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Ekspertyza   techniczna   zewnętrznego tarasu w rejonie pomieszczeń lokalu użytkowego (ŻABKI) przy ulicy  Wietrznej we 
Wrocławiu 

Wrocław 19.02.2021 roku 
 

EKSPERTYZA  TECHNICZNA  
BUDOWLANA 

   
 

OBIEKTU   :  lokalu spółki Żabka Polska sp. z o.o. znajdującego się   w części 
parterowej od strony ulicy Wietrznej nr 24-28 zespołu budynków  
mieszkalnych  wielorodzinnych    położonych  przy   ulicy Wietrznej 
18-24 oraz Skarbowców 66-68 we Wrocławiu 

 
DOTYCZĄCA:      ustalenia poprawności wykonania elementów izolacji termicznej  i 

przeciwwodnej stropodachu w rejonie pomieszczeń sklepu „ŻABKI” 
oraz  wytycznych niezbędnych prac naprawczych  w związku ze 
stwierdzonymi  silnym zawilgoceniem w pomieszczeniach zaplecza 
sklepu.  

 

 ZLECAJĄCY:   Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Wietrznej 18-24 i  

ulicy Skarbowców 66-68 we Wrocławiu.    
     

Oświadczenie rzeczoznawcy  
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Tekst ujednolicony na podstawie zmian 
wprowadzonych ustawą z dn. z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych 
innych ustaw [Dz.U. z 2020 poz. 471]))  
Oświadczam , że opracowanie zawierające  ekspertyzę techniczną dotyczącą ustalenia poprawności wykonania elementów 
izolacji termicznej  i przeciwwodnej stropodachu w rejonie pomieszczeń sklepu „ŻABKI” przy ulicy Wietrznej 18-24 we Wrocławiu,  
zostało sporządzone zgodnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
SPORZĄDZIŁ- branża konstrukcyjno-budowlana :  
mgr inż. Wojciech Jakszycki-rzeczoznawca (nr 78/03/R/C- CRRB) 
Uprawniony do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno –budowlanej,  
drogowej i mostowej. Nr ew. 310/85/UW, 418/01/DUW 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 
1.0 wstęp, opis obiektu 
1.1 Podstawa formalna i prawna wykonania  ekspertyzy  technicznej. 
1.2 Źródła danych merytorycznych. 
1.3 Zakres oceny technicznej budowlanej. 
1.4  Krótki opis obiektu. 
2.0 Ocena techniczna w zakresie opracowania-uwagi podstawowe.   
2.1 Uwagi ogólne. 
2.2 Definicja wady, 
3.0 Ocena techniczna -analiza szczegółowa .    
3.1 Opis problemu w związku ze stwierdzonymi  silnym zawilgoceniem stropodachu  zaplecza sklepu. 
3.2 Analiza rozwiązań projektowych w zakresie izolacji stropodachu. 
3.3 Raport z przeprowadzonych odkrywek.  
4.0 Wnioski i uwagi końcowe- wytyczne naprawcze.  
4.1 Wnioski.  
4.2 Zalecenia naprawcze.  
5.0 Dokumentacja fotograficzna .  

 
ZAŁĄCZNIKI 

1. Szacunkowy kosztorys prac naprawczych 
2. kopie uprawnień. 
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EKSPERTYZA TECHNICZNA 
1.0 wstęp 
1.1 Podstawa formalna i prawna wykonania  ekspertyzy   technicznej  

1. Zlecenie   z dnia  2 lutego    2021 roku  Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Wietrznej 
18-24 i ulicy Skarbowców 66-68 we Wrocławiu. 

2. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Tekst ujednolicony na podstawie 
zmian wprowadzonych ustawą z dn. z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo 
budowlane oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2020 poz. 471]). 

3. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst ujednolicony 
Dz. U. poz. 2285 z 2017r. z późniejszymi zmianami)-(WT), 

4. Normy i przepisy branżowe obowiązujące w budownictwie. 
 

1.2 Źródła danych merytorycznych: 
 

1. Własne badania i oględziny elementów  budynku w dniu 27  stycznia    2021 roku, 
2. Własne analizy związane z oceną stanu technicznego budynku oraz doświadczenie w 

zakresie rzeczoznawstwa,  
3. „RAPORT Z POMIARÓW TERMOGRAFICZNYCH” przeprowadzonych przez Kamila 

Waszczuka-„CIEPŁO BADACZ”  w dniu 22.01.2021 roku. 
4. Opinia techniczna dotycząca poprawności wykonania robót budowlanych - izolacji 

pionowej ścian fundamentowych oraz izolacji poziomej tarasu zielonego dla zespołu 
budynków  mieszkalnych  –wielorodzinnych położonych  przy   ulicy Wietrznej 18-24, 
Skarbowców 66-68 we Wrocławiu  opracowana w grudniu 2013 roku przez  mgr inż. 
Grzegorza Wróbela, 

5. Ekspertyza techniczna w sprawie rozpoznania przyczyn występowania różnych 
elementów destrukcji budynków w tym zalewania–zamakania części obiektów, z 
uwzględnieniem zjawisk niekorzystnie wpływających na stan elementów 
konstrukcyjnych oraz opracowania wytycznych technicznych prac remontowo-
naprawczych  obiektów i  wyliczenia  kosztów ich realizacji zespołu budynków  
mieszkalnych  wielorodzinnych    położonych  przy   ulicy Wietrznej 18-24 oraz 
Skarbowców 66-68 we Wrocławiu autorstwa mgr inż. Wojciecha Jakszyckiego - 
sporządzona w kwietniu 2014 roku.   

6. Projekt budowlany- fragmenty rzuty i przekroje branży architektonicznej.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Poradnik „Hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli”-Projektowanie i 
warunki techniczne wykonania i odbioru robót –autorstwa   Macieja Rokiela II wydanie –
Warszawa 2014 rok.   

8. Poradnik „HYDROIZOLACJE W BUDOWNICTWIE”-wybrane zagadnienia w praktyce” –
autorstwa Macieja Rokiela II wydanie rozszerzone –Warszawa 2009r. 

9. Poradnik „DETALE PROJEKTOWE dla architektów” autorstwa Przemysława 
Markiewicza wydanie pierwsze 2006 rok oraz  wydanie II 2010 rok Kraków.  

10. Budownictwo Ogólne –elementy budynków podstawy projektowania tom 3 wydawnictwo 
Arkady  Warszawa 2008rok.  

11. Ochrona Cieplna Budynków –system izolacji ETICS –autorstwa Frank Fróssel, Herbert 
Oberhaus, Werner Riedel –Warszawa 2011 rok, 

12. Hanna Michalak –„Garaże wielostanowiskowe –projektowanie i realizacja” –ARKADY –
Warszawa 2009r.  

 

1.3 Zakres oceny technicznej : 
Zakres ceny technicznej  obejmuje  stropodach nad częścią lokalu sklepu „Żabka” od strony 
garażu podziemnego. 
 

1. Wizja lokalna na terenie budynku-lokalu ( w dniu   27 stycznia  2021 roku ), 
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2. Wykonanie niezbędnych odkrywek i sprawdzeń, 
3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej, 
4. Wnioski i zalecenia. 

 
Szczegółowy zakres ekspertyzy obejmuje :  

1. Analizę archiwalnej  dokumentacji technicznej  budowy obiektu oraz  jej weryfikację pod 
kątem przydatności w dalszej części opracowania a także w trakcie wizji lokalnej 
sprawdzenie zgodności wykonania elementów z zakresu ekspertyzy  z projektem 
technicznym, 

2. Wizji lokalnej obiektu oraz sporządzenie koniecznej  inwentaryzacji  obiektu  w części 
dotyczącej branży architektoniczno-budowlanej oraz konstrukcyjnej  w zakresie 
opracowania, sporządzenie dokumentacji fotograficznej, sprawdzenie stanu izolacji itp. 

3. Wykonanie niezbędnych możliwych  odkrywek  celem ustalenia  stanu technicznego 
poszczególnych elementów izolacji , konstrukcji obiektu ( posadzek, nawierzchni, izolacji 
itp)  oraz ustalenia przyczyn stanu awaryjnego ( nieszczelności izolacji przeciwwodnych ) 
lub innych przyczyn w zakresie opracowania, 

4. Opracowanie wytycznych technicznych  remontu-naprawy ewentualnie stwierdzonych 
usterek lub innych przyczyn skutkujących występowaniem przecieków i zawilgoceń. 

5. Sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego prac naprawczych.   

 

1.4  Krótki opis obiektu 
Przedmiotem opracowania jest  stropodach nad częścią lokalu sklepu „Żabka” od strony garażu 
podziemnego zespołu  budynków  mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w części 
parterowej  położonych  przy ulicy Wietrznej oraz Skarbowców  we Wrocławiu. Przedmiotowy 
kompleks obiektów realizowany był jako  II etapu budowy Osiedla POGODNE-KRZYKI w latach 
2007-2009, który  przekazano do użytkowania etapami w 2010 roku.   
Charakterystyka obiektu : 
ilość mieszkań:       162 lokali mieszkalnych  , 107 miejsc postojowych w garażu podziemnym ( 
zespół c ( bud 7) -24 sztuki 

 powierzchnia całkowita (pc)=20 649,48 m2 
 powierzchnia użytkowa (Pu)= 17 427,39m2 
 (Puz)=12 702.96m2  w tym: powierzchnia mieszkań: 8 149,17 m2 
 pow. garaży podziemnych 3 746,37 m2 , 
 pow. komórek lok. 135,67m2,  
 pow. pom. gosp.16,01m2, 
 pow. balkonów 2.334,51  
 pow. tarasu nad garażem 2 389,92m2 
 kubatura brutto 52 963 m3 

Konstrukcja obiektu : 
 ściany konstrukcyjne wewnętrzne: cegła piaskowo - wapienna - 25cm + tynk 

gipsowy obustronnie,  
 ściany konstrukcyjne zewnętrzne i osłonowe - Porotherm 25 cm (P + W) ocieplone 

systemem BSO styropian + tynk mineralny + powłoka malarska silikonowa ławy i stopy 
fundamentowe żelbetowe wylewane (beton wodoodporny W6) + izolacje 
przeciwwilgociowe, 

 ściany piwnic garaży - żelbetowe (beton wodoodporny W6) 20 cm i 25cm , wylewane 
(zewnętrzne docieplone styropianem 5 cm + okładzina ceramiczna) + izolacje 
przeciwwodne i przeciwko wrastaniu korzeni, 

 stropy międzypiętrowe FILIGRAN gr. 20(do 25) cm, 
 podciągi, wieńce - wylewane żelbetowe,  
 balkony, tarasy - żelbetowe z zastosowaniem izokorbów, 
 nadproża okien i drzwi zew. - wylewane żelbetowe (ew. systemowe Porotherm) 

2.0 Ocena techniczna w zakresie opracowania-uwagi podstawowe. 

2.1 Uwagi ogólne 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie  ekspertyzy  budowlanej  

ustalającej stan techniczny wykonania izolacji  elementów  stropodachu nad częścią lokalu 
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sklepu „Żabka” od strony garażu podziemnego,  w związku ze stwierdzonymi usterkami ( 
przeciekami i zawilgoceniem  w poziomie stropu ) oraz  zastrzeżeniami co do poprawności ich 
wykonania. Należy nadmienić, że autor opracowania nie uczestniczył w żadnej formie w 
tzw. procesie inwestycyjnym a przedmiotowa ekspertyza oraz ocena jest wynikiem oględzin 
obiektu oraz analizy dostępnych dokumentów budowy a także opiera się głównie na  wiedzy 
technicznej dotyczącej  technologii jakie  należało zastosować do poprawnego wykonania robót 
budowlanych w analizowanym zakresie.  
W myśl obowiązujących przepisów projektant obiektu oraz Wykonawca robót ( obiektu)  są 
zobowiązani w trakcie sporządzania dokumentacji i realizacji budowy  stosować się do 
przepisów zawartych w ustawie  Prawo Budowlane. Artykuł 5.1 w/w ustawy brzmi cyt; 
1. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami 
budowlanymi 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 podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do 
rozporządzenia 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. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 
dotyczących: 

a) nośności i stateczności konstrukcji,  
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) higieny, zdrowia i środowiska, 
d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,(*) 
e) ochrony przed hałasem, 
f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,  
g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych; 
2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,(*)  

(*)podkreślenie autora opracowania 
Należy dodać, że zgodnie z art. 7 ust. 1, do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się 
jedynie : 

 Warunki techniczne, jakimi powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, 
uwzględniające wymagania, o których mowa w art.5, 

 Warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. 

Prawo budowlane nie zawiera prawnej definicji „wiedzy technicznej” ,  co oznacza , że należy 
rozumieć ją najszerzej jako zbiór dzieł naukowych, poradników i instrukcji projektowania i 
wykonywania robót budowlanych  w tym przede wszystkim Polskich Norm ( mimo zniesienia ich 
obligatoryjności ), które stanowią zasób wiedzy technicznej zweryfikowanej, uznanej i 
ogłoszonej w ustawowym trybie.  

Jak widać brak jest również  ustawowej definicji pojęcia „sztuka budowlana”. Powszechnie w 
literaturze technicznej przejmuje się, że przez termin „zgodnie ze sztuką budowlaną” należy 
rozumieć wykonanie inwestycji zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi 
zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, 
profesjonalnej wiedzy. 
Autor niniejszego opracowania przy  sporządzaniu przedmiotowej  ekspertyzy technicznej 
kierował się wyżej przytoczonymi zasadami.   

 

2.2  Kryteria oceny  
W tekście niniejszej oceny  znalazły się określenia oceniające stan techniczny niektórych 
elementów obiektu bezpośrednio związanych z przedmiotem sprawy z zastosowaniem kryteriów 
jak poniżej.   
W ocenie ogólnej stanu technicznego przyjęto następującą klasyfikację ocen: 

 stan techniczny dobry – element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposażenia) jest dobrze 
utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzenia; cechy i właściwości materiałów 
odpowiadają wymaganiom normy (0 – 15 % zużycia technicznego), 

 stan techniczny zadowalający – element budynku utrzymany jest należycie; celowy jest remont bieżący 
polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji itp., (16 - 30 % zużycia technicznego), 

 stan techniczny średni – w elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki  nie 
zagrażające bezpieczeństwu publicznemu; celowy jest częściowy remont kapitalny, (31 - 50 % zużycia 
technicznego), 
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 stan techniczny mierny (niezadowalający) – w elementach budynku występują lokalne silne uszkodzenia, 
lokalne ubytki, celowy jest remont kapitalny, (51 – 70 % zużycia technicznego), 

 stan techniczny zły - w elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki;  cechy             i 
właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę, (71 – 100 % zużycia technicznego). 

W ocenie stanu technicznego obiektu pod względem   bezpieczeństwa konstrukcji  nie podaje  się z powodu braku 
oceny obiektu w tym zakresie.  
 

2.3  Definicja wady 
Pod pojęciem wady lub usterki budowlanej  według ( Chrabczyński, G„ Heine, A., 

„Definicja wady budowlanej", Inżynier budownictwa, marzec 2006) przyjmuje się że: cyt.: 
„Wadą jest każda niekorzystna i niezamierzona właściwość wybudowanego obiektu, 
utrudniająca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego konserwację lub 
obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która daje się wyeliminować za 
pomocą współczesnej techniki budowlanej. Wadą jest nie tylko właściwość, lecz także 
stwierdzony brak właściwości obiektu, o której sprzedający (= wykonawca) zapewnił 
kupującego (= właściciela)”.  
W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dla faktu wystąpienia wady nie ma znaczenia 
przyczyna jej powstania (może to mieć wpływ na ustalenie odpowiedzialności za wadę) 
natomiast obowiązek usunięcia wykrytej wady spoczywa zawsze na wykonawcy, nawet gdy ten 
wykonał prace zgodnie z przedłożoną dokumentacją oraz wykorzystując dostarczone przez 
zamawiającego materiały. Jak pokazuje przytoczona powyżej definicja, nie każdą usterkę 
w budynku należy kwalifikować jako wadę. A przy ocenie występujących nieprawidłowości, 
można je podzielić na następujące trzy grupy : 
1. Nieprawidłowości, których nie  powinno się kwestionować. 
Ocena nieprawidłowości może wykazać, że odstępstwa nie przekraczają wartości granicznych 
określonych w przepisach lub sztuce budowlanej. Taki stan rzeczy należy zatem uznać za spodziewany 
lub występujący powszechnie i nie może on być podstawą reklamacji (usterki takiej nie można traktować 
jako wady), o ile strony nie uzgodniły wcześniej bardziej rygorystycznych stanów granicznych (np. 
tolerancji wymiarów). 
2. Wady, które należy usunąć 
Jeżeli usunięcie usterki zakwalifikowanej jako wada jest konieczne i niezbyt kosztowne (sama możliwość 
usunięcia wynika niejako z definicji wady), inwestor ma prawo domagać się usunięcia, wykonawca zaś 
jest zobowiązany tego dokonać. Oddzielną kwestią pozostaje ustalenie odpowiedzialności za powstanie 
wady. 

3. Wady nie do usunięcia 
W praktyce zdarza się, że przewidywany koszt usunięcia wady jest niewspółmiernie wysoki do 
efektów prac naprawczych. W takim wypadku inwestor lub nabywca może zrezygnować z żądania 
usunięcia usterki w zamian za odpowiedni ekwiwalent w gotówce. Ujmując to inaczej, rezygnacja 
z eliminacji wad trudnych do usunięcia skutkuje obniżeniem wartości budynku ( lub wartości 
części robót). 

 

3.0 Ocena techniczna -analiza szczegółowa . 

3.1 Opis problemu w związku ze stwierdzonymi  silnym zawilgoceniem 

stropodachu  zaplecza sklepu. 
Problem techniczny polegający na powstawaniu zawilgacania i zamakania (zacieków) 

oraz w konsekwencji murszenia oraz destrukcji wypraw malarskich  od spodu stropu w 
pomieszczeniach zaplecza sklepu  „Żabka” zgłaszany był już zarządcy nieruchomości co 
najmniej od dwóch lat.  
Fakt sączenia się wody w kilku miejscach sugerował jak przyczynę awarię instalacji wodnej lub 
centralnego ogrzewania. Przeprowadzone rozpoznanie sprawy przez przedstawicieli Zarządcy 
pod tym kątem  nie potwierdziło awarii instalacyjnej , jednakże w dalszym ciągu nie była znana 
rzeczywista przyczyna zaistniałej destrukcji. Informacja  ,że przecieki intensyfikują się po 
opadach deszczu wskazywałyby na nieszczelność izolacji przeciwwodnej w tym rejonie 
stropodachu garażu. 
Z kolei przeprowadzone badania  22 stycznia bieżącego roku przez Kamila Waszczuka a 
następnie sformułowane  wnioski z tych badań wskazywałby na awarię instalacyjną. 
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Z uwagi na istotę sprawy treść wniosków  z przedmiotowego  opracowania pn.  „RAPORT Z 
POMIARÓW TERMOGRAFICZNYCH” przytacza się w całości cyt. : 
„Na podstawie badań termowizyjnych zlokalizowano obszary wilgoci na suficie. Zaobserwowane 
zawilgocenie ma charakter napływowy z części centralnej pomieszczenia, kumuluje się w okolicy 
ścianki działowej i podciągu. Prawdopodobną przyczyną wycieku wody jest nieszczelność w 
mieszkaniu numer 3 znajdującym się tuż nad lokalem użytkowym. Zaleca się przeprowadzenie 
prób szczelności instalacji wody bieżącej zarówno ciepłej i zimnej (w mieszkaniu nr 3), w razie 
wykrycia spadku ciśnienia w celu lokalizacji miejsca wycieku wody należy wykonać badanie 
kamerą termowizyjną.” 
Analizowana destrukcja wypraw stropu zaplecza sklepu „Żabki” dotyczy miejsc nie 
zlokalizowanych pod pomieszczeniami lokalu nr 3, tak więc kwestia ,że przyczyną destrukcji jest 
awaria instalacyjna nie jest jednoznaczna, jednakże całkowicie się jej nie da na tym etapie 
rozpoznania sprawy wykluczyć. 
Z uwagi na konstrukcję stropu nad pomieszczeniami przyziemia ( usługami oraz garażem) 
wykonaną w technologii stropu typu „FILIGRAN” nie można jednoznacznie wskazać ,że miejsca 
zawilgocenia są pod miejscami gdzie występuje źródło wycieku ( przecieku). Woda ze źródła 
wycieku może przemieszczać się po powierzchni górnej stropu a jej wypływ może nastąpić 
dopiero w miejscach zarysowania lub spękania samej tarczy strop lub w miejscach przerw w 
betonowaniu. Charakter  i rysunek miejsc zawilgoconych wskazuje na taką możliwość.  
W trakcie oględzin w dniu 27 stycznia stwierdzono na spodniej powierzchni stropu nad 
pomieszczeniami zaplecza sklepu „Żabka” w kilku miejscach zawansowaną destrukcję 
powierzchni wypraw malarskich oraz częściowo wypraw tynkarskich. Aktywnych przecieków 
oraz sączenia wody nie zaobserwowano. Badanie wilgotności w miejscach destrukcji 
potwierdziło stan aktywny stan zawilgocenia gdzie zmierzona wilgotność powierzchniowa 
wahała się w przedziale 3,5-5,5%.   Poniżej fragment dok. fot. ilustrującej stan sufitów, widoczne 
tzw. spurchle , odspojenia farby oraz wysolenia i murszenie powierzchniowe tynku. 
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3.2 Analiza rozwiązań projektowych w zakresie izolacji stropodachu  
 

Rzut parteru ( kondygnacja nad sklepem)              rzut piwnic –poziom sklepu i jego  zaplecza 

       
( oznaczono w kolorze żółtym miejsca gdzie dokonano odkrywek warstw tarasu)  

 
Jak łatwo zauważyć zaobserwowane uszkodzenia na spodniej części stropu występują w 
rejonie poza obszarem bryły budynku w miejscu tzw. zielonego tarasu nad garażami.  
 
Według autora niniejszego opracowania możliwe przyczyny stwierdzonych destrukcji spodniej 
części stropu w pomieszczeniach zaplecza sklepu „Żabki” są następujące : 

1. Przecieki z nieszczelnej izolacji przeciwwodnej tarasu, 
2. Zawilgocenia wtórne z powodu przemarzania i występowania zjawiska wykraplania się 

pary wodnej z przestrzeni pomieszczeń sklepowych na wewnętrznej powierzchni 
stropu, 

3. Awaria instalacji wodnych ( niewielkie przecieki i sączenia z pomieszczeń lokali 
mieszkalnych sąsiadujących) na co wskazywałaby opinia Kamila Waszczuka , 

4. Kumulacja dwóch przyczyn tj. okresowe przecieki z  nieszczelnej lub źle 
zamontowanej  izolacji przeciwwodnej tarasu przemarzanie stropu i występowanie 
zjawiska jak w punkcie 2. 

 
Konstrukcja tarasu-wpływ na możliwość powstania analizowanej szkody   
 

Taras nad garażem zajmuje powierzchnię  2 389,92m2  ( zgodnie z informacją z opisu 
technicznego) i został zagospodarowany jako teren zielony. Warstwy nad konstrukcją żelbetową 
stropu garażu zgodnie z opisem przedstawiają się następująco cyt: 

„8a.     Zielony taras  nad garażem (np. wg systemu Soprema, ZinCo itp.) 
• warstwa wegetacyjna :ziemia ogrodu dachowego ; mieszanka substratu dla dachu 

obsadzonego zielenią intensywną do 30cm ( do 60cm tylko w oznaczonych miejscach 
na rzucie tarasu) 

• płyty chodnikowe z betonu wibrowanego o powierzchni pokrytej płukanym żwirem - 

Rejon tarasu zewnętrznego 
nad pomieszczeniami 
sklepu  oznaczono  obszar 
stwierdzonych zawilgoceń i 
zacieków od spodu stropu 

Zaplecze sklepu pod 
tarasem   zewnętrznym  
obszar stwierdzonych 
zawilgoceń i zacieków od 
spodu stropu 

2 

1 
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40cm x 40cm gr.4cm wsporniki     systemowe na podkładkach z papy wys.8mm 
Iub3.5cm 

• mata ochronna przed uszkodzeniami mechanicznymi 
•  izolacja przeciwwodna bitumiczno-polimerowa (2 warstwy papy termozgrzewalnej)) + 

wzmocnienia pion. w miejscach styku z budynkiem min 15cm + ochrona wzmocnień 
pionowych papa nawierzchniowa (zgrzewana na całej powierzchni) papa podkładowa 
(zgrzewana na zakładach) 

•  warstwa   spadkowa   -   szlichta   na   bazie   szybkowiążącego   cementu nadająca 
• spadek 1% + impregnacja (na całej powierzchni razem 
• ze ściankami bocznymi do wys. 20 cm) lub zamiennie warstwa oddzielająca 
• z włókna szklanego 
• strop filigran 30cm 
• farba emulsyjna o dużym oporze dyfuzyjnym(zalecana zamiast białkowania)” 

Dokonane odkrywki w podczas oględzin w znacznej mierze potwierdziły wykonanie tarasu 
zgodnie z opisem wyżej przedstawionym. Szczegółowy raport z ich wykonania przedstawiono  
w punkcie 3.3 jak niżej.  

Wcześniejsze badania ( przez autora opracowania) wykazały ,że warstwa ziemi 
uradzonej zwanej wyżej substratem wynosi około 25-30cm. W pozostałych miejscach tj.  alejek 
oraz nawierzchni chodnikowych układ warstw jest analogiczny tylko w miejsce ziemi urodzajnej 
stosowane są podbudowy z kruszyw ( żwirów)  filtracyjnych itp. Zgodnie z rysunkami 
powykonawczymi  woda opadowa z powierzchni tarasów winna być odprowadzona jest poprzez 
układ drenów powierzchniowych poliestrowych do wpustów wewnętrznych typu GEBERIT.  
W przypadku słabych opadów woda opadowa zatrzymywana jest w warstwach tarasowych i 
stopniowo odsączana do kanalizacji deszczowej , natomiast w trakcie opadów intensywnych 
oraz długotrwałych następuje silne nawodnieni terenu-gruntu i z części powierzchni tarasów 
przewidziano zrzut  wody  bezpośrednio na teren zielony rodzimy wzdłuż krawędzi konstrukcji 
tarasów.  
Powoduje to powstanie zjawiska podniesienia się pozornego zwierciadła wody w gruncie 
nasypowym nawet do poziomu powierzchni terenu co w konsekwencji skutkuje 
wystąpieniem parcia hydrostatycznego na ściany podziemne budynków i przecieki wody 
do wnętrza obiektów w przypadku nieszczelności izolacji przeciwwodnej  co w 
rozpatrywanych obiektach już wcześniej stwierdzono.  
Nie można wykluczyć , że taka sytuacja ma miejsce w rejonie stropodachu nad 
pomieszczeniami zaplecza  „Żabki”. 
Ponadto w okresach przejściowych tj.  w sytuacji gdy grunt na tarasach ( nad garażami jest 
zamarznięty) może nastąpić zjawisko brak drożności drenów pod powierzchnią gruntu i w 
trakcie opadów następuje sytuacja podtopieni terenu między budynkami z uwagi na brak 
powierzchniowego odprowadzenia wody do kratek ściekowych.   
 

Komentarz: 1 
Sposób usuwania wód opadowych na działkach budowlanych określa rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 
 Zgodnie z § 28. ust. 1 w/w rozporządzenia „działka budowlana, na której sytuowane są budynki, 
powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci 

kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej”. 
Zgodnie zaś z § 28 ust. 2 „w razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji 
deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren 
nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych”. 
Przepis § 126 przywołanego rozporządzenia stanowi, iż „dachy i tarasy, a także zagłębienia 
przy ścianach zewnętrznych budynku powinny mieć odprowadzenie wody opadowej do 
wyodrębnionej kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej, a w przypadku braku 
takiej możliwości – zgodnie z § 28 ust. 2. Przewody odprowadzające wody opadowe przez 
wnętrze budynku w przypadku przyłączenia budynku do sieci kanalizacji ogólnospławnej należy 
łączyć z instalacją kanalizacyjną poza budynkiem.  
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Poniżej przykładowe poprawne konstrukcje  kratek ściekowych  umożliwiającej odprowadzenie 
w dwóch poziomach wody zarówno  z nawierzchni chodnika jak i warstwy filtracyjnej pisku ( 
pospółki)  

  
 
W trakcie wcześniejszych przeglądów obiektu ( przez autora niniejszego opracowania) w tym 
pomieszczeń garażu stwierdzono liczne ślady na stropach oraz także częściowo na ścianach 
wykwitów pleśni –patrz dok. fot. Przedmiotowe zapleśnienia występują głownie w skrajnych 
częściach garażu przynależnego do klatki schodowej nr 20c pod tarasem zielonym w najdalszej 
części korytarza. Powstanie pleśni jest wynikiem długotrwałego  zawilgocenia powierzchni 
stropów oraz ścian zewnętrznych w tym rejonie. Zawilgocenie jest, zdaniem autora niniejszego 
opracowania, wynikiem skraplania się pary  wodnej na wewnętrznych powierzchniach ścian i 
stropów z powodu niedostatecznej izolacji termicznej.  
W okresie obniżonych temperatur przedmiotowe zjawisko w sposób zdecydowany się nasila z 
powodu przemarzania przegród zewnętrznych.       
Zgodnie z opisem technicznym a szczególności dotyczącym konstrukcji warstw poziomych w tym 
rejonie ( punkt 8a,8b,8c) przytoczonym jak wyżej w trakcie realizacji robót nie zamontowano 
żadnej warstwy izolacji termicznej. Brak izolacji termicznej powoduje zamarzanie stropów i 
częściowo ścian podziemnych w rejonie  odległych od budynku mieszkalnego części garażu i nie 
tylko co w konsekwencji skutkuje zaobserwowanym zjawiskiem wyżej opisanym.  
Nie zaprojektowanie izolacji termicznej w części podziemnej stropów pod trasami zielonymi,  
należy uznać za błąd projektowy mimo, braku wymagań dotyczących ochrony cieplnej dla 
nie ogrzewanych pomieszczeń podziemnych zawartych w załączniku nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Brak określenia  takiego 
warunku  szczegółowego w rozdziale dotyczącym ochrony cieplnej budynku w/w 
rozporządzenia  nie zwalnia projektanta z konieczności spełnienia wymogu przepisu 
dotyczącego ochrony przed zawilgoceniem. 
Z powodu braku właściwej izolacji termicznej części podziemnej użytkowanej na garaże już po 
krótkim okresie eksploatacji stwierdzono na znacznych powierzchniach pionowych 
zewnętrznych stykających się z gruntem oraz poziomych ( stropach ) pod tarasami 
występowanie tzw. „pleśni czarnej”. W ramach usuwania usterek gwarancyjnych, w okresie 
letnim 2013 roku, powierzchnie ścian i sufitów ( stropów) zagruntowano środkami 
grzybobójczymi  typu „IZOMUR” oraz „TYTAN”. Ponadto, zgodnie z informacją uzyskaną od 
Zlecającego,  zwiększono krotność przewietrzania pomieszczeń garażowych. Działania 
powyższe , należy traktować jako doraźne –usuwające skutki wadliwego wykonawstwa ( i 
projektowania) , nie usuwające podstawowej przyczyn jakim jest brak właściwych 
izolacji.    

Komentarz 2 : 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków powinny , według 
instrukcji  ITB nr 408/2005, spełniać między innymi następujące wymagania :ciągłości i 
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szczelności ,  a dla izolacji powłokowych ścisłego przylegania do izolowanego podłoża , 
ciągłości połączenia izolacji poziomej z pionową. Ponadto praktycznie wszelkie dostępne 
podręcznikowe opracowania techniczne zakładają w przypadku realizacji części podziemnej  w  
wykopach otwartych, w zależności od zbadanego poziomu wód gruntowych , wykonanie 
dodatkowych izolacji od strony gruntu nasypowego w różnej postaci powłok hydro-izolacyjnych.  
Ponadto we wszystkich rozwiązaniach podkreśla się konieczność zabezpieczenia 
elementów budynku do wysokości co najmniej 30cm powyżej poziomu  otaczającego 
terenu-patrz  przykładowe poprawne rozwiązania systemu zabezpieczenia budynku w pasie 
przyziemia na podstawie dostępnej literatury technicznej przedstawione jak w punkcie wyżej.     

Komentarz 3 : 
Do podstawowych obowiązków projektanta oraz wykonawcy robót jest realizacja budynku 
spełniającego wymogi przepisów związanych z ochroną obiektu przed zawilgoceniem i korozją 
biologiczną. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku  w art.5 zobowiązuje aby cyt:  
„art. 5.2b. Obiekt budowlany należy projektować i wykonywać zapewniając usuwanie ścieków, 

wody opadowej i odpadów” a w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
roku w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
dokładnie reguluje warunki jakie mają spełniać przegrody zewnętrzne :  
 

Rozdział 4 
Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną 

§ 315. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby opady atmosferyczne, woda 
w gruncie i na jego powierzchni, woda użytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu w tym 
budynku nie powodowały zagrożenia zdrowia i higieny użytkowania. 
§ 316. 1. Budynek posadowiony na gruncie, na którym poziom wód gruntowych może powodować 
przenikanie wody do pomieszczeń, należy zabezpieczyć za pomocą drenażu zewnętrznego lub w inny 
sposób przed infiltracją wody do wnętrza oraz zawilgoceniem. 
2. Ukształtowanie terenu wokół budynku powinno zapewniać swobodny spływ wody opadowej od 
budynku. (*) 
§ 317. 1. Ściany piwnic budynku oraz stykające się z gruntem inne elementy budynku, wykonane z 
materiałów podciągających wodę kapilarnie, powinny być zabezpieczone odpowiednią izolacją 
przeciwwilgociową. 
2. Części ścian zewnętrznych, bezpośrednio nad otaczającym terenem, tarasami, balkonami i 
dachami, powinny być zabezpieczone przed przenikaniem wody opadowej i z topniejącego śniegu.  
§ 318. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych i ich uszczelnienie 
powinny uniemożliwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza budynków. (*) 
i dalej  

§ 321.  1. Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może  
występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych.  
2. We wnętrzu przegrody, o której mowa w ust. 1, nie może występować narastające w kolejnych latach 
zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej.  
3. Warunki określone w ust. 1 i 2 uważa się za spełnione, jeśli przegrody odpowiadają wymaganiom 
określonym w pkt 2.2.4. załącznika nr 2 do rozporządzenia.  
§ 322. 1. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne zewnętrznych przegród budynku, warunki  
cieplno-wilgotnościowe, a także intensywność wymiany powietrza w pomieszczeniach, powinny 
uniemożliwiać powstanie zagrzybienia.  
2. Do budowy należy stosować materiały, wyroby i elementy budowlane odporne lub uodpornione 
na zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrożenia korozją 
biologiczną. (*) 
3. Przed podjęciem przebudowy, rozbudowy lub zmiany przeznaczenia budynku, w przypadku 
stwierdzenia występowania zawilgocenia i oznak korozji biologicznej, należy wykonać ekspertyzę 
mykologiczną i na podstawie jej wyników - odpowiednie roboty zabezpieczające.  

(*)podkreślenia autora opracowania 

konkluzja 1 

Zaprojektowanie i wykonanie obiektu uniemożliwiającego spełnienie powyższych wymogów jest 
błędem projektowym oraz  wykonawczym  skutkującym zrealizowaniem budynku 
posiadającego  istotna  wadę techniczną. Stan techniczny izolacji termicznej i przeciwwodnej 
obiektu w poziomie stropodachu i przyziemia, w obszarze pomieszczeń zaplecza sklepu „Żabki”,  
należy uznać jako niezadowalający i zły.  
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Jak już wcześniej wskazano jedną z przyczyn powstałych destrukcji w pomieszczeniach 
zaplecza sklepu jest stałe silne  zawilgocenie  powstałe w  wyniku skraplania się pary  wodnej na 
wewnętrznych powierzchniach stropu ( tu stropodachu) z powodu braku izolacji termicznej. W 
okresie obniżonych temperatur przedmiotowe zjawisko w sposób zdecydowany się nasila z 
powodu możliwości wprost  przemarzania przegród zewnętrznych.       

konkluzja 2 

W obszarze zmiany użytkowania pomieszczeń garażu podziemnego   gdzie do zaplecza 
sklepu włączono pomieszczenia znajdujące się bezpośrednio  pod tarasem, należało w 
ramach ich adaptacji dokonać ocieplenia stropu ( nawet od strony wewnętrznej).  

 

3.3 Raport z przeprowadzonych odkrywek. 
 
W trakcie oględzin obiektu dokonano dwóch odkrywek w rejonie nawierzchni tarasu 
zewnętrznego w obszarze nad pomieszczeniami zaplecza sklepu „Żabki” w rejonie 
występujących destrukcji. Lokalizację odkrywek znaczono na schemacie jak wyżej  w punkcie 
3.1 w kolorze żółtym. 
Odkrywkę nr 1 wykonano przy schodach zejściowych z balkonu przynależnego do lokalu 
mieszkalnego na parterze, nr 2 pod płytą balkonu przy narożu budynku. 
 
Układ warstw w obu odkrywkach był analogicznych stwierdzono : 

1. płyty chodnikowe z betonu wibrowanego o powierzchni pokrytej płukanym żwirem - 40cm 
x 40cm gr.4cm  

2. podsypka cementowo piaskowa ( z domieszką żwirku) grubości około 50mm 
3. Podbudowa z kruszywa kamiennego niesortowanego 0-32mm o grubości warstwy około 

30-35cm  
4. mata ochronna z geowłókniny ( miękkiej) tzw. filtracyjna,  
5. płyty filtracyjne  z kształtek styropianowych ( 25mm) 
6. mata ochronna z geowłókniny ( miękkiej) tzw. filtracyjna II warstwa,  
7. izolacja przeciwwodna bitumiczno-polimerowa (2 warstwy papy termozgrzewalnej))-

widoczna warstw papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia  z posypką  
8. Warstwy wyrównawcze  i konstrukcja stropu ( nie odsłonięto) 

 
 
Odkrywka nr 1 
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Odkrywka nr 2 

  
 
Obie odkrywki potwierdziły wykonanie warstw tarasu  po pierwsze nie zgodnie z projektem 
technicznym ( w tym opisem projektu powykonawczego) oraz nie zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej.  
Nie wykonano zgodnie z projektem warstw ochronnej, która winna być stosowana jako bariera 
korzeniowa na tarasach i dachach zielonych (retencyjnych).  
Folię przeciw korzeniową należy układać z zakładem min. 50 cm i wywinięciami na elementy pionowe 
(attyki, opaski żwirowe, kominy itp.) do wysokości ponad docelową warstwę substratu. Folia przeciw 
korzeniowa nie może zostać uszkodzona mechanicznie w trakcie układania. W przypadku miejscowego 
uszkodzenia należy przykryć je dodatkową warstwą folii i zabezpieczyć brzegi taśmą butylową. 

Nie wykonano zgodnie z zasadami wiedzy technicznej warstwy ocieplenia stropodachu , 
ponadto warstwy izolacji przeciwwodnej przy styku z ścianami osłonowymi w poziomie parteru 
budynku nie wywinięto powyżej poziomu  terenu –tu nasypu ze substratu lub  podbudowy z 
kruszywa-patrz. dok. fot.   
 

4.0 Wnioski i uwagi końcowe- wytyczne naprawcze.  

4.1 Wnioski.  
 

1. Nie poprawnie zaprojektowana  oraz wadliwie  wykonana izolacja przeciwwodna i 
termiczna w tarasu nad piwnicami ( w tym w szczególności na pomieszczeniami 
zaplecza sklepu „Żabka”  nie zapewnia spełnienia warunków Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie  warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.   

2. Nie wykonano poprawnie projektu instalacji zagospodarowania wody deszczowej oraz 
zastosowano nie przemyślane rozwiązanie  systemu odwodnienia powierzchni tarasów 
oraz wody drenujące warstwy tarasu. Powoduje to okresowe  powstawanie zjawiska 
podniesienia się pozornego zwierciadła wody w gruncie nasypowym nawet do poziomu 
powierzchni terenu co w konsekwencji skutkuje wystąpieniem parcia hydrostatycznego 
na ściany podziemne budynków i przecieki wody do wnętrza pomieszczeń obiektów w 
przypadku nieszczelności izolacji przeciwwodnej  co w rozpatrywanych obiektach już 
stwierdzono. 

3. Brak zaprojektowania izolacji termicznej w części podziemnej stropów pod trasami 
zielonymi,  należy uznać za błąd projektowy mimo, braku wymagań dotyczących ochrony 
cieplnej dla nie ogrzewanych pomieszczeń podziemnych zawartych w załączniku nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r.  ( w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie-WT). W obszarze 
zmiany użytkowania pomieszczeń garażu podziemnego,   gdzie do zaplecza sklepu 
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włączono pomieszczenia znajdujące się bezpośrednio  pod tarasem, należało w ramach 
ich adaptacji dokonać ocieplenia stropu ( nawet od strony wewnętrznej). 

4. Z powodu braku właściwego ocieplenia stropów garaży w miejscach pod tarasami 
zewnętrznymi występuje w okresie obniżonych temperatur zjawisko przemarzania 
stropów i ścian w tym rejonie i w konsekwencji powstają  warunki  sprzyjające 
utrzymywaniu się stałego   zawilgocenia  stropów i ścian w   dłuższej perspektywie czasu 
może doprowadzić do ich znaczącej  destrukcji co z kolei może mieć negatywny wpływ 
na stan bezpieczeństwa konstrukcji budynku jako całości.  

5. Wadliwie wykonano izolację przeciwwodną płyty stropodachu nad garażem, we 
wszystkich rozwiązaniach podkreśla się konieczność zabezpieczenia elementów 
budynku do wysokości co najmniej 30cm powyżej poziomu  otaczającego terenu. 

6. Niepoprawne  rozwiązanie projektowe a także  wadliwa technologia wykonania robót 
izolacji przeciwwodnej i termicznej tarasu nad garażami może być przyczyną  
zawilgocenia ( z powodu przemarzania) oraz przecieków do wnętrza pomieszczeń 
zaplecza sklepu „Żabka””  i  w konsekwencji w trakcie eksploatacji obiektu może być 
przyczyną uszkodzeń i destrukcji elementów wykończeniowych  co świadczy że  roboty 
budowlane zostały wykonane z naruszeniem Art. 5.pkt1  Ustawy Prawo Budowlane. 
Koniecznym jest podjęcie prac naprawczych-patrz zalecenia jak w punkcie 4.2. 

 

4.2 Zalecenia naprawcze  
 
4.2.1 Wytyczne naprawy –wariant nr I. 
Zdaniem autora niniejszego opracowania w celu usunięcia przyczyn przemarzania stropu oraz 
ewentualnych przecieków z powodu nieszczelności izolacji przeciwwodnej w rejonie pom. 
zaplecza sklepu należy wykonać na przedmiotowym tarasie   następujące prace remontowe w 
zakresie nawierzchni i warstw izolacyjnych  : 

1. Zdemontować płyty chodnikowe  oraz warstwę podsypki cementowo piaskowej,  
2. Usunąć warstwę podkładową z kruszywa kamiennego niesortowanego 0-31mm do 

poziomu warstwy geowłókniny  
3. Zdemontować warstwę drenująca składająca się z geowłókniny ( dwie warstwy) oraz płyt 

drenujących styropianowych ( grubości około 25mm) 
4. Dokładnie zbadać stan izolacji przeciwwodnej szczególnie w miejscach styku ze 

ścianami osłonowymi w poziomie parteru. W przypadku stwierdzenia zadowalającego 
stanu technicznego warstwy izolacji przeciwwodnej   dopuszcza się możliwość jego 
pozostawienia pod warunkiem sprawdzenie jej zakresu wywinięcia na ścianę osłonową 
budynku minimum 25-30 powyżej docelowego poziomu nawierzchni tarasu, 

5. Wykonać izolację termiczną z płyt  ze styroduru grubości średnio 12 cm ( spadkowy 6-
2cm)-przy czym jeżeli spadek został wykształcony na podłożu pod izolację 
przeciwwodną należy zastosować płyty izolacyjne grubości stałej wynoszące 120mm. 
przy założeniu jednostkowego oporu cieplnego materiału nie większego niż ( 
λ=0,0320W/m²)  

6. Wykonać prawidłowo uszczelnienia styków posadzki tarasu   z elementami pionowymi tj. 
ze ścianą budynku i dzielącymi segmenty, - za pomocą odpowiednich taśm 
uszczelniających, 

7. Zamontować folię przeciwkorzeniową,  należy układać z zakładem min. 50 cm i 
wywinięciami na elementy pionowe (attyki, opaski żwirowe, kominy itp.) do wysokości 
ponad docelową warstwę substratu. 

8. Uszczelnić przejście rury spustowej 
9. Odtworzyć warstwę podbudowy z kruszywa kamiennego ( materiał z odzysku) , 
10.  Odtworzyć nawierzchnię ze zdemontowanych  płyt chodnikowe  oraz warstwę podsypki 

cementowo piaskowej 
Po dokonaniu rozbiórki warstw tarasowych do poziomu izolacji przeciwwodnej, w przypadku 
wątpliwości technicznych należy wezwać autora niniejszego opracowania na konsultacje.  
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Poniżej przykład poprawnego rozwiązania stropodachu zielonego na podstawie  poradnika 
„DETALE PROJEKTOWE dla architektów” autorstwa Przemysława Markiewicza wydanie 
pierwsze 2006 rok Kraków. 
 

 

 
4.2.2  Wytyczne naprawy wariant nr II. 
Do rozpatrzenia wytyczne  ocieplenie stropów w pomieszczeniach garaży od strony 
wewnętrznej –zaleca się stosowanie po wykluczeniu możliwości występowania przecieków 
wody z powodu nieszczelności warstwy izolacji przeciwwodnej.  
Z uwagi na znaczące koszty jakie należałoby ponieść w przypadku wykonania ocieplenia 
stropów nad garażami w części pod podwórzem wewnętrznym zaleca się wykonanie ocieplenia 
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od środka poprzez przyklejenie płyt od spodu stropu płyt krzemianowych o wysokim 
współczynniku oporności cieplnej. Zaleca się zastosowanie płyt grubości 50-70mm typu 
MULTIPOR firmy YTONG lub innego producenta. Przedmiotowe płyty zaleca się przykleić na 
powierzchni stropów oraz na ścianach w pasie około 80cm  poniżej  stropu.  
 
 
Informacja techniczna –MULTIPOR. 
„Mutipor”  to mineralne płyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu 
komórkowego. Ich gęstość wynosi do 115 kg/m3, przez co charakteryzują się wysoką 
izolacyjnością termiczną zachowując wszystkie najważniejsze zalety betonu komórkowego. 
Płyty MULTIPOR to produkt zgodny z Europejską Aprobatą Techniczna ETA-05/0093. Materiał 
ten spełnia surowe wymagania, co uprawnia do znakowania go symbolem CE.  
MULTIPOR wykazuje się wysoką izolacyjnością termiczną. Przy gęstości ok. 115 kg/m3 
uzyskuje niezwykłe parametry cieplne - współczynnik przewodzenia ciepła λ w przypadku płyt 
MULTIPOR wynosi 0,043 W/(mK). Wyjątkowe właściwości pozwalają na stosowanie płyt 
MULTIPOR także jako ocieplenie ścian i stropów od wewnątrz ponieważ  płyty porowate z 
uwodnionego krzemianu wapniowego podciągają wodę na tyle  silnie, że na przegrody  może 
nie dojść do kondensacji pary wodnej  i tym samym nie powstaną   warunków dla rozwoju 
grzybów pleśniowych.  
Uwaga 
Ewentualna realizacja naprawy powstałej szkody w przypadku  wariantu II winna być 
poprzedzona pracami związanymi z uszczelnieniem miejsc  na spodniej części stropu 
żelbetowego,  gdzie występują sączenia lub przecieki wody,  poprzez zastosowanie iniekcji lub 
zapraw zaporowych 
 
 
 

 
 

mgr inż. Wojciech Jakszycki-rzeczoznawca (nr 78/03/R/C- CRRB) 
Uprawniony do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno –budowlanej,  
drogowej i mostowej. Nr ew. 310/85/UW, 418/01/DUW  

 
5.0 Dokumentacja fotograficzna .  
Destrukcja wypraw tynkarskich oraz malarskich z powodu stałego zawilgocenia stropu w 
pomieszczeniach zaplecza sklepu „Żabka”.  
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Przykłady destrukcji –pomiar wilgotności powierzchniowej ( wilgotność masowa) 
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Kolejne przykłady przecieków ( zawilgocenia0  
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Odkrywka nr 1 
 

   
Widoczne warstwy –patrz opis w tekście  

  
Papa termozgrzewalna z posypką , kształtki poliestrowe –drenażowe , warstwy geowłókniny  
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Odkrywka nr 2 

  
Widoczne warstwy jak przy odkrywce nr 1 

 
Wywinięcie papy na ściany osłonowe parteru budynku poniżej poziomu zasypki o  około 20cm 

 


