ścianą	
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przeciwpożarową	od	fundamentu	po	dach.	Gdy	nie	ma	ściany	przeciwpożarowej,	bu-
dynki	połączone	między	sobą	uważane	są	za	budynki	odrębne,	jeśli	mają	własne	wejścia,	
są	wyposażone	w	instalacje	i	są	oddzielnie	wykorzystywane.

Budynki	obejmują	również	samodzielne	podziemne	obiekty	budowlane	przystosowane	
do	ochrony	ludzi,	zwierząt	lub	przedmiotów	(np.	podziemne:	schrony,	szpitale,	centra	
handlowe	oraz	warsztaty	i	garaże).
Budynki	dzielą	się	na	mieszkalne	i	niemieszkalne.
Budynki	mieszkalne	są	to	obiekty	budowlane,	których	co	najmniej	połowa	całkowitej	
powierzchni	 użytkowej	 jest	 wykorzystywana	 do	 celów	 mieszkalnych.	 W	 przypadk-
ach,	gdy	mniej	niż	połowa	całkowitej	powierzchni	użytkowej	wykorzystywana	jest	na	
cele	mieszkalne,	budynek	 taki	klasyfikowany	 jest	 jako	niemieszkalny,	 zgodnie	 z	 jego	
przeznaczeniem.

Budynki	niemieszkalne	są	to	obiekty	budowlane	wykorzystywane	głównie	dla	potrzeb	
niemieszkalnych.	W	przypadku,	gdy	co	najmniej	połowa	całkowitej	powierzchni	użyt-
kowej	wykorzystywana	 jest	do	 celów	mieszkalnych,	budynek	klasyfikowany	 jest	 jako	
budynek	mieszkalny.

Całkowita	 powierzchnia	 użytkowa	 budynku	 obejmuje	 całą	 powierzchnię	 budynku	 z	
wyjątkiem:

•	 powierzchni	 elementów	 budowlanych	 m.in.	 podpór,	 kolumn,	 filarów,	 szybów,	
kominów;

•	 powierzchni	zajmowanych	przez	pomieszczenia	techniczne	instalacji	ogólnobudow-
lanych;

•	 powierzchni	komunikacji,	np.	klatki	schodowe,	dźwigi,	przenośniki.
•	 Część	„mieszkaniowa’’	budynku	mieszkalnego	obejmuje	pomieszczenia	mieszkalne	

(kuchnie,	pokoje	wypoczynkowe,	 sypialnie),	pomieszczenia	pomocnicze,	piwnice	
oraz	pomieszczenia	ogólnego	użytkowania	(np.	wózkarnie,	suszarnie).

Obiekty	inżynierii	lądowej	i	wodnej	są	to	wszystkie	obiekty	budowlane	nie	klasyfikow-
ane	jako	budynki,	tj.:	drogi	kołowe,	drogi	kolejowe,	mosty,	autostrady,	drogi	lotniskowe,	
zapory	wodne,	itp.

3.	Struktura	klasyfikacji

Polska	Klasyfikacja	Obiektów	Budowlanych	 jest	klasyfikacją	czteropoziomową.	Obe-
jmuje	ona:
*			2	sekcje	
*			6	działów	
*			20	grup
*			46	klas
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Struktura	symboli	jest	następująca:

		1										Sekcja
	|_|

		1	2							Dział
	|_|_|

		1	2	3					Grupa
	|_|_|_|

		1	2	3	4			Klasa
	|_|_|_|_|

Poziomy	klasyfikacyjne	odpowiadają	układowi	klasyfikacyjnemu	przyjętemu	w	klasy-
fikacji	CC.

4.	Zasady	klasyfikowania	obiektów	budowlanych

W	Polskiej	Klasyfikacji	Obiektów	Budowlanych	obiekty	budowlane	grupowane	 są	w	
dwóch	 sekcjach:	 „Budynki”	 i	 „Obiekty	 inżynierii	 lądowej	 i	wodnej”.	W	ramach	 tych	
sekcji	obiekty	rozróżniane	są	zgodnie	z	projektem	technicznym	wynikającym	ze	specjal-
nej	funkcji	konstrukcji	(np.	budynki	handlowe,	konstrukcje	drogowe,	budowle	wodne,	
kanalizacje).
Dla	budynków,	pierwszym	kryterium	klasyfikacyjnym	jest	charakter	budynku	-	miesz-
kalny	lub	niemieszkalny.	O	zaliczeniu	obiektu	do	obiektów	inżynierii	lądowej	i	wodnej	
decyduje	przeznaczenie	i	związana	z	tym	konstrukcja.

5.	Wskazówki	dotyczące	klasyfikowania	obiektów	budowlanych

Za	 jednostkę	 klasyfikacyjną	 przyjmuje	 się	 zwykle	 pojedynczy	 obiekt	 budowlany	 (np.	
budynek,	drogę,	linie	przesyłowe	itp.).	W	niektórych	przypadkach	jednostkę	klasyfika-
cyjną	stanowi	nieruchomość	rozpatrywana	jako	kompleks	obiektów	budowlanych.

W	przypadku	kompleksowych	obiektów	budowlanych,	składających	się	z	kilku	budyn-
ków,	każdy	budynek	powinien	być	klasyfikowany	jako	samodzielna	jednostka.	Jeśli,	na	
przykład,	szkoła	ogólnokształcąca	składa	się	z	budynku	szkolnego	i	internatu,	budynek	
szkolny	powinien	być	klasyfikowany	w	1263,	a	 internat	w	pozycji	1130.	 Jednakże,	w	
przypadku,	 gdy	 nie	 posiadamy	 szczegółowych	 informacji	 na	 temat	 klasyfikowanego	
kompleksu,	 całość	klasyfikowana	 jest	w	pozycji	1263	zgodnie	 z	główną	 funkcją	 jaką	
pełni	szkoła	w	przykładowym	kompleksie	obiektów	budowlanych.
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W	 przypadku	 obiektów	 budowlanych	 użytkowanych	 lub	 przeznaczonych	 do	 wielu	
celów	(np.	budynek	mieszkalny	będący	jednocześnie	hotelem	i	biurem)	klasyfikuje	się	je	
w	jednej	pozycji,	zgodnie	z	ich	głównym	użytkowaniem.
Główne	użytkowanie	powinno	być	określane	następująco:

•	 należy	 określić	 jaki	 procent	 całkowitej	 powierzchni	 użytkowej	 przeznaczony	 jest	
na	różne	cele,	zgodnie	z	grupowaniami	klasyfikacji	-	na	najbardziej	szczegółowym	
poziomie.

•	 następnie	 obiekt	 budowlany	 klasyfikowany	 jest	 zgodnie	 z	 metodą	 „góra	 -	 dół”2:	
najpierw	określa	się	sekcję	-	1	cyfra	(budynek	lub	obiekt	inżynierii	lądowej	i	wod-
nej),	 następnie	 dział	 na	 poziomie	 2	 znaków	 (budynek	 mieszkalny,	 budynek	 nie-
mieszkalny,	 infrastruktura	transportu,	 itp.)	najbardziej	znaczący	w	ramach	sekcji,	
następnie	 grupę	 (3	 cyfry)	 najważniejszą	 w	 ramach	 działu,	 klasę	 (4	 cyfry)	 mającą	
największy	udział	w	powierzchni	użytkowej	w	ramach	grupy.

Zasadę	tą	ilustruje	poniższy	przykład	teoretyczny:

Całkowita	powierzchnia	użytkowa	budynku	podzielona	jest	na:
	

Rodzaj	użytkowania Procentowy	udział	całkowitej	pow.	użytk. Klasa	PKOB
3	mieszkania 30% 1122
Biuro	instytucji	kredytowej 10% 1220
Sklepy	i	apteka 20% 1230
Biblioteka 30% 1262
Gabinet	lekarski 10% 1264
	
W	tym	przypadku,	budynek	powinien	być	klasyfikowany	w	następujący	sposób:

•	 w	sekcji	1	“Budynki”;
•	 w	2-cyfrowym	dziale	12	“Budynki	niemieszkalne”,	stanowiące	główny	udział	pro-

centowy	(70%)	w	ramach	sekcji	1;
•	 w	3-cyfrowej	grupie	126	“Ogólnodostępne	obiekty	kulturalne,	budynki	o	charak-

terze	edukacyjnym	lub	szpitale	oraz	budynki	zakładów	opieki	medycznej”.	stanow-
iące	największy	udział	procentowy	(40%)	w	ramach	działu	12;

•	 w	4-cyfrowej	klasie	1262	“Muzea	i	biblioteki”,	stanowiące	największy	udział	pro-
centowy	(30%)	w	ramach	grupy	126;

1.	 Klasyfikacja	CC	została	opracowana	na	podstawie	projektu	klasyfikacji	CPC	(Cen-
tral	Product	Classification),	opublikowanej	przez	Narody	Zjednoczone	w	1991	 r.	
CPC	wyróżnia	w	dziale	52	“Obiekty	budowlane”	dwie	główne	kategorie	“Budynki”	
i	 “Obiekty	 inżynierii	 lądowej	 i	 wodnej”,	 które	 w	 CC	 występują	 jako	 dwie	 grupy	
główne.
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2.	 Kryterium	zaklasyfikowania	jest	przewaga	całkowitej	powierzchni	użytkowej.

II.	PODZIAŁ	OBIEKTÓW	BUDOWLANYCH	NA	SEKCJE	I	DZIAŁY
	

Symbol	PKOB Wyszczególnienie
Sekcja Dział 	
1 	 BUDYNKI
	 11 Budynki	mieszkalne
	 12 Budynki	niemieszkalne
2 	 OBIEKTY	INŻYNIERII	LĄDOWEJ	I	WODNEJ
	 21 Infrastruktura	transportu
	 22 Rurociągi,	linie	telekomunikacyjne	i	elektroenergetyczne
	 23 Kompleksowe	budowle	na	terenach	przemysłowych
	 24 Obiekty	inżynierii	lądowej	i	wodnej	pozostałe
	

III.	PODZIAŁ	OBIEKTÓW	BUDOWLANYCH	NA	GRUPY
	

Symbol	PKOB Wyszczególnienie
Sekcja Dział Grupa 	
1 	 	 BUDYNKI
	 11 	 BUDYNKI	MIESZKALNE
	 	 111 Budynki	mieszkalne	jednorodzinne
	 	 112 Budynki	o	dwóch	mieszkaniach	i	wielomieszkaniowe
	 N	 113 Budynki	zbiorowego	zamieszkania
	 12 	 BUDYNKI	NIEMIESZKALNE
	 	 121 Hotele	i	budynki	zakwaterowania	turystycznego
	 	 122 Budynki	biurowe
	 	 123 Budynki	handlowo-usługowe
	 	 124 Budynki	transportu	i	łączności
	 	 125 Budynki	przemysłowe	i	magazynowe

	 	 126

Ogólnodostępne	 obiekty	 kulturalne,	 budynki	 o	 charakterze	
edukacyjnym,	 budynki	 szpitali	 i	 zakładów	 opieki	 medycznej	
oraz	budynki	kultury	fizycznej

	 	 127 Pozostałe	budynki	niemieszkalne
2 	 	 OBIEKTY	INŻYNIERII	LĄDOWEJ	I	WODNEJ
	 21 	 INFRASTRUKTURA	TRANSPORTU
	 	 211 Autostrady,	drogi	ekspresowe,	ulice	i	drogi	pozostałe
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	 	 212 Drogi	kolejowe
	 	 213 Drogi	lotniskowe

	 	 214
Mosty,	wiadukty	i	estakady,	tunele	i	przejścia	nadziemne	i	pod-
ziemne

	 	 215 Budowle	wodne

	 22 	
RUROCIĄGI,	LINIE	TELEKOMUNIKACYJNE	I	ELEK-
TROENERGETYCZNE

	 	 221
Rurociągi	i	linie	telekomunikacyjne	oraz	linie
elektroenergetyczne	dalekiego	zasięgu

	 	 222 Rurociągi	sieci	rozdzielczej	i	linie	kablowe	rozdzielcze

	 23 	
KOMPLEKSOWE	BUDOWLE	NA	TERENACH
PRZEMYSŁOWYCH

	 	 230 Kompleksowe	budowle	na	terenach	przemysłowych

	 24 	
OBIEKTY	INŻYNIERII	LĄDOWEJ	I	WODNEJ	POZO-
STAŁE

	 	 241 Budowle	sportowe	i	rekreacyjne

	 	 242
Obiekty	inżynierii	lądowej	i	wodnej	pozostałe,	gdzie	indziej	nie	
sklasyfikowane

	

IV.	SCHEMAT	KLASYFIKACJI	Z	OBJAŚNIENIAMI
	

Symbol	PKOB Wyszczególnienie
P o w i ą z .	
KOB

S e k-
cja Dział

Gru-
pa Klasa 	 	

1 	 	 	 BUDYNKI 	
	 11 	 	 BUDYNKI	MIESZKALNE 	
	 	 111 	 Budynki	mieszkalne	jednorodzinne 	

	 	 	 1110 Budynki	mieszkalne	jednorodzinne

115
116
117
118

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Samodzielne	budynki	takie	jak:	pawilony,
	wille,	domki	wypoczynkowe,	leśniczówki,
	domy	mieszkalne	w	gospodarstwach
	rolnych,	rezydencje	wiejskie,	domy
	letnie	itp. 	
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-	Domy	bliźniacze	lub	szeregowe,	w	których
	każde	mieszkanie	ma	swoje	własne	wejście
	z	poziomu	gruntu. 	

	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	
	 	 	 	 -	Budynków	gospodarstw	rolnych	(1271) 	
	 	 	 	 -	Budynków	o	dwóch	mieszkaniach	(1121) 	

	 	 	 	
-	Budynków	o	trzech	i	więcej	mieszkaniach
	(1122) 	

	 	 112 	
Budynki	o	dwóch	mieszkaniach	i	wielomieszka-
niowe 	

	 	 	 1121 Budynki	o	dwóch	mieszkaniach 111x
	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	
-	Budynki	samodzielne,	domy	bliźniacze	lub
	szeregowe	o	dwóch	mieszkaniach. 	

	 	 	 1122 Budynki	o	trzech	i	więcej	mieszkaniach

111x
112
113
114

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Budynki	mieszkalne	pozostałe,	takie	jak:
	budynki	mieszkalne,	o	trzech	i	więcej
	mieszkaniach. 	

	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	
	 	 	 	 -	Budynków	zbiorowego	zamieszkania	(1130) 	
	 	 	 	 -	Hoteli	(1211) 	

	 	 	 	

-	Schronisk	młodzieżowych,	domków
	 kempingowych,	 domów	 wypoczynkowych	
(1212) 	

	 	 113 	 Budynki	zbiorowego	zamieszkania 	

	 	 	 1130 Budynki	zbiorowego	zamieszkania

119
122
123
124
125
126
128
129
138
155x
157
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	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Budynki	zbiorowego	zamieszkania,	w	tym
	domy	mieszkalne	dla	ludzi	starszych,
	studentów,	dzieci	i	innych	grup
	społecznych,	np.	domy	opieki	społecznej,
	hotele	robotnicze,	internaty	i	bursy
	szkolne,	domy	studenckie,	domy	dziecka,
	domy	dla	bezdomnych	itp. 	

	 	 	 	 -	Budynki	mieszkalne	na	terenie	koszar; 	

	 	 	 	
-	Budynki	rezydencji	prezydenckich	i
	biskupich 	

	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Szpitali,	klinik	i	budynków	instytucji	z
	opieką	medyczną	(lekarską	lub
	pielęgniarską)	(1264) 	

	 	 	 	 -	Zabudowań	koszarowych	(1274) 	
	 12 	 	 BUDYNKI	NIEMIESZKALNE 	
	 	 121 	 Hotele	i	budynki	zakwaterowania	turystycznego 	

	 	 	 1211 Budynki	hoteli

121
165x
273

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Hotele,	motele,	gospody,	pensjonaty	i
	podobne	budynki	oferujące
	zakwaterowanie,	z	restauracjami	lub	bez 	

	 	 	 	 -	Samodzielne	restauracje	i	bary 	
	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	

	 	 	 	
-	Restauracji	w	budynkach	mieszkalnych
	(1122) 	

	 	 	 	

-	Schronisk	młodzieżowych,	schronisk
	górskich,	domków	kempingowych,	domów
	wypoczynkowych	(1212) 	

	 	 	 	 -	Restauracji	w	centrach	handlowych	(1230) 	

	 	 	 1212
Budynki	 zakwaterowania	 turystycznego,	 pozo-
stałe

165x
166
167
169x

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	
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-	Schroniska	młodzieżowe,	schroniska
	górskie,	domki	kempingowe,	domy
	wypoczynkowe	oraz	pozostałe	budynki
	zakwaterowania	turystycznego 	

	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	

	 	 	 	
-	Hoteli	i	podobnych	budynków	oferujących
	zakwaterowanie	(1211) 	

	 	 	 	
-	Wesołych	miasteczek	i	parków
	wypoczynkowych	(2412) 	

	 	 122 	 Budynki	biurowe 	

	 	 	 1220 Budynki	biurowe

171
172
173
174
175
176
177
179
278

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Budynki	wykorzystywane	jako	miejsce
	pracy	dla	działalności	biura,
	sekretariatu	lub	innych	o	charakterze
	administracyjnym,	np.:	budynki	banków,
	urzędów	pocztowych,	urzędów	miejskich,
	gminnych,	ministerstw,	itp.	lokali
	administracyjnych; 	

	 	 	 	
-	Budynki	centrów	konferencyjnych	i
	kongresów,	sądów	i	parlamentów 	

	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	

	 	 	 	
-	Biur	w	budynkach	przeznaczonych	głównie
	do	innych	celów. 	

	 	 123 	 Budynki	handlowo-usługowe 	

	 	 	 1230 Budynki	handlowo-usługowe

266x,	269x
271,	272
274,	275
276,	277
279,	285
289x

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	
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-	Centra	handlowe,	domy	towarowe,
	samodzielne	sklepy	i	butiki,	hale
	używane	do	targów,	aukcji	i	wystaw,
	targowiska	pod	dachem,	stacje	paliw,
	stacje	obsługi	itp. 	

	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	

	 	 	 	
-	Sklepów	w	budynkach	przeznaczonych
	głównie	do	innych	celów 	

	 	 124 	 Budynki	transportu	i	łączności 	

	 	 	 1241 Budynki	łączności,	dworców	i	terminali

146
261
262
263
264
265
266x
267
268
269x
326
665

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Budynki	lotnisk,	budynki	dworców
	kolejowych,	dworców	autobusowych	i
	terminali	portowych,	budynki	stacji
	kolejek	górskich	i	wyciągów
	krzesełkowych; 	

	 	 	 	

-	Budynki	stacji	nadawczych	radia	i
	telewizji,	budynki	central
	telefonicznych,	centra	telekomunikacyjne
	itp.; 	

	 	 	 	

-	Hangary	lotnicze,	budynki	nastawni
	kolejowych,	„zajezdnie”	dla	lokomotyw	i
	wagonów; 	

	 	 	 	 -	Budki	telefoniczne; 	
	 	 	 	 -	Budynki	latarni	morskich; 	
	 	 	 	 -	Budynki	kontroli	ruchu	powietrznego 	
	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	
	 	 	 	 -	Budynków	stacji	obsługi	(1230); 	

	 	 	 	
-	Zbiorników,	silosów	i	budynków
	magazynowych	(1252); 	

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



142

	 	 	 	 -	Dróg	kolejowych	(212); 	
	 	 	 	 -	Dróg	lotniskowych	(2130); 	

	 	 	 	
-	Linii	telekomunikacyjnych	i	masztów
	(2213,	2224); 	

	 	 	 	 -	Terminali	ropy	i	ropopochodnych	(2303) 	

	 	 	 1242 Budynki	garaży
266x
567

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	
	 	 	 	 -	Garaże	i	zadaszone	parkingi; 	
	 	 	 	 -	Budynki	do	przechowywania	rowerów 	
	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	
	 	 	 	 -	Stacji	obsługi	(1230); 	

	 	 	 	
-	Parkingów	w	budynkach	przeznaczonych
	głównie	do	innych	celów 	

	 	 125 	 Budynki	przemysłowe	i	magazynowe 	

	 	 	 1251 Budynki	przemysłowe

211,	212
213,	 214,	
215
216,	217
219
221,	223
227,	229x
281,	282,
283,	289x

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Budynki	przeznaczone	na	produkcję,	np.
	fabryki,	wytwórnie	filmowe,	warsztaty,
	rzeźnie,	browary,	montownie	itp. 	

	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Kompleksowych	przemysłowych	obiektów
	budowlanych	(elektrowni,	rafinerii,
	itp.),	które	nie	posiadają	formy	budynku
	(230); 	

	 	 	 	
-	Zbiorników,	silosów	i	budynków
	magazynowych	(1252); 	

	 	 	 	
-	Niemieszkalnych	budynków	gospodarstw
	rolnych	(1271) 	
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	 	 	 1252 Zbiorniki,	silosy	i	budynki	magazynowe

231,	232,
233,	234,
235,	236,
237,	239,
241,	242,
243,	245,
249,	311,
321,	319x
321,	331,
332,	333,
334,	335,
336,	337,
339,	561,
562,	563x

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	
	 	 	 	 -	Zbiorniki	na	ciecze; 	
	 	 	 	 -	Zbiorniki	na	gazy; 	

	 	 	 	
-	Silosy	na	zboże,	cement	i	inne	towary
	sypkie; 	

	 	 	 	
-	Chłodnie	i	budynki	składowe
	specjalizowane; 	

	 	 	 	 -	Powierzchnie	magazynowe 	
	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Budynków	gospodarstw	rolnych,	w
	szczególności	silosów	i	budynków
	magazynowych	rolniczych	przeznaczonych
	do	przechowywania	zbiorów	(1271); 	

	 	 	 	 -	Wież	ciśnień	(2222); 	
	 	 	 	 -	Terminali	ropy	i	ropopochodnych	(2303) 	

	 	 126 	

Ogólnodostępne	 obiekty	 kulturalne,	 budynki	 o	
charakterze	edukacyjnym,	budynki	szpitali	i	za-
kładów	opieki	medycznej	 oraz	budynki	 kultury	
fizycznej 	

	 	 	 1261 Ogólnodostępne	obiekty	kulturalne

143
144
145
147x

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	
-	Kina,	sale	koncertowe,	opery,	teatry
	itp.; 	
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-	Sale	kongresowe,	domy	kultury	i
	wielozadaniowe	sale	wykorzystywane
	głównie	do	celów	rozrywkowych; 	

	 	 	 	
-	Kasyna,	cyrki,	teatry	muzyczne,	sale
	taneczne	i	dyskoteki,	estrady	itp.; 	

	 	 	 	 -	Budynki	schronisk	dla	zwierząt 	
	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	
	 	 	 	 -	Muzeów,	galerii	artystycznych	(1262); 	
	 	 	 	 -	Budynków	kultury	fizycznej	(1265); 	

	 	 	 	
-	Parków	rozrywkowych	i	wypoczynkowych
	(2412) 	

	 	 	 1262 Budynki	muzeów	i	bibliotek

131x,	132x
133x,	134x,
135x,
136x,
137x,	139x
141
142
147x

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	
-	Muzea,	galerie	sztuki,	biblioteki	i
	centra	informacyjne; 	

	 	 	 	 -	Budynki	archiwów 	

	 	 	 1263 Budynki	szkół	i	instytucji	badawczych

131x
132x
133x
134x
135x
136x
137x
139x

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Budynki	szkolnictwa	przedszkolnego,
	szkolnictwa	podstawowego	i
	ponadpodstawowego	(np.	przedszkola,
	szkoły	podstawowe,	gimnazja,	szkoły
	średnie,	licea	ogólnokształcące,	licea
	techniczne,	itp.),	budynki	szkół
	zawodowych	lub	kształcenia
	specjalistycznego; 	
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-	Budynki	szkół	wyższych	i	placówki
	badawcze;	laboratoria	badawcze; 	

	 	 	 	
-	Specjalne	szkoły	dla	dzieci
	niepełnosprawnych; 	

	 	 	 	 -	Ośrodki	kształcenia	ustawicznego; 	

	 	 	 	
-	Stacje	meteorologiczne	i	hydrologiczne,
	budynki	obserwatoriów 	

	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	

	 	 	 	
-	Internatów,	które	są	odrębnymi	budynkami
	oraz	burs	i	domów	studenckich	(1130); 	

	 	 	 	 -	Bibliotek	(1262); 	
	 	 	 	 -	Szpitali	klinicznych	(1264) 	

	 	 	 1264 Budynki	szpitali	i	zakładów	opieki	medycznej

151
152
153
l54
155x
156
158
159
258

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Budynki	instytucji	świadczących	usługi
	medyczne	i	chirurgiczne	oraz
	pielęgnacyjne	dla	ludzi, 	

	 	 	 	

-	Sanatoria,	szpitale	długoterminowego
	lecznictwa,	szpitale	psychiatryczne,
	przychodnie,	poradnie,	żłobki,	ośrodki
	pomocy	społecznej	dla	matki	i	dziecka, 	

	 	 	 	 -	Szpitale	kliniczne, 	
	 	 	 	 -	Szpitale	więzienne	i	wojskowe, 	

	 	 	 	

-	Budynki	przeznaczone	do	termoterapii,
	wodolecznictwa,	rehabilitacji,	stacje
	krwiodawstwa,	laktaria,	kliniki
	weterynaryjne,	itp., 	

	 	 	 	

-	Budynki	instytucji	ochrony	zdrowia
	świadczące	usługi	zakwaterowania,	z
	opieką	lekarską	i	pielęgniarską	dla
	ludzi	starszych,	niepełnosprawnych,	itp. 	

	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	
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-	Domów	opieki	społecznej	(bez	opieki
	medycznej)	dla	ludzi	starszych	lub
	niepełnosprawnych,	itp.	(1130) 	

	 	 	 1265 Budynki	kultury	fizycznej

161
162
163
164
169x

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Budynki	przeznaczone	dla	imprez
	sportowych	w	halach	(boiska	do
	koszykówki,	korty	tenisowe,	kryte
	baseny,	hale	gimnastyczne,	sztuczne
	lodowiska	itp.)	wyposażone	w	stanowiska,
	tarasy	itp.	przeznaczone	dla	widzów	oraz
	w	prysznice,	szatnie	itp.	dla
	uczestników 	

	 	 	 	
-	Zadaszone	trybuny	do	oglądania	sportów
	na	świeżym	powietrzu 	

	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	

	 	 	 	
-	Hal	wielofunkcyjnych	przeznaczonych
	głównie	do	celów	rozrywkowych	(1261) 	

	 	 	 	

-	Boisk	sportowych	przeznaczonych	do
	sportów	na	świeżym	powietrzu,	np.
	odkrytych	kortów	tenisowych,	odkrytych
	basenów	itp.	(2411) 	

	 	 127 	 Pozostałe	budynki	niemieszkalne 	

	 	 	 1271 Budynki	gospodarstw	rolnych	

251,	252
253,	254
255,	256
257,	259,
361,	365,
368

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	
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-	Budynki	gospodarstw	rolnych	i	budynki
	magazynowe	dla	działalności	rolniczej
	np.	obory,	stajnie,	budynki	inwentarskie
	dla	trzody	chlewnej,	owczarnie,	stadniny
	koni,	przemysłowe	fermy	drobiu,	stodoły,
	pomieszczenia	do	przechowywania	sprzętu,
	szopy	rolnicze,	spiżarnie,	piwnice	do
	przechowywania	wina,	kadzie	na	wino,
	szklarnie,	silosy	rolnicze,	itp. 	

	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	

	 	 	 	
-	Ogrodów	zoologicznych	i	ogrodów
	botanicznych	(2412) 	

	 	 	 1272
Budynki	przeznaczone	do	sprawowania	kultu	re-
ligijnego	i	czynności	religijnych

148
185
186

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	
-	Kościoły,	kaplice,	cerkwie,	meczety,
	synagogi,	itp. 	

	 	 	 	
-	Cmentarze	i	obiekty	z	nimi	związane,
	domy	pogrzebowe,	krematoria 	

	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	

	 	 	 	
-	Budynków	kultu	religijnego
	wykorzystywanych	jako	muzea	(1262), 	

	 	 	 1273

Obiekty	 budowlane	 wpisane	 do	 rejestru	 zabyt-
ków	 i	 objęte	 indywidualną	 ochroną	 konserwa-
torską	 oraz	 nieruchome,	 archeologiczne	 dobra	
kultury. 	

	 	 	 	 Klasa	obejmuje 	

	 	 	 	

-	Wszelkie	obiekty	budowlane	bez	względu
	na	stan	zachowania,	ale	nie
	wykorzystywane	do	innych	celów, 	

	 	 	 	
-	Nieruchome,	archeologiczne	dobra
	kultury. 	

	 	 	 1274
Pozostałe	 budynki	niemieszkalne,	 gdzie	 indziej	
nie	wymienione

178
181
182
183
184
189

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



148

	 	 	 	
-	Zakłady	karne	i	poprawcze,	areszty
	śledcze,	schroniska	dla	nieletnich, 	

	 	 	 	 -	Zabudowania	koszarowe; 	

	 	 	 	

-	Obiekty	miejskie	użyteczności
	publicznej,	takie	jak	wiaty	autobusowe,
	toalety	publiczne,	łaźnie	itp. 	

	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	
	 	 	 	 -	Budek	telefonicznych	(1241) 	
	 	 	 	 -	Szpitali	więziennych	i	wojskowych	(1264) 	
	 	 	 	 -	Budowli	wojskowych	(2420) 	

	 	 	 	
-	Budynków	mieszkalnych	na	terenie	koszar
	(1130) 	

2 	 	 	
OBIEKTY	 INŻYNIERII	 LĄDOWEJ	 I	
WODNEJ 	

	 21 	 	 INFRASTRUKTURA	TRANSPORTU 	

	 	 211 	
Autostrady,	drogi	 ekspresowe,	ulice	 i	drogi	po-
zostałe 	

	 	 	 2111 Autostrady	i	drogi	ekspresowe

521
531x
581x

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Autostrady	i	drogi	ekspresowe
	międzymiastowe,	w	tym	skrzyżowania	i
	węzły	wraz	z:
	instalacjami	do	oświetlenia	dróg	i
	sygnalizacji,	skarpami	i	nasypami,
	rowami,	ścianami	oporowymi,	urządzeniami
	bezpieczeństwa	ruchu,	pasami	jezdni
	przeznaczonymi	do	parkowania	i	barierami
	ochronnymi,	przepustami	pod	drogami	i
	urządzeniami	odwadniającymi	drogi 	

	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	

	 	 	 	
-	Stacji	obsługi	umieszczonych	wzdłuż
	autostrad	(1230) 	

	 	 	 	 -	Mostów,	wiaduktów	i	estakad	(2141) 	
	 	 	 	 -	Tuneli	i	przejść	podziemnych	(2142) 	
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	 	 	 2112 Ulice	i	drogi	pozostałe

521x
522
523
524
525
526
531x
532
533
534
535
743

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Drogi	na	obszarach	miejskich	i
	zamiejskich,	w	tym:
	skrzyżowania,	węzły	komunikacyjne	i
	parkingi,	np.:	drogi,	ulice,
	aleje,	ronda,	drogi	gruntowe,	drogi
	boczne,	drogi	dojazdowe,	drogi	wiejskie
	i	leśne,	ścieżki	dla	pieszych,	ścieżki
	rowerowe,	ścieżki	do	jazdy	konnej,	drogi
	i	strefy	dla	pieszych,
	wraz	z:
	Instalacjami	do	oświetlenia	dróg	i
	sygnalizacji,	nasypami,	rowami,	słupkami
	bezpieczeństwa,	przepustami	pod	drogami
	i	urządzeniami	odwadniającymi	drogi 	

	 	 212 	 Drogi	kolejowe 	

	 	 	 2121 Drogi	kolejowe	dalekiego	zasięgu

381x
511x
513x
514x
515x
519x
581x
731x
732x,	733x
734x
735x
739x

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	
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-	Główne	szlaki	kolejowe,	bocznice,	tory
	rozrządowe,	zwrotnice 	

	 	 	 	

-	Instalacje	do	oświetlenia	dróg,
	sygnalizacji,	bezpieczeństwa	i	postoju
	(tj.:	perony	i	stacje	nastawcze,
	konstrukcje	elektryfikacyjne,	nasypy,
	rowy,	ściany	oporowe) 	

	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	
	 	 	 	 -	Budynków	dworców	kolejowych	(1241) 	
	 	 	 	 -	Mostów	kolejowych	(2141) 	
	 	 	 	 -	Tuneli	kolejowych	(2142) 	

	 	 	 2122 Drogi	kolejowe	na	obszarach	miejskich

381x,	511x,
512,	513x,
514x,	515x,
517,	519x
581x,	 731x	
732x,	733x
734x,	 735x	
739x,	 741,	
742,	 744,	
749x

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Drogi	kolejowe	miejskie,	metro,	drogi
	kolejowe	napowietrzne	lub	podwieszane,
	sieć	miejską	na	wydzielonej	trasie,	tj.
	linie	tramwajowe 	

	 	 	 	

-	Instalacje	do	oświetlenia	dróg,
	sygnalizacji,	bezpieczeństwa	i	postoju
	(tj.:	perony	i	stacje	nastawcze,
	konstrukcje	elektryfikacyjne,	nasypy,
	rowy,	ściany	oporowe) 	

	 	 213 	 Drogi	lotniskowe 	
	 	 	 2130 Drogi	lotniskowe 527
	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	
-	Pasy	startowe,	w	tym	drogi	startowe	o
	nawierzchni	sztucznej, 	

	 	 	 	
-	Pasy	dróg	kołowania,	w	tym	drogi
	kołowania	o	nawierzchni	sztucznej 	
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-	Nasypy,	rowy	odwadniające,	instalacje
	sygnalizacji	świetlnej,	systemy
	oświetlenia	nawigacyjnego	oraz	systemy
	awaryjnego	zasilania 	

	 	 	 	 -	Miejsca	startu	śmigłowców 	
	 	 	 	 -	Place	postoju	samolotów 	
	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	
	 	 	 	 -	Budynków	i	urządzeń	lotniskowych	(1241) 	

	 	 214 	
Mosty,	 wiadukty	 i	 estakady,	 tunele	 i	 przejścia	
nadziemne	i	podziemne 	

	 	 	 2141 Mosty	wiadukty	i	estakady

382x
541
542
543
544
546
547
564

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Mosty	drogowe	i	kolejowe	z	wszelkiego
	rodzaju	materiałów	(metalowe,	betonowe
	itp.),	estakady,	mosty	ruchome,
	wiadukty,	mosty	na	drogach	wiejskich	i
	leśnych,	mosty	dla	pieszych,	kładki,
	mostki,	włączając	konstrukcje	dróg	na
	tych	obiektach
	wraz	z:
	instalacjami	oświetlenia,	sygnalizacji,
	bezpieczeństwa	i	postoju 	

	 	 	 2142 Tunele	i	przejścia	podziemne 545
	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Budowle	podziemne	przeznaczone	do	ruchu
	drogowego,	i	kolejowego	i	pieszego	wraz
	z:
	instalacjami	oświetlenia,
	sygnalizacji,	bezpieczeństwa	i	postoju 	

	 	 215 	 Budowle	wodne 	
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	 	 	 2151 Porty,	przystanie	i	kanały	żeglowne

381x
382x
613x
621
661
662
663
664
666
667
669
68x

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Budowle	portowe	-	morskie,	rzeczne	i	na
	jeziorach	(nabrzeża,	doki,	baseny
	portowe,	falochrony,	mola,	tamy	(groble)
	portowe,	pomosty	itp.) 	

	 	 	 	 -	Kanały	żeglowne 	

	 	 	 	

-	Budowle	rzeczne	i	na	jeziorach	(śluzy,
	mosty	i	tunele	kanałowe),	nabrzeża,
	uregulowane	brzegi	rzek	i	dróg	wodnych 	

	 	 	 	 -	Porty	wojskowe 	
	 	 	 	 -	Stocznie 	
	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	

	 	 	 	
-	Zapór	i	podobnych	budowli	zbiorników
	retencyjnych	(2152) 	

	 	 	 	
-	Portowych	terminali	ropopochodnych
	(2303) 	

	 	 	 	 -	Przystani	jachtowych	(2412) 	
	 	 	 	 -	Budynków	latarni	morskich	(1241) 	

	 	 	 2152 Zapory	wodne

581x,	611,
612,	613x
614,	615
619x,	651,
652,	653,
654,	655,
656,	 657,	
658
659,	814,
815,	816,
817,	819x	
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	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Zapory	wodne	i	podobne	budowle	do
	zatrzymywania	wody	dla	wszelkich	celów:
	produkcji	energii	w	elektrowniach	
	wodnych,	irygacji,	regulacji	spławności,
	ochrony	przeciwpowodziowej 	

	 	 	 	
-	Groble,	tamy,	jazy,	stopnie	wodne	i
	budowle	zabezpieczające	brzegi 	

	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	
	 	 	 	 -	Elektrowni	wodnych	(2302) 	
	 	 	 	 -	Śluz	(2151) 	

	 	 	 2153
Budowle	 inżynierskie	 służące	do	nawadniania	 i	
kultywacji	ziemi

68x
811
812
813
819x

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Kanały	irygacyjne	i	inne	budowle
	związane	z	dostarczaniem	wody	dla	celów
	kultywacji	ziemi 	

	 	 	 	 -	Akwedukty 	

	 	 	 	
-	Budowle	służące	drenażowi	i	otwarte	rowy
	drenażowe 	

	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	
	 	 	 	 -	Zapór	wodnych	(2152) 	
	 	 	 	 -	Wodociągów	(2212,	2222) 	

	 22 	 	
RUROCIĄGI,	 LINIE	 TELEKOMUNIKA-
CYJNE	I	ELEKTROENERGETYCZNE 	

	 	 221 	
Rurociągi	 i	 linie	 telekomunikacyjne	 oraz	 linie	
elektroenergetyczne	dalekiego	zasięgu 	

	 	 	 2211
Rurociągi	dalekiego	zasięgu	do	transportu	ropy	
naftowej	i	gazu

551
552
556
558
559x
565x
566x

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	
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-	Rurociągi	dalekiego	zasięgu	naziemne,
	podziemne	lub	podwodne	do	transportu
	produktów	naftowych	i	gazu 	

	 	 	 	

-	Rurociągi	dalekiego	zasięgu	naziemne,
	podziemne	lub	podwodne	do	transportu
	produktów	chemicznych	i	innych	produktów 	

	 	 	 	 -	Stacje	pomp 	
	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	
	 	 	 	 -	Wodociągów	(2212,	2222) 	

	 	 	 	
-	Sieci	gazowych	rozdzielczych	na	terenach
	miejskich	(2221) 	

	 	 	 	 -	Terminali	ropy	i	ropopochodnych	(2303) 	

	 	 	 2212
Rurociągi	dalekiego	zasięgu	do	transportu	wody	
i	ścieków

323
554
559x
565x
566x

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Rurociągi	dalekiego	zasięgu	naziemne,
	podziemne	i	podwodne	do	transportu	wody
	i	ścieków, 	

	 	 	 	 -	Stacje	pomp, 	
	 	 	 	 -	Stacje	filtrów	lub	ujęć	wody 	
	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	
	 	 	 	 -	Kanałów	irygacyjnych	i	akweduktów	(2153) 	

	 	 	 	
-	Rurociągów	sieci	rozdzielczych	wody
	(2222) 	

	 	 	 2213 Linie	telekomunikacyjne	dalekiego	zasięgu

559x,	563x
565x,	566x,
582x
583x,	761,
764x,	769x,
771,	774x,
779x

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	
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-	Linie	telekomunikacyjne	dalekiego
	zasięgu	(nadziemne,	podziemne	lub
	podwodne),	systemy	przekaźnikowe,	sieci
	radiowe,	telewizyjne	lub	kablowe,	stacje
	przekaźnikowe,	radary,	maszty
	telekomunikacyjne	i	infrastrukturę
	radiokomunikacyjną 	

	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	

	 	 	 	
-	Linii	elektroenergetycznych	dalekiego
	zasięgu	(2214) 	

	 	 	 	
-	Sieci	telekomunikacji	na	terenach
	miejskich	(2224) 	

	 	 	 2214 Linie	elektroenergetyczne	dalekiego	zasięgu

559x
563x
565x
566x
711
719x
721
724x
729x

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Linie	elektroenergetyczne	dalekiego
	zasięgu	wysokiego	lub	średniego
	napięcia,	nadziemne	lub	podziemne 	

	 	 	 	 -	Stacje	transformatorowe	i	rozdzielcze 	
	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	

	 	 	 	
-	Instalacji	oświetleniowych	dróg	i	ulic
	(2111,	2112) 	

	 	 	 	

-	Linii	elektroenergetycznych
	rozdzielczych	łącznie	z	urządzeniami
	pomocniczymi	(2224) 	

	 	 222 	
Rurociągi	sieci	rozdzielczej	 i	 linie	kablowe	roz-
dzielcze 	

	 	 	 2221 Rurociągi	sieci	rozdzielczej	gazu

553x
559x
563x
565x
566x

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	
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-	Rurociągi	sieci	rozdzielczej	gazu
	naziemne	i	podziemne 	

	 	 	 2222 Rurociągi	sieci	wodociągowej	rozdzielczej

284,	322
553x,	555
559x
563x,	565x,
566x,	631,
632,	633,
634,	635,
636,	 637,	
639

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	
	 	 	 	 -	Rurociągi	sieci	rozdzielczej	wody 	

	 	 	 	
-	Rurociągi	sieci	rozdzielczej	gorącej
	wody,	pary	i	sprężonego	powietrza 	

	 	 	 	
-	Studnie,	fontanny,	hydranty,	wieże
	ciśnień 	

	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	
	 	 	 	 -	Kanałów	irygacyjnych	(2153) 	
	 	 	 	 -	Oczyszczalni	wód	i	ścieków	(2223) 	

	 	 	 2223 Rurociągi	sieci	kanalizacyjnej	rozdzielczej

557
559x,	565x,
566x,	569,
641,	642,
643,	644,
645,	646,
647,	649

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	
-	Rurociągi	sieci	kanalizacyjnej
	rozdzielczej	i	kolektory 	

	 	 	 	 -	Oczyszczalnie	wód	i	ścieków 	
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	 	 	 2224
Linie	 elektroenergetyczne	 i	 telekomunikacyjne	
rozdzielcze

559x,	563x
565x,	566x,
582x
583x,	712,
713,	719x,
722,	723x
724x,	729x,
743,	749x,
762,	763
764x,	765,
769x,	772
773,	774x
775,	779x

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Linie	elektroenergetyczne	i
	telekomunikacyjne	rozdzielcze	(nadziemne
	lub	podziemne)	i	instalacje	pomocnicze
	(stacje	i	podstacje	transformatorowe,
	słupy	telegraficzne,	itp.) 	

	 	 	 	
-	Lokalne	sieci	telewizji	kablowej	i
	związane	z	nią	anteny	zbiorcze 	

	 23 	 	
KOMPLEKSOWE	BUDOWLE	NA	TERE-
NACH	PRZEMYSŁOWYCH 	

	 	 230 	
Kompleksowe	 budowle	 na	 terenach	 przemysło-
wych 	

	 	 	 	

Grupa	ta	zawiera	kompleksowe	obiekty	budow-
lane	 przemysłowe	 (elektrownie,	 rafinerie	 itp.),	
które	nie	mają	formy	budynku 	
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	 	 	 2301 Budowle	dla	górnictwa	i	kopalnictwa

315x,	319x,
324,	325,
329,	381x
389x,	411,
412,	 413,	
414,	415,
419,	421,
422,	423,
424,	425,
426,	 429,	
48,
516x	563x
565x,	566x,
623x
624x,	625x
723x,	754x
755x,	759x

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Budowle	dla	górnictwa	i	kopalnictwa,
	eksploatacji	złóż	węglowodorów,
	eksploatacji	kamieniołomów,	żwirowni,
	itp.	(np.	stacje	załadowcze	i
	wyładowcze,	wyciągi	szybowe,	itp.) 	

	 	 	 	

-	Budowle	wytwórni	gipsu,	cementowni,
	cegielni,	wytwórni	materiałów
	budowlanych	ceramicznych,	itp. 	

	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	
	 	 	 	 -	Budynków	biurowych	(1220) 	

	 	 	 	
-	Budynków	produkcyjnych	(np.	fabryk,
	warsztatów)	zadaszonych	(1251) 	

	 	 	 2302 Elektrownie

389x
516x
563x
565x,	566x
616
623x
624x
625x
754x
755x
759x

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	
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-	Elektrownie	wodne	lub	cieplne
	wytwarzające	energię	elektryczną	(np.
	elektrownie	opalane	węglem,	elektrownie
	atomowe)	i	elektrownie	napędzane	wiatrem 	

	 	 	 	
-	Budowle	zakładów	do	przetwarzania
	paliwa	nuklearnego 	

	 	 	 	 -	Spalarnie	odpadów
	
	

	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	
	 	 	 	 -	Zapór	wodnych	(2152) 	

	 	 	 	

-	Linii	elektroenergetycznych,	w	tym
	stacji	transformatorowych	i
	rozdzielczych	(2214) 	

	 	 	 	
-	Linii	elektroenergetycznych
	rozdzielczych	(2224) 	

	 	 	 2303 Zakłady	chemiczne

315x
319x
389x
516x
563x
565x,	566x
623x
624x
625x
754x
755x
759x

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Budowle	będące	częścią	zakładów
	chemicznych,	petrochemii	lub	rafinerii
	naftowych 	

	 	 	 	 -	Urządzenia	końcowe	dla	węglowodorów 	
	 	 	 	 -	Koksownie,	gazownie 	
	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	
	 	 	 	 -	Stacji	obsługi	(1230) 	
	 	 	 	 -	Budynków	przemysłowych	(1251) 	

	 	 	 	
-	Zbiorników,	silosów	i	budynków
	magazynowych	(1252)
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	 	 	 2304
Zakłady	przemysłu	 ciężkiego,	 gdzie	 indziej	 nie	
sklasyfikowane

315x
319x
389x
516x
563x
565x,	566x
623x
624x
625x
754x
755x
759x

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Budowle	będące	częścią	terenów	zakładów
	przemysłu	ciężkiego,	takie	jak	wielkie
	piece,	walcownie,	odlewnie	itp. 	

	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	
	 	 	 	 -	Budynków	przemysłowych	(1251) 	

	 	 	 	
-	Budowli	dla	górnictwa	lub	kopalnictwa
	(2301) 	

	 24 	 	
OBIEKTY	 INŻYNIERII	 LĄDOWEJ	 I	
WODNEJ	POZOSTAŁE 	

	 	 241 	 Budowle	sportowe	i	rekreacyjne 	

	 	 	 2411 Boiska	i	budowle	sportowe

571
572
573
577

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Zagospodarowane	tereny	sportowe
	przeznaczone	do	uprawiania	sportów	na
	świeżym	powietrzu,	np.	piłka	nożna,
	baseball,	rugby,	sporty	wodne,
	lekkoatletyka,	wyścigi	samochodowe,
	rowerowe	lub	konne. 	

	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Zadaszonych	trybun	z	miejscami	do
	siedzenia	przeznaczonych	do	oglądania
	sportów	na	świeżym	powietrzu	(1265) 	

	 	 	 	 -	Hal	sportowych	(1265) 	

	 	 	 	
-	Placów	gier	i	zabaw,	wesołych	miasteczek
	lub	parków	wypoczynkowych	(2412) 	
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	 	 	 	 -	Pól	golfowych	(2412) 	
	 	 	 	 -	Urządzeń	przystani	jachtowych	(2412) 	

	 	 	 2412 Budowle	sportowe	i	rekreacyjne	pozostałe

574
575
576
579
751
752
756
831

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	

	 	 	 	

-	Wesołe	miasteczka	lub	parki	wypoczynkowe
	oraz	inne	obiekty	na	wolnym	powietrzu
	np.:	trasy	i	szlaki	narciarskie,	wciągi
	orczykowe,	krzesełkowe	i	kabinowe	-
	zainstalowane	na	stałe; 	

	 	 	 	

-	Skocznie,	tory	saneczkowe,	bobslejowe,
	pola	golfowe,	lotniska	sportowe,	ośrodki
	jazdy	konnej,	przystanie	jachtowe	oraz
	wyposażenie	plaż	i	bazy	sportów	wodnych; 	

	 	 	 	
-	Ogrody	i	parki	publiczne,	skwery,	ogrody
	botaniczne	i	zoologiczne; 	

	 	 	 	 -	Schroniska	dla	zwierząt 	
	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	
	 	 	 	 -	Schronisk	górskich	(1212) 	

	 	 	 	
-	Stacji	kolejek	linowych	i	wyciągów
	krzesełkowych	(1241) 	

	 	 	 	
-	Budynków	ogólnodostępnych	obiektów
	kulturalnych	(1261) 	

	 	 	 	 -	Hal	sportowych	(1265) 	

	 	 	 	
-	Budynków	ogrodów	zoologicznych	i
	botanicznych	(1261) 	

	 	 	 	 -	Budynków	schronisk	dla	zwierząt	(1261) 	

	 	 242 	
Obiekty	 inżynierii	 lądowej	 i	 wodnej	 pozostałe,	
gdzie	indziej	nie	sklasyfikowane 	

	 	 	 2420
Obiekty	 inżynierii	 lądowej	 i	 wodnej	 pozostałe,	
gdzie	indziej	nie	sklasyfikowane

389x,
68x

	 	 	 	 Klasa	obejmuje: 	
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-	Obiekty	inżynierii	wojskowej,	np.	forty,
	blokhauzy,	bunkry,	strzelnice
	(poligony);	wojskowe	centra
	doświadczalne	itp. 	

	 	 	 	

-	Obiekty	inżynierii	lądowej	i	wodnej,
	gdzie	indziej	nie	sklasyfikowane,
	łącznie	z	terenami	wyrzutni
	satelitarnych 	

	 	 	 	
-	Porzucone	obiekty	byłych	terenów
	przemysłowych	lub	miejskich 	

	 	 	 	
-	Wysypiska	śmieci	i	miejsca	składowania
	odpadów 	

	 	 	 	 Klasa	nie	obejmuje: 	
	 	 	 	 -	Wojskowych	portów	lotniczych	(1241) 	
	 	 	 	 -	Zabudowań	koszarowych	(1274) 	
	 	 	 	 -	Portów	wojskowych	(2151) 	

V.	KLUCZ	POWIĄZAŃ	KOB	-	PKOB
	

KOB PKOB KOB PKOB KOB PKOB
111 1121+1122 156 1264 213 1251
112 1122 157 1130 214 1251
113 1122 158 1264 215 1251
114 1122 159 1264 216 1251
115 1110 	 	 217 1251
116 1110 161 1265 219 1251
117 1110 162 1265 	 	
118 1110 163 1265 221 1251
119 1130 164 1265 223 1251
	 	 165 1211+1212 227 1251
121 1211 166 1212 229 1251
122 1130 167 1212 	 	
123 1130 169 1212+1265 231 1252
124 1130 	 	 232 1252
125 1130 171 1220 233 1252
126 1130 172 1220 234 1252
128 1130 173 1220 235 1252
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129 1130 174 1220 236 1252
	 	 175 1220 237 1252
131 1262+1263 176 1220 239 1252
132 1262+1263 177 1220 	 	
133 1262+1263 178 1274 241 1252
134 1262+1263 179 1220 242 1252
135 1262+1263 	 	 243 1252
136 1262+1263 181 1274 245 1252
137 1262+1263 182 1274 249 1252
138 1130 183 1274 	 	
139 1262+1263 184 1274 251 1271
	 	 185 1272 252 1271
141 1262 186 1272 253 1271
142 1262 189 1274 254 1271
143 1261 	 	 255 1271
144 1261 191 * 256 1271
145 1261 192 * 257 1271
146 1241 193 * 258 1264
147 1261+1262 194 * 259 1271
148 1272 195 * 	 	
	 	 196 * 261 1241
151 1264 197 * 262 1241
152 1264 199 * 263 1241
153 1264 	 	 264 1241
154 1264 211 1251 265 1241
155 1130+1264 212 1251 266 1230+1241+1242

*	PKOB	nie	wyróżnia	obiektów	budowlanych	tymczasowych

KOB PKOB KOB PKOB KOB PKOB
267 1241 329 2301 412 2301
268 1241 	 	 413 2301
269 1230+1241 331 1252 414 2301
	 	 332 1252 415 2301
271 1230 333 1252 419 2301
272 1230 334 1252 421 2301
273 1211 335 1252 422 2301
274 1230 336 1252 423 2301
275 1230 337 1252 424 2301
276 1230 339 1252 425 2301
277 1230 	 	 426 2301
278 1220 341 ** 429 2301
279 1230 343 ** 48 2301
	 	 346 ** 511 2121+2122
281 1251 347 ** 512 2122
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282 1251 348 ** 513 2121+2122
283 1251 349 ** 514 2121+2122
284 2222 	 	 515 2121+2122
285 1230 351 ** 516 230
289 1230+1251 352 ** 517 2122
	 	 353 ** 519 2121+2122
291 * 358 ** 	 	
292 * 359 ** 521 2111+2112
293 * 	 	 522 2112
294 * 361 1271 523 2112
295 * 365 1271 524 2112
296 * 368 1271 525 2112
297 * 369 *** 526 2112
299 * 	 	 527 2130
	 	 381 2121+2122+2151	+2301 	 	
311 1252 	 	 531 2111+2112
312 1252 382 2141+2151 532 2112
315 2301+2303+2304 383 ** 533 2112
319 1252+2301+2303+2304 389 230+242 534 2112
321 1252 391 * 535 2112
322 2222 392 * 541 2141
323 2212 393 * 542 2141
324 2301 394 * 543 2141
325 2301 399 * 544 2141
326 1241 	 	 545 2142
	 	 411 2301 546 2141

*				PKOB	nie	wyróżnia	obiektów	budowlanych	tymczasowych.
**				oznacza,	że	zawartość	danego	podzbioru	KOB	nie	jest	odrębnie	klasyfikowana	wg	
PKOB.
***			PKOB	nie	wyróżnia	budowli	produkcyjnych	leśnictwa.

KOB PKOB KOB PKOB KOB PKOB
547 2141 599 * 662 2151
	 	 	 	 663 2151
551 2211 611 2152 664 2151
552 2211 612 2152 665 1241
553 2221+2222 613 2151+2152 666 2151
554 2212 614 2152 667 2151
555 2222 615 2152 669 2151
556 2211 616 2302 68 2151+2153+2420
557 2223 619 2152 691 *
558 2211 	 	 692 *
559 22 621 2151 693 *
	 	 623 230 694 *
561 1252 624 230 696 *
562 1252 625 230 699 *
563 230+1252+2213+2214+2221+2222+2224 	 	 	 	
	 	 631 2222 711 2214
564 2141 632 2222 712 2224
565 22+230 633 2222 713 2224
566 22+230 634 2222 719 2214+2224
567 1242 635 2222 	 	
569 2223 636 2222 721 2214
	 	 637 2222 722 2224
571 2411 639 2222 723 2224+2301
572 2411 	 	 724 2214+2224
573 2411 641 2223 729 2214+2224
574 2412 642 2223 	 	
575 2412 643 2223 731 2121+2122
576 2412 644 2223 732 2121+2122
577 2411 645 2223 733 2121+2122
579 2412 646 2223 734 2121+2122
	 	 647 2223 735 2121+2122
581 2111+2121+2122+2152 649 2223 739 2121+2122
582 2213+2224 651 2152 741 2122
583 2213+2224 652 2152 742 2122
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584 ** 653 2152 743 2112+2224
589 ** 654 2152 744 2122
	 	 655 2152 749 2122+2224
591 * 656 2152 	 	
592 * 657 2152 751 2412
593 * 658 2152 752 2412
594 * 659 2152 753 2412
595 * 	 	 754 230
596 * 661 2151 	 	

*				PKOB	nie	wyróżnia	obiektów	budowlanych	tymczasowych.
**			oznacza,	że	zawartość	danego	podzbioru	KOB	nie	jest	odrębnie	klasyfikowana	wg	
PKOB.	

KOB PKOB
755 230
756 2412
759 230
	 	
761 2213
762 2224
763 2224
764 2213+2224
765 2224
769 2213+2224
	 	
771 2213
772 2224
773 2224
774 2213+2224
775 2224
779 2213+2224
	 	
791 *
793 *
796 *
797 *
798 *
799 *
	 	
811 2153
812 2153
813 2153
814 2152
815 2152
816 2152
817 2152
819 2152+2153
	 	
821 ****
822 ****
829 ****
	 	
831 2412
832 **
833 **
834 **
839 **
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Załącznik nr 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie 

Rozdział	4.	Trwałość	budowli	rolniczych

§	32.	Ochrona	przed	korozją	

1.	 Budowle	 rolnicze	 narażone	 na	 działanie	 korozji	 powinny	 mieć	 konstrukcję	
ukształtowaną	 w	 sposób	 zmniejszający	negatywne	 skutki	 oddziaływania	 środowiska;	
w	 budowlach	 tych	 należy	 stosować	 wyroby	 odporne	 na	 oddziaływanie	 środowiska.	
2.	Przyjęty	sposób	ochrony	przed	korozją	powinien	uwzględniać	przewidywany	okres	
eksploatacji	budowli	rolniczej.

§	33.	Sposób	ochrony	przed	korozją	
1.	Sposób	ochrony	powierzchniowej	budowli	rolniczych	narażonych	na	działanie	

korozji	powinien:	
1)	być	dostosowany	do	rozwiązań	materiałowych;	
2)	spełniać	wymagania	higieniczne;	
3)	umożliwiać	konserwację	i	naprawy.

	
2.	Rozwiązania	technologiczne,	architektoniczne,	instalacyjne	i	konstrukcyjne	po-
winny	uniemożliwiać	zniszczenie	budowli	rolniczej	w	razie	uszkodzenia	korozyjnego	
niektórych	elementów.

	
3.	Do	elementów	wymagających	okresowej	kontroli	i	konserwacji	należy	zapewnić	
dostęp.

§	34.	Zabezpieczenie	przed	odkształceniami	i	rysami	
Konstrukcje	budowli	rolniczych	narażonych	na	działanie	korozji	powinny	być	zabez-

pieczone	przed	powstawaniem	odkształceń	i	rys	powodujących	naruszenie	szczelności	
powłoki	ochronnej.

§	35.	Konstrukcja	silosów	na	kiszonki	
Konstrukcja	silosów	na	kiszonki	powinna	zapewniać	ochronę	przed	oddziaływaniem	

soków	powstałych	w	procesie	kiszenia	oraz	przenikaniem	tych	soków	do	otaczającego	
środowiska	 przez	 wykonanie	 odpowiednich	 spadków	 i	 kanalików	 do	 odprowadzania	
soków	do	szczelnych	studzienek.

§	36.	Ciśnienie	a	rodzaj	betonu	
W	dnie	i	ścianach	zbiorników	przy	ciśnieniu	hydrostatycznym	do	0,05	MPa	może	

być	stosowany	beton	zwykły;	przy	ciśnieniu	wyższym	powinien	być	stosowany	beton	
hydrotechniczny.

§	37.	żelbetowe	elementy	budowli	
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1.	Żelbetowe	elementy	budowli	rolniczych	narażone	na	działanie	korozji	powinny	
być	wykonane	z	betonu	szczelnego	klasy	co	najmniej	C16/20,	zbrojonego	stalą	węglo-
wą	o	niepodwyższonej	wytrzymałości.	
2.	W	elementach,	o	których	mowa	w	ust.	1,	należy	stosować	zbrojenie	z	naddatkiem	na	
korozję.	
3.	Złącza	elementów	budowlanych,	dla	których	beton	nie	stanowi	dostatecznej	ochro-
ny,	należy	zabezpieczać	powłokami	ochronnymi	lub	wykonywać	ze	stali	nierdzewnej.	
4.	Minimalna	otulina	zbrojenia	w	elementach	budowlanych,	o	których	mowa	w	ust.	1,	
powinna	wynosić:	
1)	50	mm	od	strony	środowiska	powodującego	korozję	w	silosach	na	kiszonki;	
2)	30	mm	w	ścianach	i	dnach	leja	silosów	na	zboża	i	pasze,	w	których	beton	powinien	
spełniać	dodatkowo	warunek	podwyższonej	ścieralności.	
5.	Składniki	betonu	nie	powinny	powodować	korozji	zbrojenia.

§	38.	Zabezpieczenie	elementów	stalowych	
Elementy	stalowe	w	konstrukcjach	i	przegrodach	budowlanych	narażonych	na	dzia-

łanie	korozji	należy	zabezpieczać	powłokami	ochronnymi	lub	wykonywać	ze	stali	nie-
rdzewnej.

§	39.	Zabezpieczenie	przed	pożarem	lub	wybuchem	
Budowle	rolnicze	powinny	być	zabezpieczone	przed	pożarem	lub	wybuchem,	w	

szczególności	przez	zapewnienie:	
1)	nośności	ogniowej	konstrukcji	przez	założony	czas,	przy	czym	dla	konstrukcji	no-
śnej	zamkniętych	zbiorników	na	płynne	odchody	zwierzęce,	zbiorników	na	produkty	
pofermentacyjne	w	postaci	płynnej,	silosów	na	kiszonki	oraz	silosów	na	zboże	i	pasze	
wyniesionych	ponad	ziemię	należy	zapewnić	klasę	odporności	ogniowej	co	najmniej	R	
30;	
2)	warunków	ewakuacji;	
3)	bezpiecznych	odległości	między	obiektami	budowlanymi;	
4)	dróg	pożarowych;	
5)	rozwiązań	technicznych	i	materiałowych	dostosowanych	do	występującego	zagroże-
nia	pożarowego	lub	zagrożenia	wybuchem;	
6)	instalacji	i	urządzeń	elektrycznych	o	stopniu	bezpieczeństwa	odpowiadającym	wy-
stępującemu	zagrożeniu	pożarowemu	lub	zagrożeniu	wybuchem;	
7)	wody	do	celów	przeciwpożarowych;	
8)	podręcznego	sprzętu	gaśniczego	i	urządzeń	ratowniczych;	
9)	oznakowania	znakami	bezpieczeństwa.
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Bibliografia,	Zrodła

Literatura.

[1].Drobiec	Ł.	 ,Jasiński	R.	 ,Piekarczyk	A.-„Diagnostyka	konstrukcji	żelbetowych”	
-Wydawnictwo	Naukowe	PWN,	Warszawa	2010.

[2].Masłowski	E.,	Spiżewska	D.-„Wzmocnienie	konstrukcji	budowlanych”.-	Arka-
dy,	Warszawa	2000.

[3].Zalewski	 S.(praca	 zbiorowa).,”	 Remonty	 budynków	 mieszkalnych	 –	 poradnik	
”,Arkady,	Warszawa	1995

Instrukcje	i	wytyczne:
[B1].Runkiewcz	 L.-	 ”Wzmocnienia	 i	 naprawy	 szkieletowych	 konstrukcji	 żelbeto-

wych”	-Instrukcja	nr	405/2004	Instytut	Techniki	Budowlanej	,Warszawa	2004
[B2].”Zasady	oceny	bezpieczeństwa	konstrukcji	żelbetowych”-	Instrukcja	nr	361,In-

stytut	Techniki	Budowlanej,	Warszawa	1999,
[B3].Lewicki	B.-„Metodyka	oceny	stanu	technicznego	konstrukcji	budynków	wiel-

kopłytowych”,	Zeszyt	nr	„Bezpieczeństwo	konstrukcji	”.-Instytut	Techniki	Budowla-
nej,	Warszawa	2002

[B4].Kawulok	M.	-	„Projektowanie	budynków	na	terenach	górniczych”.	Instrukcja	
nr	416/2006	Instytut	Techniki	Budowlanej	.Warszawa	2006	

[B5].Kawulok	M.	praca	zbiorowa.	–	„Wymagania	techniczne	dla	obiektów	budowla-
nych	wznoszonych	na	terenach	górniczych”.-	Instrukcja	nr	364/2007	Instytut	Techniki	
Budowlanej	,Warszawa	2007	.	

Normy:
[N1]PN-ISO	4463-2,3:2001	Metody	pomiarowe	w	budownictwie,
[N2].PN-N-022211:2000	Geodezja.	Geodezyjne	wyznaczanie	przemieszczeń,	ter-

minologia	podstawowa.
[N3].PN-N-02220:1991	Fotogrametria.	Terminologia	i	oznaczenia.,
[N4].PN-EN	1992-1-1:2008	Eurokod	2.Projektowanie	konstrukcji	z	betonu.	Część	

1-1.Reguły	ogólne	i	reguły	dla	budynków.
[N5].PN-EN13018;2004	Badania	nieniszczące.	Badania	wizualne.	Zasady	ogólne.
[N6].PN-EN	1990:2002	Eurokod.	Podstawa	projektowania	konstrukcji.
[N7].PN-EN	 1996-1-	 2	 Eurokod	 6	 Projektowanie	 konstrukcji	 murowych.	 Część	

1-1:Reguły	ogólne	dla			zbrojonych	i	niezbrojonych	konstrukcji	murowych.
[N8].PN-EN	1992-1-2:2004	Projektowanie	konstrukcji	z	betonu	.Część	1-2.Reguły	

ogólne.	Projektowanie	z	uwagi	na	warunki	pożarowe.
Literatura	pomocnicza,

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



170

[C1].	Rudziński	L.,	"Konstrukcje	murowe.	Remonty	i	wzmocnienia",	Politechnika	
Świętokrzyska	2006

[C2].	 Runkiewicz	 L.:	 "Diagnostyka	 i	 wzmacnianie	 konstrukcji	 żelbetonowych".	
Materiały

pomocnicze	i	informacyjne	Nr	93/1998	Wydawnictwo	Politechniki	Świętokrzyskiej	
Kielce.

[C3].	Mitzel	A.,	Stachurski	W.,	Suwalski	J.:	"Awarie	konstrukcji	betonowych	i	mu-
rowych"

Arkady,	Warszawa	1982
[C4].	"Ochrona	obiektów	budowlanych	na	terenach	górniczych".	Praca	zbiorowa	ze-

społu	pod
kierunkiem	J.Kwiatka.	Wydawnictwo	GIG,	Katowice	1997

Bibliografia	

[1].Wodyński	A.	–„Zużycie	techniczne	budynków	na	terenach	górniczych”	Akade-
mia	Górniczo-Hutnicza	Uczelniane	Wydawnictwa	Naukowo-Dydaktyczne,	2007.

[2].Michalik	K..-„Ekspertyzy	techniczne	w	budownictwie	.”,Wydawnictwo	Prawo	i	
Budownictwo,2014.

[3].Zaleski	 S.-„Remonty	 budynków	 mieszkalnych	 poradnik”,	 Arkady	 ,Warszawa	
1995.

[4].Thierry	J.,Zaleski	S.-„Remonty	budynków	i	wzmacnianie	konstrukcji”,	Arkady,	
Warszawa	1982.

[5].Michalik	 K.-„Procesy	 inwestycyjne.	 Procedury	 administracyjne	 w	 budownic-
twie”,

Wydawnictwo	Prawo	i	Budownictwo,	Chrzanów	2014,
[6].	Michalik	K.-„Kontrole	okresowe	stanu	technicznego	budynków”,
Wydawnictwo	Prawo	i	Budownictwo,	Chrzanów	2014,
[7].	Masłowski	E,	Spiżewska	D.	"Wzmacnianie	konstrukcji	budowlanych"	Arkady,	

Warszawa	2000,
[8].Drobiec	Ł.,Jasiński	R.,Piekarczyk	A.	"Diagnostyka	konstrukcji	żelbetowych	„i	

budowlanych”,	Wydawnictwo	Naukowe	PWN,2010.

Źródła:

[9]	http://www.sejm.gov.pl
[10].http://www.gunb,gov..pl
[11].http://www.sn.gov.pl

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



171

Od	wydawnictwa.

Wydawnictwo	Prawo	i	Budownictwo	proponuje	nową	serię	wydawniczą	w	zakresie	
budownictwa	ze	szczególnym	uwzględnieniem	podstaw	wykonywania	opracowań	pro-
jektowych,	eksperckich	oraz	kontroli,	utrzymania	i	remontów	budynków.	

Przeznaczona	dla	studentów	budownictwa	i	architektury,	inżynierów	budownictwa,	
rzeczoznawców,	biegłych	sądowych	z	zakresu	budownictwa,	zarządców	nieruchomości	
i	realizatorów	inwestycji.		

Seria czerwona „Prawo w Budownictwie” traktuje	o	wszelkich	aspektach	prawnych	
w	 budownictwie,	 procesach	 inwestycyjnych,	 procedur	 administracyjnych,	 aspektach	
opinii	sądowych	i	pracy	biegłych	sądowych	z	zakresu	budownictwa,	metodologii	opinii	
sądowych,	odpowiedzialności	prawnej	w	budownictwie.

Seria zielona „Konstrukcje i Technologia” to	opracowania	 z	 zakresu	konstrukcji	
budowlanych	i	inżynieryjnych,	teorii	konstrukcji,	budownictwa	miejskiego,	technologii	
robót	budowlanych,	robót	ziemnych,	betonowych,	montażowych,	specjalnych	techno-
logii	w	budownictwie,	technologie	bez	wykopowe.

Seria niebieska „Ekspertyzy i diagnostyka budynków”	to	wydawnictwo	dotyczące	
utrzymania	budynków,	kontroli	okresowych	ekspertyz	technicznych,	budowlanych	oce-
ny	stanu	technicznego	,diagnostyki	budynków,	uszkodzeń,	awarii.

 Seria czarna „Budynki na terenach górniczych”	dotyczy	zagadnień	projektowania,	
realizacji,	utrzymania,	wzmacniania,	remontów,	modernizacji	budynków,	zabezpieczeń	
na	terenach	górniczych	jak	również	problemów	uszkodzeń	,odszkodowań,	oddziaływań	
na	strukturę	inżynieryjną,	uzbrojenie	budowle	przemysłowe,	tereny	proinwestycyjne.

Seria pomarańczowa „Nauka i praktyka”	to	wydawnictwo	dotyczące	ogólnej	pro-
blematyki	budownictwa	,podstaw	teoretycznych	,praktycznych	elementów	konstruowa-
nia	obiektów	budowlanych,	kosztorysowania,	wycen	inwestycji,	ekonomiki,	organizacji	
procesów	budowalnych	.

Wydawnictwa	te	są	efektem	doświadczeń	zawodowych	dr	inż.	Krzysztofa	Micha-
lika,	zaproszonych	pracowników	naukowych,	 teoretyków	i	praktyków	w	zakresie	bu-
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downictwa	,	jego	współpracowników	i	wykładów	na	kierunku	budownictwo	w	Wyższej	
Szkole	 Technicznej	 w	 Katowicach	 Katedra	 Technologii	 Budownictwa	 wykładów	 na	
innych	uczelniach	 ,opracowane	 również	 jako	 skrypty	 ,podręczniki	 akademickie,	pre-
zentacje	multimedialne	dla	przedmiotów	Budownictwo	Miejskie,	Technologia	Robót	
Budowlanych	i	Projektowanie	Budynków	na	Terenach	Górniczych.	

							Bliższe	informacje	na	stronach	internetowych:

								www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl

									www.rzeczoznawca-michalik.pl

			
WYDAWNICTWO PRAWO I BUDOWNICTWO PROPONUJE 

       KSIĄŻKI TEGO SAMEGO AUTORA:

1.Michalik	K.,”	Kontrole	okresowe	stanu	technicznego	budynków.”	Wydawnictwo	
Prawo	i	Budownictwo,	Chrzanów	2014.

2.Michalik	K.	,”Roboty	ziemne	w	budownictwie.	„Wydawnictwo	Prawo	i	Budow-
nictwo,	Chrzanów	2014.

3.Gąsiorowski	.,Michalik	K.	,”Projektowanie	budynków	sztywnych	na	terenach	gór-
niczych	.”-Wydawnictwo	Prawo	i	Budownictwo,	Chrzanów	2014.

4.Michalik	K.	,”Procesy	inwestycyjne	i	procedury	administracyjne	w	budownictwie.”	
Wydawnictwo	Prawo	i	Budownictwo,	Chrzanów	2014.

5.Michalik	 K.	 ,”Ekspertyzy	 techniczne	 w	 budownictwie.”-Wydawnictwo	 Prawo	 i	
Budownictwo,	Chrzanów	2014.

6.Michalik	K.	”Biegły	sądowy	z	zakresu	budownictwa	w	postępowaniu	prawnym.”-
-Wydawnictwo	Prawo	i	Budownictwo,	Chrzanów	2014.

7.Michalik	K.	,”Odpowiedzialność	prawna	w	budownictwie.”-Wydawnictwo	Prawo	
i	Budownictwo,	Chrzanów	2014.

8.Michalik	K.	,”Bezpieczna	budowa.	Bezpieczeństwo	i	higiena	pracy	w	budownic-
twie.”-Wydawnictwo	Prawo	i	Budownictwo,	Chrzanów	2014.

9.Michalik	K.	,”Zużycie	techniczne	budynków	i	budowli	.”-Wydawnictwo	Prawo	i	
Budownictwo,	Chrzanów	2014.

W przygotowaniu:

10.Michalik	K.	,Gąsiorowski	T.	,”Projektowanie	i	realizacja	budynków	na	terenach	
górniczych”	tom	1.	

11.Michalik	K.	,Gąsiorowski	T.	,”	Eksploatacja	,remonty	i	wzmacnianie	budynków	
na	terenach	górniczych”	tom	2.

12.Michalik	K.	,Gąsiorowski	T.”	Odszkodowania	za	uszkodzenia	budynków	na	te-
renach	górniczych.	„tom	3
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13.Michalik	K.	 ,Gąsiorowski	T.”	Diagnostyka	 i	 zużycie	 techniczne	budynków	na	
terenach	górniczych.	„tom	4.

14.Michalik	K.,	”Remonty	i	naprawy	budynków	.”
15.Michalik	K.,-	”Budownictwo	miejskie	.Konstrukcje	szkieletowe”
16.Michalik	K.-„Technologia	robót	budowlanych	-	roboty	montażowe	i	rozbiórkowe”
17.Michalik	 K.	 Gąsiorowski	 T.-„Nowoczesne	 technologie	 w	 budownictwie	 mie-

jskim”
18.Michalik	K.	Kosztorysowanie	w	budownictwie”
19.Michalik	K.	Diagnostyka	stopień	zużycia	technicznego	budynków“	
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