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I. Zakres i cel opracowania. 

 

Niniejsze opracowanie dotyczy diagnozy przyczyn zawilgocenia piwnic budynku 

Biblioteki Raczyńskich przy ul. Wolności 19 pod kątem określenia wskazówek i 

wytycznych do wykonania dokumentacji projektowej prac naprawczych. 

 

W związku z powyższym, zakres merytoryczny opracowania obejmuje: 

 Wykonanie przeglądu stanu technicznego wybranych elementów 

przedmiotowego obiektu: ściany zewnętrzne i wewnętrzne w pomieszczeniach 

piwnic. 

 Wykonanie odkrywek fundamentów oraz otworów geotechnicznych wewnątrz 

obrysu budynku oraz na zewnątrz obiektu- opis i zakres przeprowadzonych 

badań w załączonej opinii geotechnicznej wykonanej przez f. GEO-AQUA  

 Określenie zakresu i technologii koniecznych prac remontowych związanych z 

zawilgoceniem piwnic budynku Wytyczne do wykonania dokumentacji 

projektowej. 

 

II. Podstawa opracowania 

 

 Zlecenie inwestora 

 Wizja lokalna 

 Dokumentacja fotograficzna. 

 Udostępniona dokumentacja budynku. 

 Informacje uzyskane od inwestora. 

 Dokumentacja geotechniczna. 

 Aktualne normy i przepisy. Literatura techniczna. 

 

Ewentualne nazwy własne materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w 

dokumentacji projektowej, nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez 

Zamawiającego.  
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III. Ogólny opis budynku. 

 

Istniejący gmach Biblioteki Raczyńskich wybudowany został w latach 1822-1829. 

W przedmiotowym obiekcie mieszczą się pomieszczenia administracyjne- obecnie 

trwa remont pomieszczeń wewnętrznych. Funkcje biblioteczne przeniesiono do 

nowej części.  

Historyczna część biblioteki jest budynkiem 2 piętrowym, podpiwniczonym, z 

poddaszem nieużytkowym, krytym dachem 4 spadowym. 

Obiekt wykonano techniką tradycyjną. Masywne ściany oraz odsadzki 

fundamentowe widoczne w piwnicy (od strony wewnętrznej) są murowane z cegły 

pełnej na zaprawie wapiennej. Grubość ścian przyziemia średnio ok. 1m. 

Fundamenty kamienne. 

W czasie działań wojennych w lutym 1945 roku gmach Biblioteki uległ poważnym 

zniszczeniom. Podczas odbudowy zmieniono rozwiązanie i układ głównej klatki 

schodowej. W czasie prac renowacyjnych pierwotną drewnianą konstrukcję stropów i 

dachu zastąpiono rozwiązaniami ciężkimi: stropy wykonane zostały z elementów 

drobnowymiarowych oraz w technologii żelbetowej, monolitycznie wylewanej. Stropy 

między-kondygnacyjne nad piwnicą, parterem i pierwszym piętrem wykonano jako 

ceramiczno-żebrowe stropy typu Westfala.  Nad fragmentem 2 piętra (na szerokość 

klatki schodowej) wykonano strop Kleina. Klatka schodowa i konstrukcja dachu 

została wykonana z żelbetu, monolitycznie wylewana. 

W pomieszczeniu piwnicy w południowo-zachodnim narożu występują sklepienia 

kolebkowe.   

Obiekt objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską poprzez indywidualny wpis do 

rejestru zabytków pod nr A15 decyzją z dnia 24.03.1971. 
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IV. Charakterystyka podłoża gruntowego. 

Charakterystykę geotechniczną podłoża budowlanego dokonano wydzielając 

zespół pakietów i warstw geotechnicznych, dla których ustalono charakterystyczne 

wartości parametrów geotechnicznych. 

Pakiet I 
Do pakietu I zaliczono warstwy gruntów nasypowych. Miąższość 0,3-2,5m. 

WARSTWA IA:  Nasyp niekontrolowany. 

WARSTWA IB:  Nasyp budowlany piaszczysty. Stan średniozagęszczony. 

WARSTWA IC:  Nasyp budowlany gliniasty.  

Stan twardoplastyczny. IL=0,05-0,25. 

Pakiet II 
Do pakietu II zaliczono warstwy gruntów niespoistych: piasku grubo-, średnio- i 

drobnoziarniste.  

WARSTWA IIA:  Piaski drobnoziarniste (Pd,Pd//Pr). 

Stan średniozagęszczony/ zagęszczony. 

WARSTWA IIB:  Piaski gruboziarniste (Pr+Ż), średnioziarniste (Ps, Ps+Ż). 

Stan średniozagęszczony/ zagęszczony. 

Pakiet III 
Do pakietu III zaliczono warstwy gruntów spoistych: gliny piaszczyste.  

WARSTWA IIIA:  Gliny piaszczyste (Gp). 

Stan twardoplastyczny. IL=0,05-0,15. 

WARSTWA IIIB:  Gliny piaszczyste (Gp). 

Stan półzwarty. IL=0,00. 

Pakiet IV 
Do pakietu IV zaliczono warstwy gruntów spoistych: iłów i iłów pylastych.  

WARSTWA IVA:  Iły pylaste z przewarstwieniami z glin pylastych zwięzłych 

oraz iły pylaste (Iπ//Gπz, Iπ).  

Stan plastyczny. IL=0,30-0,40. 

WARSTWA IVB:  Iły, Iły pylaste z przewarstwieniami z piasku pylastego, iły 

pylaste (I, Iπ//Pπ, Iπ,). Stan półzwarty. IL=0,10-0.20. 

WARSTWA IVC:  Iły z przewarstwieniami z pospółki, iły pylaste (I//Po, Iπ,). 

Stan półzwarty. IL=0,00. 
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V. Charakterystyka zaobserwowanych nieprawidłowości. 

 

Przeprowadzono oględziny pomieszczeń piwnicy budynku. W dniu oględzin 

nie stwierdzono widocznego zawilgocenia ścian i posadzek piwnic. Na istniejących 

ścianach przeprowadzono wstępne prace remontowe: skucie tynku, osuszenie oraz 

w części piwnic wykonano już tynki renowacyjne w systemie WTA (informacja od 

wykonawcy).  

Wg. uzyskanych informacji przed remontem na tynkach piwnic widoczne były 

zawilgocenia i wykwity krystaliczne. W szczególnie złym stanie były pomieszczenia 

od strony południowo-zachodniej i południowej wzdłuż Placu Wolności. Pierwotne 

tynki o dużej zawartości cementu oraz wcześniejsze powłoki malarskie utrudniały 

odparowywanie wilgoci z murów. W czasie poprzednich przeglądów kontrolnych, 

wykwity i zacieki po dawnych zawilgoceniach były całkowicie suche. Również w dniu 

wizji lokalnej związanej z przedmiotowym opracowaniem nie zauważono wilgoci na 

powierzchni murów. Wykonana punktowa odkrywka nie wykazała nadmiernej wilgoci 

ukrytej w cegłach. 

W ostatnim okresie wykonano prace ingerujące w naturalny poziom wód 

gruntowych w rejonie placu Wolności. Zgodnie z uzyskanymi informacjami wykonano 

odwonienie terenu pod Placem Wolności, związane z budową parkingu podziemnego 

(drenaż obwodowy). W naturalny poziom wód gruntowych wpłynęła również 

rozbudowa budynku Biblioteki o część głębiej posadowioną. W miejscach najniżej 

posadowionych względem posadzki piwnicy nie stwierdzono zawilgoceń-brak 

zawilgocenia przegłębienia w pomieszczeniu kotłowni- od strony północno-

zachodniej. 
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Wilgotność ścian spowodowana może być naporem wód gruntowych oraz 

kapilarnym podciąganiem wody z gruntu, ale również kondensacja pary wodnej i 

brakiem odpowiedniej wentylacji. 

 

 

Rys.1 Przyczyny powstawania zawilgocenia muru 
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Znaczna wilgotność ścian w poziomie piwnic spowodowana jest słabą 

wentylacją. Aby przeciwdziałać szkodliwemu działaniu wilgoci na mury strony 

wewnętrznej wykonuje się tynki renowacyjne, umożliwiające „oddychanie” murów, 

dzięki czemu wilgoć nie jest kumulowana w ścianach i nie osłabiaja struktury muru.  

Izolacja pozioma pozwala na zatrzymanie wody przedostającej się w wyższe 

partie muru poprzez zjawisko podciągania kapilarnego. W murach istniejących 

wtórną izolację poziomą wykonuje się stosując m.in. techniki iniekcji krystalicznej, 

ciśnieniowej. 

Pionowa izolacja zewnętrzna pomaga zabezpieczyć ściany przed negatywnym 

wpływem wilgoci gruntowej (opadowej), napierającej na ściany zewnętrzne. 

 

ELEWACJE: 

Remont elewacji przeprowadzono podczas rozbudowy Biblioteki o nową 

część, połączoną komunikacyjnie przeszklonym łącznikiem. Od strony placu 

Wolności brak zawilgoceń i uszkodzeń widocznych na warstwie cokołowej.  

Na ścianie północnej (od strony łącznika) widoczne są nowe pęknięcia i ślady 

zawilgocenia w strefie dawnego otworu drzwiowego, zewnętrznego wejścia do 

piwnicy. Rysy na cokole pojawiają się również w zaślepieniach otworów okiennych od 

strony łącznika. Widoczne wykwity i odspojenia tynku spowodowane są napływem 

wód opadowych. 

 

KONDYGNACJE NADZIEMNE: 

Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej. Na ścianach zewnętrznych i 

wewnętrznych nie stwierdzono zarysowań mogących świadczyć o nierównomiernym 

osiadaniu budynku, lub o utracie nośności murów ceglanych w poziomie piwnic. 

 

ODKRYWKI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH. ODWIERTY GEOTECHNICZNE. 

W dniu wizji lokalnej wykonano odkrywki ścian fundamentowych od strony 

południowej (frontowej) oraz od strony południowo-zachodniej w celu weryfikacji 

obecności żelbetowej opaski wzmacniającej ściany fundamentowe. Odkrywki 

wykazały istnienie opaski betonowej wzdłuż południowej i południowo-zachodniej 
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ściany. Wzmocnienie ścian fundamentowych/ podbicie fundamentów, zostało 

wykonane najprawdopodobniej w czasie prac związanych z budową parkingu 

podziemnego- nie udało się uzyskać dokładnych informacji o zakresie i sposobie 

wykonania tych prac. Od strony południowej ułożono izolację termiczną z wełny 

mineralnej „zabezpieczonej” folią żółtą. W połowie wysokości ściany fundamentowej 

odkryto dodatkową folię pomiędzy izolacją termiczną a opaską. Od strony 

południowo- zachodniej brak izolacji termicznej oraz brak pionowej izolacji 

przeciwwilgociowej. 

Podczas wykonywania prac terenowych, we wszystkich otworach stwierdzono 

obecność wody gruntowej. Występowanie swobodnego zwierciadła wód gruntowych 

napiętego zwierciadła wód oraz obecność sączeń w gruntach spoistych wykazano w 

opinii geotechnicznej. 

Woda zgromadzona była w warstwach gruntów niespoistych oraz 

nasypowych. 

Badania wykonano podczas średnich stanów wód podziemnych. Poziom 

wodonośny zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu. Zwierciadło poziomu 

wodonośnego może ulegać wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. 

 

Rys.1. Schemat usytuowania kabli, odkrytych w trakcie prac. 
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VI. WNIOSKI I ZALECENIA 

 Obecność wilgoci jest elementem destrukcyjnym dla konstrukcji murów piwnic. 

Powoduje obniżenie ich wytrzymałości i izolacyjności cieplnej. Nadmierna wilgoć 

murów wytwarza niekorzystny mikroklimat w pomieszczeniach, a także jest 

czynnikiem stwarzającym zagrożenie zagrzybienia. W zawilgoconych 

pomieszczeniach mogą pojawić się warunki zagrażające zdrowiu osób 

przebywających w tych pomieszczeniach i bezpieczeństwu mienia.  

 Brak przecieków i zawilgoceń na wykonanych nowych wylewkach świadczy o 

braku naporu wód gruntowych. 

 Lokalne zawilgocenia ścian powodowane są przez wody opadowe. Występujące 

grunty nieprzepuszczalne powodują zatrzymanie wód opadowych i cykliczne 

wprowadzanie napierającej wody w przegrody pionowe- ściany piwnic. Dlatego tak 

ważna jest poprawna izolacja pionowa ścian zewnętrznych, odcinająca wody 

opadowe przenikające przez grunt. 

 Odkryta izolacja termiczna od strony Placu Wolności w stanie mocnego 

zawilgocenia wodami opadowymi. Izolacja foliowa nie chroni izolacji termicznej 

przed wpływem wody. Zawilgocony materiał termiczny traci swoje właściwości 

izolacyjne. Należy wykonać odtworzenie/ poprawienie izolacji od strony 

zewnętrznej, po obrysie ścian zewnętrznych, wraz z wykonaniem drenażu 

obwodowego. 

 Prowadzone obecnie prace obejmują również wykonanie tynków renowacyjnych 

od strony wewnętrznej, wraz z mineralną izolacją pionową na całą wysokość muru 

oraz poziomą na przyległych pasmach posadzki. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na odpowiednie wyprofilowanie fasety na styku posadzka- ściana. 

 Projekt nie zakłada wykonania wtórnej izolacji poziomej, ze względu na brak 

widocznych „nowych” śladów podciągania kapilarnego. W przypadku piwnic 

izolacja pozioma ścian pełni bardzo ważną funkcję, ochrony przed wilgocią i 

niszczącym działaniem wody. Aby uniknąć wpływu wody podciąganej kapilarnie 

należy wykonać izolację poziomą np. metodą iniekcji krystalicznej. 

 Wszystkie te działania należy powierzyć firmie z odpowiednim doświadczeniem w 

wykonywaniu tego rodzaju robót. Prace zaplanować z wykorzystaniem systemów 

do izolacji murów istniejących, zawilgoconych. Stosować kompatybilne produkty. 
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 Dokładną specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) należy w 

tym przypadku uzgodnić z doświadczonym rzeczoznawcą mykologiczno-

budowlanym z tej dziedziny oraz bezpośrednio z wybranym producentem 

rozwiązań izolacyjnych w budynkach zabytkowych. 

 Podczas wykonywania prac związanych z izolacją pionową ścian zewnętrznych 

należy dokonać sprawdzenia poprawność i szczelność odprowadzenia wód 

deszczowych z dachu rynnami spustowymi.  

 W czasie wykonywania prac ziemnych bądź budowlanych zaleca się 

zabezpieczenie powierzchniowe przed działaniem wód opadowych oraz 

niedopuszczenie do stagnacji wody, a także zabezpieczenie gruntów przed 

przemarzaniem (grunty wysadzinowe). Grunty uplastycznione należy usunąć i 

zastąpić chudym betonem bądź stabilizacją. Roboty ziemne zaleca się prowadzić 

pod nadzorem uprawnionego geologa. 

 Wszystkie prace ziemne związane z odkopaniem fundamentów należy prowadzić 

odcinkowo pod nadzorem uprawnionego geologa, który ostatecznie wpisem do 

dziennika budowy potwierdza odbiór wykopów oraz prawidłowe wykonanie 

wspomnianych robót zgodnie z dokumentacji projektową, zaleceniami  

i sztuką budowlaną. 

 Roboty ziemne muszą być wykonane w taki sposób, aby nie naruszyć podłoża 

gruntowego pod fundamentami istniejącymi. Fundamenty istniejące należy 

odsłaniać tylko w miejscach koniecznych do wykonania nowych fundamentów.  

UWAGA: 

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami 

Prawa Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, regułami sztuki budowlanej 

oraz przepisami BHP, a całość realizacji musi odpowiadać normom i warunkom 

technicznym wykonania i odbioru robót. 

Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia budowlane a całość robót powinna być prowadzona pod 

nadzorem uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z 

dokumentacją techniczną, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
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ZAŁ. 1.  

PRZYKŁADOWY SPOSÓB ODTWORZENIA IZOLACJI PIONOWEJ 

ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN ŻELBETOWYCH.  

1. Odsłonięcie na zewnątrz ścian (dopuszcza się etapowo odsłaniać poszczególne 
odcinki ścian przedmiotowych pomieszczeń). Prace prowadzić ręcznie ze 
względu na konieczność rozbiórki istniejącego chodnika oraz demontaż 
istniejącej instalacji pod płytami chodnikowymi. Rozkop przy budynku max do 
poziomu posadowienia.  
 

2. Oczyszczenie mechaniczne ściany zewnętrznej. 
 

3. Wykonanie przeglądu odsłoniętych fragmentów z uzupełnieniem ubytków 
zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 

4. Uszczelnienie istniejących ścian piwnicy od zewnątrz. 
- wykonanie wykopów odsłaniających ścianę fundamentowa. Prace należy prowadzić 

odcinkami do 3-4 m ( do uzgodnienia w projekcie) nie powodującymi możliwość 

uszkodzenia budynku przy wykopach.  

- oczyszczenie ścian piwnic 

- osuszenie ścian piwnic 

- wykonanie fasety na uskoku, pogrubieniu muru 

- gruntowanie - na przygotowane podłoże nanieść powłokę gruntującą zapewniającą 

krzemionkowanie wgłębne, w celu zabezpieczenia muru przed substancjami 

agresywnymi i wilgocią, 

- na zagruntowane mury nakładamy szlam uszczelniający wodoszczelny, mineralny 

odporny na siarczany. całkowita grubość szlamu- zg. z rozwiązaniem systemowym. 

Wyrównanie ewentualnych nierówności tynkiem wyrównawczym- wg rozwiązania 

systemowego. 

- nałożenie warstwy hydroizolacji: elastycznej masy bezszwowej zgodnej z wybranym 

systemem. 

- wykonanie warstwy termoizolacyjnej odporniej na uszkodzenia mechaniczne i 

wilgoć. 

- zabezpieczenie powierzchni warstwy termicznej np. płytami ochronno- drenażowymi 

lub matami ochronnymi. Układanie mat powinno być powiązane z układaniem 

drenażu obwodowego wokół budynku. 

5. Zasypać wykopy wokół budynku, wykonać chodnik wzdłuż ścian ze spadkiem 
od budynku. 
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ZAŁ. 2.  

PRZYKŁADOWY SPOSÓB ODTWORZENIA IZOLACJI PIONOWEJ 

ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN MUROWANYCH  

1. Odsłonięcie na zewnątrz ścian (dopuszcza się etapowo odsłaniać poszczególne 
odcinki ścian przedmiotowych pomieszczeń). Prace prowadzić ręcznie ze 
względu na konieczność rozbiórki istniejącego chodnika oraz demontaż 
istniejącej instalacji pod płytami chodnikowymi. Rozkop przy budynku max do 
poziomu posadowienia.  
 

2. Oczyszczenie mechaniczne ściany zewnętrznej. 
 

3. Wykonanie przeglądu odsłoniętych fragmentów muru ceglanego z 
uzupełnieniem ubytków zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 

4. Uszczelnienie istniejących ścian piwnicy od zewnątrz. 
 

- wykonanie wykopów odsłaniających ścianę fundamentowa. Prace należy prowadzić 

odcinkami do 3-4 m ( do uzgodnienia w projekcie) nie powodującymi możliwość 

uszkodzenia budynku przy wykopach.  

- oczyszczenie ścian piwnic usuniecie odspojonych tynków i nierówności. Zniszczone 

spoiny usunąć na głębokość 2 cm 

- osuszenie ścian piwnic 

- gruntowanie - na przygotowane podłoże nanieść powłokę gruntującą zapewniającą 

krzemionkowanie wgłębne, w celu zabezpieczenia muru przed substancjami 

agresywnymi i wilgocią, 

- na zagruntowane mury nakładamy szlam uszczelniający wodoszczelny, mineralny 

odporny na siarczany. całkowita grubość szlamu- zg. z rozwiązaniem systemowym. 

Wyrównanie wszystkich wykutych spoin i nierówności tynkiem wyrównawczym- wg 

rozwiązania systemowego. 

- nałożenie warstwy hydroizolacji: elastycznej masy bezszwowej zgodnej z wybranym 

systemem. 

- wykonanie warstwy termoizolacyjnej odporniej na uszkodzenia mechaniczne i 

wilgoć. 

- zabezpieczenie powierzchni warstwy termicznej np. płytami ochronno- drenażowymi 

lub matami ochronnymi. 

 

5. Zasypać wykopy wokół budynku, wykonać chodnik wzdłuż ścian ze spadkiem 
od budynku. 
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ZAŁ. 3  

PRZYKŁADOWY SPOSÓB ODTWORZENIA IZOLACJI POZIOMEJ ŚCIAN 

MUROWANYCH WRAZ Z WYKONANIEM TYNKÓW RENOWACYJNYCH: 

1. Skucie istniejących tynków wewnątrz przyziemia: usunięcie zawilgoconego i 
uszkodzonego tynku na wysokość, co najmniej 1.0m powyżej krawędzi 
zawilgocenia. Wydłutowanie miękkich spoin na głębokość ok.2cm. Wstępne 
osuszenie ścian np. metodą mikrofalową. 
 

2. Odsłoniętą powierzchnię muru oczyścić z resztek zaprawy (np. przez 
szczotkowanie lub piaskowanie- czyszczenie strumieniowo-ścierne). Odpady 
utylizować zgodnie z przepisami. 
 

3. Wykonanie przeglądu odsłoniętych fragmentów muru ceglanego z 
uzupełnieniem ubytków zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 

4. Likwidacja ewentualnego biologicznego skażenia ścian. 
Powierzchnie ścian zdezynfekować i odgrzybić preparatem 

przeciwpleśniowym zgodnie z zaleceniami producenta. Po 24 h można przystąpić do 

dalszych prac. 

Środki służące do zwalczania grzyba w murze zawierają substancje biobójcze. 

Należy je stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją użycia i tylko w dozwolonych 

zakresach. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować zagrożenie 

zdrowia i środowiska naturalnego. Produkt mogą stosować wyłącznie użytkownicy 

profesjonalni 

 

5. Impregnacja „odsalająca” ścian. 
Na odsłonięte partie muru nakładamy preparat przeprowadzający sole w 

związki nierozpuszczalne w wodzie. 

 

6. Prace wstępne na powierzchni wewnętrznej ścian. 
Zagruntowanie muru i nałożenie szlamu uszczelniającego, pełniącym funkcję 

warstwy szczepnej. Wyrównanie wszystkich wykutych spoin i nierówności tynkiem 

wyrównawczym. 

 

7. Wykonanie izolacji poziomej ścian techniką iniekcji ciśnieniowej.  

- wywiercenie otworów w murze w odstępach co10 do  12 cm  ∅ 13-14 mm  

nawiercanie należy zakończyć ok. 3 cm przed druga strona muru 

- jeżeli podczas wiercenia stwierdzimy, że wewnątrz muru znajdują się nieciągłości, 

spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do 

niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to należy zakwestionowane 
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otwory wypełnić systemową zaprawą, a po 24 godzinach ponownie wykonać 

nawiercenie 

  

- preparat iniekcyjny wtłaczać odpowiednim urządzeniem (wg zaleceń producenta) 

pod ciśnieniem w ścianę poprzez zamontowane pakery, aż do pełnego nasycenia. 

Iniekcji można dokonywać zarówno przez pojedyncze pakery, jak i baterie iniekcyjne. 

Po ok. 24h wyciagnięcie pakerów oraz zamknięcie otworów szpachlówka 

uszczelniającą. 

 

- wysokość ciśnienia powinna być dostosowana do wymagań producenta systemu 

oraz parametrów wytrzymałościowych muru. Typy pomp i końcówek iniekcyjnych do 

iniekcji ciśnieniowej należy dostosować do wymagań producenta systemu. 

 

8. Wewnątrz piwnicy wykonać tynki renowacyjne- zaleca się, aby układać tynki po 
kilku tygodniach od wykonania izolacji poziomej ścian. 
- wykonanie pionowej izolacji mineralnej na całej wysokości ściany i poziomą na 

przyległych pasmach posadzki (z odpowiednio wyprofilowaną fasetą na styku ściana- 

posadzka) 

-opcjonalnie wykonanie gładzi  cienkowarstwowej, wykonanie gruntowania ścian, 

nowa powłoka malarska z farby paroprzepuszczalnej 

 

UWAGA: 

ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH BHP ZAWARTYCH W 

INSTRUKCJACH TECHNICZNYCH PRODUKTÓW SYSTEMOWYCH. 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONAĆ POD ŚCISŁYM NADZOREM TECHNICZNYM 

OSOBY DO TEGO UPRAWNIONEJ, ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, 

OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ I 

PRZEPISAMI BHP. 
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VII. Dokumentacja fotograficzna 
 

 

Fot.1. Odkrywka strony południowej- frontowej. 

Widoczna żółta folia wokół wełny mineralnej oraz czarna folia budowlana od strony zewnętrznej. 
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Fot.2. Odkrywka odsadzki żelbetowej od strony południowo-zachodniej.  

Brak izolacji termicznej i przeciwwilgociowej fundamentów. Widoczna izolacja na poziomej części 

fundamentu. (strona zachodnia) 
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Fot.3. Odspojenie tynku i widoczne pęknięcia w obrębie zaślepionego otworu drzwiowego. 

Widoczne zawilgocenie tynku i związane z nim wykwity. (strona północna) 

 

Fot.4. Odspojenie tynku i widoczne pęknięcia w obrębie zaślepionego otworu okiennego. 

Widoczne zawilgocenie tynku i związane z nim wykwity. (strona północna) 
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Fot.5. Wykonana punktowa odkrywka nie wykazała nadmiernej wilgoci ukrytej w cegłach.  

Cegły suche pod tynkiem renowacyjnym. (Odkrywka w pom. Warsztatowym) 
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Fot.6. Odkryty grunt pod posadzką. ( Pom. Magazynowe -1.16)  

Grunty gliniaste występujące w poziomie posadowienia. 
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Fot.7. Wysolenia widoczne na tynku renowacyjnym wykonanym od strony zachodniej.  

Wysolenia występują lokalnie i w niewielkim stopniu. (Pom. Warsztatowe -1.18) 

 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-22 roku przez:

Pani Agnieszka Łukasik o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0213/19

adres zamieszkania ul. Górników 64/69, 30-816 Kraków

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-10-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

MAP-BMZ-EQ7-95L *

Podpis jest prawidłowy


