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ekspertyza  stanu technicznego balkonów budynku mieszkalnego  przy ulicy Łokietka nr 14 we Wrocławiu .  

Wrocław 12.05.2021 roku 
 
 

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDOWLANA 

balkonów  
  

     OBIEKTU   :          balkonów znajdujących się na elewacji frontowej budynku 
mieszkalnego położonego    przy   ulicy Władysława łokietka nr 
14  we Wrocławiu.  

 
DOTYCZĄCA:      stanu technicznego 8 sztuk balkonów oraz balustrad  celem 

ustalenia technologii i zakresu ich naprawy w związku ze 
stwierdzonymi usterkami oraz destrukcją elementów 
wykończeniowych.   

 

      ZLECAJĄCY:    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oaza" Ul. Dworcowa 16A,               

52-456 Wrocław.    
 

 

Oświadczenie projektanta- 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 ustalenia stanu technicznego balkonów w/w obiektu we Wrocławiu 
przy ulicy Łokietka nr 14 ,  zostało sporządzone zgodnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
SPORZĄDZIŁ  :                 
mgr inż. Wojciech Jakszycki-rzeczoznawca (nr78/03/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 budowlanej . 
1.2 Źródła danych merytorycznych. 
1.3 Zakres  ekspertyzy technicznej  
1.4   Opis obiektu. 
2.0 Ocena techniczna w zakresie opracowania-uwagi podstawowe.   
2.1 Uwagi ogólne. 
2.2 Definicje, wymogi techniczne.  
 3.0 Ocena techniczna -analiza szczegółowa .    
3.1 Raport z przeprowadzonych oględzin  
3.2 Stwierdzone usterki i uszkodzenia   
4.0 Wnioski i uwagi końcowe, 
4.1 Uwagi ogólne 
4.2 Wnioski 
4.3 Wytyczne naprawcze 
4.4 Wyliczenie kosztów prac naprawczych . 
5.0 Dokumentacja fotograficzna.  
ZAŁĄCZNIKI 

1. kosztorys prac naprawczych 
2. kopie uprawnień. 
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EKSPERTYZA  BUDOWLANA   
 

1.0 wstęp 
1.1 Podstawa formalna i prawna wykonania ekspertyzy budowlanej .  
 

1. Zlecenie  nr 01//ŁOKIETKA14 /2021 z dnia  15 kwietnia  2021 roku.    
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), 

4. Instrukcja ITB 344/2007 „zabezpieczenia wodochronne tarasów i balkonów” –ITB 
Warszawa 2007 rok. 

5. Instrukcje -Wytyczne-Poradniki Instytutu Techniki Budowlanej –Izolacje tarasów i 
balkonów –projektowanie i wykonywanie-Barbara Francke –Warszawa 2012 rok, 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo 
ogólne tom I, część 3. Arkady, Warszawa 1990. 

7. Instrukcja ITB 421/2006 ( Instytutu Techniki Budowlanej) zeszyt  6 część B roboty 
wykończeniowe –montaż okien i drzwi balkonowych –Warunki techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych oraz nowelizacja z 2011  i 2016 roku.  

8. Inne normy i przepisy branżowe obowiązujące w budownictwie. 
 

1.2 Źródła danych merytorycznych: 
 

1. Poradnik „DETALE PROJEKTOWE dla architektów” autorstwa Przemysława 
Markiewicza wydanie pierwsze 2010 rok Kraków.  

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

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

4. Poradnik „TARASY  I BALKONY” projektowanie  i warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót ” –autorstwa Macieja Rokiela III  wydanie –Warszawa 2013r. 

5. Własne analizy związane z oceną stanu technicznego balkonu budynku oraz 
doświadczenie w zakresie rzeczoznawstwa,  

 

1.3 Zakres  ekspertyzy  budowlanej. 
 
Sporządzenie  ekspertyzy budowlanej obiektu jak wyżej  oraz opracowań uzupełniających-
wytycznych naprawczych  wynikających z zakresu destrukcji i stwierdzonych uszkodzeń  
oddzielnie  dla każdego tarasu lub balkonu  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.   
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Zakres oceny technicznej  ekspertyzy  budowlanej 

1. Wizja lokalna na terenie obiektu  w dniu   29 kwietnia    2021 roku , 
2. Wykonanie niezbędnych odkrywek i sprawdzeń, 
3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej, 
4. Wnioski i zalecenia. 

Oryginalny tekst zlecenie ekspertyzy 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania: 
ekspertyzę techniczna 8 płyt balkonowych wraz z balustradami od strony frontowej przy ul. Łokietka 14 
w celu ustalenia metody i zakresu naprawy tych balkonów. Zleceniodawca jest zobowiązany: 
Przeanalizować dokumentacje techniczna obiektu. 
Dokonać wizji lokalnej obiektu. 
Wykonać niezbędne możliwe techniczne odkrywki jeśli będzie to konieczne. 
Opracowanie wytycznych technicznych remontu -naprawy balkonów wraz z określeniem stopnia ich 
pilności. 
Sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego prac naprawczych. 

 

1.4  Opis obiektu,  
Przedmiotem oceny jest stan technicznego ośmiu sztuk balkonów ( wspornikowych) 
znajdujących się na elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego 
przy ulicy Władysława Łokietka nr14. Przedmiotowy budynek jest obiektem plombowych 
wpisanym w pierzeję zabytkowych kamienic zlokalizowanych wzdłuż ulicy Łokietka. Budynek 
przypuszczalnie wzniesiony w latach 50-60 XX wieku  w miejscu istniejącej niegdyś 
kamienicy , która została zburzona w wyniku działań wojennych okresu II Wojny Światowej.   
Obiekt został odbudowany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami stalowo 
betonowymi typu WPS. Od strony elewacji frontowej jak i od strony podwórza znajdują się 
balkony wsparte na konstrukcji stalowej z kształtowników ( dwuteowników) osadzonych w 
poziomie stropów między kondygnacyjnych wspornikowo. Budynek posiada  6 kondygnacji 
nadziemnych oraz podpiwniczenie, przykryty jest stropodachem płaskim.  

 

2.0 Ocena techniczna w zakresie opracowania-uwagi 

podstawowe.   

 

2.1 Uwagi ogólne  dotyczące wymogów realizacyjnych, kryteria oceny  
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 
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Kryteria oceny  
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), 

 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  przyjęto 
następującą klasyfikację ocen: 
 

 stan zadowalający — elementy, które nie wykazują zarysowań, nadmiernych ugięć i śladów korozji, 
 stan mało zadowalający- elementy, które wykazują niewielkie zarysowania, nieznaczne ugięcia oraz 

objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelność pokrycia itp., 
 stan niezadowalający- elementy, które uległy znacznej korozji, wykazują objawy ugięć, znaczne 

zarysowania, uszkodzenia tynków itp., 
 stan przed awaryjny - elementy, wykazujące nadmierne ugięcia i zarysowania, świadczące o 

przekroczeniu stanów granicznych nośności i użytkowalności, a także wykazujące istotne uszkodzenia, 
ubytki itp. 

 stan awaryjny - konstrukcja wykazuje trwałe uszkodzenia i silne zarysowania, pęknięcia, miejscową 
utratę stateczności, itp. 

 katastrofa budowlana - niezamierzone gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a 
także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i 
obudowy wykopów. (Art.73.1- Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.  

 

2.2  Wymogi techniczne-uwagi ogólne.  
Uwagi co do wymogów technicznych. 
Zasady ogólne ( według 1.1.4 i 1.1.5)  dotyczące doboru warstw w nawierzchniach tarasów i 
balkonów, które należy uwzględnić, zarówno w procesie projektowania, jak też wykonywania są 
następujące: 

1. tarasy i balkony  powinny być tak skonstruowane i wykonane, by zabezpieczały w 
sposób trwały przed opadami atmosferycznymi pomieszczenia położone pod tarasem, 

2. balkony powinny być tak skonstruowane i wykonane, by wody opadowe zbierające się  
na ich powierzchni nie miary możliwości wnikania w przylegle ściany budynków, 

3. spadki tarasu i balkonu nie powinny być mniejsze od 1,5% (zalecane 2%). Spadek 
należy formować pod warstwa, hydroizolacyjną i tak wyprofilowane pochylenie 
zachować w warstwie nawierzchniowej, 

4. przekrycia tarasów i balkonów można wykonywać w układach tradycyjnych, tzn. z 
izolacją termiczną znajdującą  się poniżej izolacji wodochronnej, lub w układach 
odwróconych, tzn.  z izolacją termiczną ułożoną na powierzchni izolacji wodochronnej. 
W przypadku stosowania układów odwróconych izolacja termiczna powinna być 
wykonana z materiałów  nienasiąkliwych, 

5. przekrycie tarasowe powinno być zgodne z aktualnymi przepisami w zakresie ppoż., 
6. niedopuszczalne jest kotwienie podpór balustrad i innych elementów mocowanych na 

powierzchni tarasu i balkonu w sposób przebijający  izolację  wodochronną 
7. wyroby stosowane do izolacji wodochronnej tarasów, balkonów  powinny być odporne 

na korozję biologiczną oraz powinny odznaczać się dużą elastycznością, 
8. w obrębie przekrycia tarasowego należy unikać łączenia  ze sobą wyrobów, które 

mogą szkodliwie na siebie oddziaływać i tym samym obniżać jakość izolacji, 
9. bezpośrednio na powierzchni izolacji wodochronnej wykonanej z wyrobów rolowych nie 

wolno układać warstwy dociskowej z gładzi cementowej. Warstwy te powinny być 
oddzielone od siebie warstwą poślizgową. 
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Komentarz 1 
Poniższy tekst  zaczerpnięto i opracowano według poradnika „HYDROIZOLACJE  W 
BUDOWNICTWIE”- wybrane zagadnienia w praktyce” –autorstwa Macieja Rokiela . 
Pierwotną przyczyną niszczenia balkonów i tarasów jest przyjęcie złego rozwiązania konstrukcyjno-
materiałowego, wynikającego z nie przeanalizowania rzeczywistych warunków pracy elementu 
konstrukcyjnego. Drugą przyczyną jest złe wykonawstwo. 
Rodzaje obciążeń i czynniki destrukcyjne 
Balkon to konstrukcja, na którą składa się wiele elementów, których właściwa współpraca w warunkach 
eksploatacyjnych gwarantuje długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie. Ze względu na warunki 
atmosferyczne – deszcz, mróz, słońce, gwałtowne zmiany temperatury – konieczność odprowadzenia 
wody opadowej z powierzchni balkonu, uszczelnienia dylatacji i obróbek blacharskich jest to dość 
trudne do osiągnięcia, tym bardziej że najsilniej narażone na obciążenia są wierzchnie warstwy 
konstrukcji: okładzina (zazwyczaj ceramiczna lub kamienna), uszczelnienie, warstwa spadkowa oraz 
dylatacje.   
Taras jest konstrukcyjnie elementem bardziej skomplikowanym. Układ warstw powoduje, że w upalne 
dni jego powierzchnia, zwłaszcza wykończona ciemnymi płytkami, potrafi się nagrzać do temperatury 
nawet 70OC i wyższej, a ze względu na konieczność zapewnienia komfortu cieplnego mieszkańców spód 
płyty znajduje się zawsze w temperaturze pokojowej. Do tego dochodzi szokowe obciążenie warstw 
wierzchnich (użytkowych), np. w wyniku gwałtownej burzy w lecie. W czasie ostrej zimy powierzchnia 
tarasu oziębia się do temperatury od –20OC do –30OC, w pomieszczeniu pod tarasem panuje 
temperatura rzędu +25OC. 
Nie chodzi jednak tylko o różnice temperatur między spodem tarasu a jego wierzchnią warstwą, ale 
także o różnicę między minimalną w zimie a maksymalną w lecie temperaturą działającą na konstrukcję 
(gradient rzędu prawie 100OC). Bardzo niebezpieczne są cykle zamarzania i odmarzania w okresie 
wczesnej i późnej zimy (temperatura ujemna w nocy i nad ranem, dodatnia w ciągu dnia).  
 

 
Rys. 1. Uszczelnienie balkonu – wariant z powierzchniowym odprowadzeniem wody – tzw. uszczelnienie 
zespolone wg [3]: 1 – obróbka blacharska; 2 – taśma uszczelniająca; 3 – okładzina ceramiczna na kleju 
typu „flex”; 4 – elastyczny szlam uszczelniający; 5 – warstwa spadkowa wykonana na warstwie czepnej; 

6 – płyta konstrukcyjna 
  
Poprawne sposoby hydroizolacji balkonów 
Ogólnie istnieją dwa podejścia dotyczące uszczelnień balkonów. Pokazano je na rys. 2 i 3. Rysunek 2 
pokazuje rozwiązanie z podpłytkowym (zespolonym) uszczelnieniem przeciwwodnym z elastycznej 
mikrozaprawy uszczelniającej (szlamu). Istotą tego rozwiązania jest niedopuszczenie do penetracji 
wilgoci i wody w głąb jastrychu. Wilgoć zatrzymuje się na poziomie spodu płytki. 
Rysunek 3 pokazuje odmienne podejście do problemu. W rozwiązaniu tym założono dwupoziomowe 
odprowadzenie wody – po powierzchni balkonu oraz po warstwie uszczelniającej – na skutek 
zastosowania pod jastrychem maty drenażowej. Ewentualne pozostałości wody odparują po nagrzaniu 
się okładziny. Nie ma także niebezpieczeństwa zniszczenia konstrukcji na skutek obniżenia się 
temperatury poniżej zera stopni. Uzupełnieniem systemu są przydrzwiowe kratki wpustowe oraz 
osłonowe profile boczne. 
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Rys. 3. Uszczelnienie balkonu – wariant z drenażowym odprowadzeniem wody wg [3]: 1 – obróbka blacharska drzwi (okapnik); 2 
– obróbka blacharska; 3 – taśma uszczelniająca;  4 – okładzina ceramiczna na kleju typu „flex”; 5 – jastrych wodoprzepuszczalny; 

6 – warstwa ochronna wodoprzepuszczalna; 7 – drenaż; 8 – warstwa ochronna; 9 – bitumiczna izolacja przeciwwodna; 10 – 
warstwa spadkowa wykonana na warstwie czepnej; 11 – płyta konstrukcyjna 

 Poprawne sposoby hydroizolacji tarasów 
Dla tarasów nadziemnych (nad pomieszczeniami ogrzewanymi), podobnie jak dla balkonów, istnieją 
powszechnie dwa warianty uszczelnienia powierzchni tarasów: wariant z powierzchniowym 
odprowadzeniem (wiąże się z wykonaniem uszczelnienia zespolonego, czyli podpłytkowego) oraz 
wariant z drenażowym odprowadzeniem wody opadowej. Istota tych dwóch odmiennych rozwiązań 
konstrukcyjnych pokazana została na rys. 4 i 5. 
Tarasy naziemne to drugi rodzaj tarasów różniących się jednak swoją specyfiką od tarasów 
nadziemnych. Układ warstw jest podobny jak dla balkonu, także sposób uszczelnienia jest analogiczny 
(uszczelnienie zespolone lub drenażowe odprowadzenie wody), jednak podobieństwo tu się kończy. 
Niezależnie od rodzaju wybranego wariantu uszczelnienia tarasu naziemnego konieczne jest wykonanie 
ław fundamentowych i ścian tarasu, odpowiednie ich uszczelnienie oraz połączenie z izolacją ściany 
budynku, do której przylega taras. 
W przypadku tarasów wyróżnić można dodatkowo układ tradycyjny, w którym termoizolacja chroniona 
jest przez hydroizolację (rys. 4 i 5) oraz odwrócony, w którym hydroizolacja chroniona jest przez 
termoizolację (rys. 6). 

3.0 Ocena techniczna -analiza szczegółowa .    

3.1 Raport z przeprowadzonych oględzin  
 
Od strony elewacji frontowej jak i od strony podwórza znajdują się balkony wsparte na 
konstrukcji stalowej z kształtowników ( dwuteowników) osadzonych w poziomie stropów 
między kondygnacyjnych wspornikowo. Przedmiotowe balkony mają kształt prostokąta o 
wymiarach w planie około 90x190cm. Wykonane są jako płyta typu ( Kleina) na 
dwuteownikach o wysokości około 180-200mm, od czoła płata również zamknięta jest 
dwuteownikiem połączonym z belkami nośnymi za pomocą spawania. Konstrukcja płyty z 
boku ( ścianki boczne i czołowe)   wypełnione są zaprawą  oraz kawałkami cegieł poprzez tzw. 
szpałdowanie. Całość tj. część spodnia oraz boczna została wyprawiona tynkiem cementowo -
wapiennym  na siatce ( co wynika z śladów  w miejscach destrukcji wyprawy).  
W trakcie oględzin balkonów znajdujących się na elewacji frontowej budynku przy ulicy Wł. 
Łokietka  nr 14  w tym w szczególności  balkonu na ostatniej kondygnacji  stwierdzono 
występowanie następujących uszkodzeń i usterek: 

1. Odpadanie tynku z powierzchni bocznych i spodnich ( stropu) płyty balkonów co 
powoduje realne zagrożenie  bezpieczeństwa użytkowania i zagrożenie 
bezpieczeństwa życia ludzi i mienia. 

2. Destrukcji i odpadanie fragmentów jastrychu ( płytek)  w pasie okapowym  polegająca 
na ich samoczynnym odspajaniu od podłoża oraz  murszeniem zaprawy co również 
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powoduje realne zagrożenie  bezpieczeństwa użytkowania i zagrożenie 
bezpieczeństwa życia ludzi i mienia,  

3. Destrukcję wypraw tynkarskich  elewacji bezpośrednio pod strefą okapową balkonu w 
rejonie nadproży okiennych ( drzwiowych –drzwi balkonowych)  oraz widoczne ślady 
po stałych przeciekach-zaciekach  w tym rejonie-patrz dok. fot. 

4. Destrukcję i rozpad pochwytów drewnianych balustrad stalowych balkonów, 
5. Zaawansowaną korozję obróbek blacharskich balkonów , ponadto zły ich profil oraz 

brak orynnowania płyty balkonów ( notabene przepisy WT nie wymagają montażu 
orynnowania balkonów z wyłączeniem tarasów)  powoduje zaciekanie wody opadowej 
na ścianki boczne płyty balkonu oraz część spodnia a także na elewację ściany 
osłonowej, 

6. Rozpad i destrukcję warstwy poziomej izolacji przeciwwodnej powłokowej –szczególnie 
na styku z pasem obróbek blacharskich oraz  w miejscach mocowania słupków 
talowych balustrady zabezpieczającej, 

7. Wadliwe wykonanie posadzek z płytek ( samodzielnie przez użytkowników lokali)  bez 
izolacji podpłytkowej oraz zabezpieczeń bocznych  

Konkluzja  

Stan techniczny wypraw oraz szpałdowanie płyt balkonowych ( dla wszystkich 8 
balkonów)  szczególnie w pasie okapu  należy uznać w ocenie ogólnej jako 
niezadowalający  i zły , występują uszkodzenia i ubytki   zagrażające bezpieczeństwu 
publicznemu; koniecznym jest pilne podjęcie działań naprawczych usuwających 
przyczyny oraz skutki stwierdzonych uszkodzeń .  

 

komentarz : 
Do podstawowych obowiązków właściciela ( właścicieli w tym zarządcy) budynku jest 
utrzymywanie jego należytym stanie technicznym oraz konserwowanie instalacji i urządzeń 
służących między  innymi do ochrony obiektu przed zawilgoceniem. Zgodnie z treścią 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku ( z okresu budowy) w 
sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
dokładnie reguluje warunki jakie ma 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.(*) 

(*) podkreślenie autora opracowania 

 

3.2 Stwierdzone usterki i uszkodzenia   

 
W trakcie przeglądu stwierdzono następujące wady technologiczne i wykonawcze związane z 
realizacją przedmiotowych   posadzek  balkonów ( dotyczy to balkonów z  posadzką z płytek 
oraz z warstwą izolacji powłokowej wierzchniej) : 

1. Brak prawidłowo wykształconego  pasa okapowego- obróbki blacharskie w poziomie 
izolacji przeciwwodnej ( pod warstwą jastrychu) co skutkuje destrukcją wypraw 
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pionowych ścianki płyty konstrukcji balkonu oraz  elewacji na styku ze ścianami 
poprzecznymi i osłonowymi  od strony zewnętrznej-patrz. dok . fot.  

2. Brak właściwej izolacji przeciwwodnej  poziomej podkładu betonowego tzw. 
izolacji pod płytkowej ( patrz. dok. fot), 

3. Wadliwe wykonanie  właściwej izolacji przeciwwodnej konstrukcji płyty balkonu  w 
pasie okapowym gdzie brak jest możliwości odprowadzenia wody poza lico ściany 
osłonowej ( wilgoci) przedostającej się przez warstwy posadzki jastrychu  – gdzie  
winna być wykonana obróbka blacharska,  

4. Relatywnie za mała wytrzymałość jastrychu cementowego ( w stosunku do zaleceń 
podawanych w literaturze-patrz uwaga jak niżej  )  a przez to z ograniczona 
odpornością  na działania mrozu i zmiennych warunków atmosferycznych, 
nieprawidłowo zawibrowane podłoże z jastrychu ( podbudowa z jastrychu 
nasiąkliwa), 

Konkluzja  

Wadliwe wykonawstwo prac budowlanych oraz  brak izolacji przeciwwodnej podpłytkowej  i w 
konsekwencji brak właściwego  zabezpieczenia przed stałym zawilgoceniem-zamakaniem 
podkładu cementowego ( betonowego) stało się również przyczyną przedostawania-
przesączania  się wody  rejonie pasa okapowego  na styku konstrukcji balkonu ze ścianami 
osłonowymi  oraz wnikania  pod warstwy  wykończeniowe elewacji oraz nadproży.   

Sprawozdanie z fot.  
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Komentarz 2 
 
Kolejną podstawową przyczyną znacznego nasiąkania wodą ( co w dłuższej perspektywie 
będzie przyczyną rozpadu) jastrychu  na przedmiotowych balkonach   jest jego wadliwe 
wykonawstwo. Jastrych jako warstwa dociskowa winien być wykonany albo z dobrego 
jakościowo betonu klasy przynajmniej C20/25 z zastosowaniem plastyfikatorów albo ze 
specjalnych ( konfekcjonowanych )  zapraw do wykonywania jastrychów na zewnętrz 
obiektów.  Minimalna wytrzymałość na ściskanie jastrychu wykonanego z suchej zaprawy 
powinna wynosić przynajmniej 20MPa. Grubość warstwy dociskowej nie powinna być 
mniejsza niż 55mm. Należy ponadto stosować dodatkowe zbrojenie przeciwskurczowe z siatki 
o małych oczkach 50x50mm i średnicy prętów rzędu 4mm. Jastrych winien być dylatowany 
zarówno od ściany budynku( paskiem styropianu grubości 10-15mm) jak przy dużych 
powierzchniach i konstrukcyjnie.  
Okres i tempo rozpadu i zniszczenia posadzek nie jest zależny od sposobu ich eksploatacji 
przez  użytkowników lecz od stopnia wpływu warunków zewnętrznych na powierzchnie  
balkonu. Najszybciej destrukcji ulegają  posadzki balkonów ( lub tarasów)  wyższych 
kondygnacji, mniej osłoniętych od deszczu  oraz w miejscach silnej ekspozycji słonecznej.  
Należy podkreślić, że  posadzka z płytek nie może być traktowana jako samodzielna warstwa 
izolacji przeciwwodnej ochraniająca  warstwy jastrychu czy płytę  konstrukcji, ponieważ z 
natury nie stanowi szczelnej powłoki a przenikanie wody przez mikro szczeliny w fugach  
w trakcie eksploatacji jest zjawiskiem normalnym.     
 
Komentarz 3 
Dla balkonów (tarasów) wyróżnić można izolację zespoloną (podpłytkową) oraz izolację 
międzywarstwową. Ta pierwsza zabezpiecza przed wnikaniem wody w jastrych dociskowy, 
druga, zwana niekiedy hydroizolacją międzywarstwową, stanowi główną hydroizolację połaci. 
Często zamiast niej wykonuje się warstwę rozdzielającą np. z folii PE, wówczas funkcję 
głównej hydroizolacji przejmuje uszczelnienie podpłytkowe. 
Do wykonania izolacji podpłytkowej (zespolonej) można stosować dwa typy materiałów: 
- elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające. Jest to jedno- lub dwuskładnikowa 
wodoszczelna i wodoodporna polimerowo-cementowa powłoka o grubości 2–3 mm zdolna do 
przenoszenia rys podłoża o szerokości rozwarcia nie mniejszej niż 0,5 mm; 
- maty lub folie uszczelniające. Jest to rolowy materiał hydroizolacyjny z tworzywa sztucznego, 
może występować w dwóch postaciach: pierwszej – pozwalającej na kompensację naprężeń 
powstających na skutek obciążeń termicznych (powierzchnia w kształcie jaskółczego ogona), 
i drugiej – jako folia z tworzyw sztucznych zespolona z włókniną techniczną. 
Elastyczne szlamy muszą spełniać  minimalne wymagania, które  podano w tabeli normy [PN-

EN 14891:2009 Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne 

mocowane klejami – Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie],. 

 

4.0 Wnioski i uwagi końcowe .  
4.1 Uwagi ogólne 
 
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. Ponadto  Instytut Techniki Budowlanej publikuje w formie 
instrukcji opracowania książkowe pn. „ Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych”.  Jednakże w związku z szybkim postępem technicznym w 
budownictwie, szczególnie w zakresie technologii robót budowlanych w tym izolacyjnych  
następuje naturalna dezaktualizacja znacznej części treści norm budowlanych  oraz 
„warunków technicznych..”.  
W takiej sytuacji projektant a także wykonawca robót jest zobowiązany stale i na bieżąco 
podnosić poziom swojej wiedzy w zakresie robót przez siebie realizowanych. Tym 
bardziej ,że na temat nowoczesnych technologii wykonywania zabezpieczeń wodochronnych i 
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izolacji budynków oraz posadzek balkonów i tarasów jest publikowanych sporo różnych 
opracowań.  

 

4.2.Wnioski.  
 

1. Z analizy sposobu realizacji robót posadzkowych i izolacyjnych na balkonach 
przynależnych do lokali    mieszkalnych budynku    położonego   przy ulicy Wł. Łokietka 
nr 14  we Wrocławiu wynika jednoznacznie, że w wyniku naturalnej destrukcji wypraw 
tynkarskich oraz nie poprawnego wykonawstwa  (niezgodnego z aktualnymi  z 
zasadami wiedzy technicznej obowiązującej w tym zakresie) nastąpiła znacząca 
destrukcja elementów wypraw oraz posadzki skutkująca samoistnym odpadaniem 
fragmentów zapraw   co powoduje realne zagrożenie  bezpieczeństwa użytkowania i 
zagrożenie bezpieczeństwa życia ludzi i mienia. 

2. Brak właściwych obróbek blacharskich oraz izolacji przeciwwodnej a także izolacji  
podpłytkowej  i w konsekwencji brak właściwego  zabezpieczenia przed stałym 
zawilgoceniem-zamakaniem podkładu cementowego ( betonowego) stało się 
podstawową przyczyną przedostawania-przesączania  się wody  rejonie pasa 
okapowego styku konstrukcji balkonu  ze ścianą osłonową  oraz do warstw 
wykończeniowych elewacji ( w tym tynku i elementów konstrukcji nadproży).   

3. Reasumując prace budowlane związane z  wykonawstwem nawierzchni i  izolacji  
przedmiotowych  balkonów   zostały  zrealizowane według wadliwej  technologii nie 
zapewniającej  przewidywanego  okresu bezusterkowej eksploatacji a więc   
uchybiając podstawowym  zasadom wiedzy technicznej obowiązującym  w tym 
zakresie co świadczy że zostały wykonane z naruszeniem Art. 5.pkt 1  Ustawy Prawo 
Budowlane.  

4. Koniecznym jest wykonanie prac naprawczych zgodnie z poniższymi zaleceniami. 
 

4.3 Wytyczne prac naprawczych.  
 
4.3.1 Wytyczne naprawy warstw wypraw tynkarskich ,  podłogowych ( w tym posadzki 
balkonów) oraz balustrad   –wariant nr I-podstawowy z uwagi na  pełne odtworzenie stanu 
istniejącego  przedstawiony został w pierwszej kolejności. 
 
Przed przystąpieniem do prac remontowych balkonów należy wygrodzić strefę  niebezpieczną 
w obszarze pasa drogowego ulicy Władysława Łokietka. W tym celu koniecznym będzie 
zajęcia pasa drogowego (tu chodnika) i całkowite wyłącznie z użytkowania chodnika na 
odcinku remontowanej elewacji budynku co wymaga sporządzenia projektu tymczasowej 
organizacji ruchu i zgody zarządcy drogi.  Ponadto koniecznym będzie  postawienie rusztowań 
komunikacyjnych z plandekami zabezpieczającymi przed  możliwością nie kontrolowanego 
upadku materiałów budowlanych zarówno w trakcie prac rozbiórkowych jak i prac 
naprawczych.  

Uwaga ! Wszelkie prace rozbiórkowe oraz prace naprawcze w zakresie warstw 
wykończeniowych jak i konstrukcyjnych przedmiotowych balkonów  winny być realizowane   
pod nadzorem kierowniczym osoby posiadającej  stosowne uprawnienia budowlane  i 
doświadczenie w wykonawstwie robót rozbiórkowo-modernizacyjnych starych obiektów. 

 
W zakresie stricte robót  budowlanych należy wykonać na przedmiotowych  balkonach  
następujące prace remontowe w zakresie wypraw, nawierzchni i warstw izolacyjnych  : 

1. Skuć wszystkie tynki od spodu konstrukcji płyt balkonów , skuć zaprawę- szpałdowanie 
dwuteowników oraz rozebrać warstwy podłogowe i posadzkowe wierzchnie łącznie z 
obróbkami blacharskimi i warstwą izolacji przeciwwodnej. 

2. Po całkowitym odsłonięciu konstrukcji  płyty balkonów ze wszystkich stron należy 
dokonać oceny staniu technicznego kształtowników stalowych nośnych szczególnie w 
miejscu styku z murem osłonowym budynku ( miejsce osadzenia wsporników) oraz 
styków połączenia słupków balustrad balkonowych z konstrukcją płyty balkonu. W 
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przypadku stwierdzonej korozji wgłębnej kształtowników stalowych  lub innych 
wątpliwości należy wezwać autora niniejszego opracowania celem konsultacji. 

3. Zdemontować płytki , skuć warstwę jastrychu na całej powierzchni balkonów celem 
odsłonięcia warstwy izolacji przeciwwodnej, 

4. Oczyścić kształtowniki stalowe – o ile to możliwe zalecane  jest czyszczenie 
mechaniczne. Jeśli nie ma możliwości zastosowania metody mechanicznej 
powierzchnie stalowe należy oczyścić ręcznie (np. szczotką stalową i papierem 
ściernym). 

5. Nanieść na powierzchnię kształtowników  ochronę antykorozyjną. Po wyschnięciu na 
powierzchnie stalowe należy nałożyć tzw. mostek sczepny a następnie niezwłocznie 
położyć warstwę  zaprawy naprawczej-wypełniającej, ( przykładowo zalecane produkty : 
ochrona antykorozyjna: weber.rep 750,  mostek sczepny: weber.rep 751 lub rozwiązanie 2 w 1: 

ochrona antykorozyjna i mostek sczepny: weberep KB duo). 
6. Założyć na powierzchnie przewidziane  do otynkowania tj. ścianki boczne płyty 

balkonu oraz spodnią płyty,    siatkę tynkarską  ( wskazana pleciona ocynkowana) 
poprzez trwałe jej zamocowanie i następnie wyprawić tynkiem cementowo-wapiennym 
zwykłym dostarczonym na budowę jako gotowy konfekcjonowany wyrób. W części 
krawędzi dolnej płyty balkonu należy zamontować profil tynkarski z kapinosem 
uniemożliwiającym spływanie wody na cześć spodnią płyty.  Zaleca się, aby 
naprawione powierzchnie zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem 
czynników atmosferycznych, a zwłaszcza wody opadowej. Można to zrobić przy użyciu 
hydrofobizatora Ceresit CT 9. Nadaje się on do zabezpieczania fasad budynków, w 
tym obiektów zabytkowych. Może być też używany do zapobiegania: wykwitom, 
uszkodzeniom powodowanym przez mróz, rozwojowi glonów i mchów na elewacjach. 

7. Powierzchnię wierzchnia płyty balkonu należy przygotować poprzez jej wyrównanie 
masą szpachlową modyfikowaną. Następnie zamontować pas okapowy wykonany z 
blachy  z kapinosem  o  rozmiarach umożlwiających skuteczne odrzucenie wody 
opadowej od lica ścianki pionowej płyty balkonu. Część pozioma obróbki winna być  
szczelnie połączonego z warstwą  izolacji przeciwwodnej konstrukcyjnej. Obróbki 
blacharskie należy wykonać  z blachy cynkowo-tytanowej grubości 0,6mm lub stalowej 
ocynkowanej –powlekanej grubości 0,55mm w kolorze zbliżonym do koloru płytek o 
kształcie i profilu umożlwiającym swobodne odprowadzenie wody poza lico elewacji. 

8. Kolejno  należy wykonać  warstwę izolacji przeciwwodnej  w sposób ciągły  z 
wywinięciem poza lico konstrukcji płyty balkonowej ( oraz w rejonie styków - warstwy 
tynku  ściany osłonowej ).Warstwę izolacji można wykonać jako powłokową ze szlamu 
izolacyjnego grubości min 3,5-4,0mm lub z zastosowaniem jednej warstwy  papy 
termozgrzewalnej  systemu SBS o grubości min.   4mm. 

9. Wykonać jastrych podkładowy  cementowy o stałej miąższości grubości min  45mm 
wskazane  w przedziale 50-55 mm z zaprawy cementowej klasy min 20 MPa  
wzmocniony zbrojeniem z siatki z prętów stalowych,  

10. Zamontować  drugi poziom obróbek blacharskich okapowych- obróbki blacharskie 
należy wykonać  z blachy cynkowo-tytanowej grubości 0,6mm lub stalowej 
ocynkowanej –powlekanej grubości 0,55mm 

11. Wykonać warstwę powłokową ( podpłytkową)  przeciwwodną (hydroizolację )  z 
odpowiednim wywinięciem na ściany pionowe oraz na powierzchnię gzymsu- z 
zastosowaniem siatki  z włókna szklanego  przykładowo w  tzw. kąpieli akrylowej , 
najlepiej zastosować  system powłokowy wzmacniany STO STO-FLEXYL  MAPEI, lub 
w technologii ( basenowej ) firmy Deitermann, BOSTIK, Ceresit  lub SOPRO co 
gwarantuje pełną  skuteczność ochrony przeciwwodnej. Grubość warstwy izolacji 
podpłytkowej min 2,0-3,5mm-nanoszona dwukrotnie .  

12. Wykonać prawidłowo uszczelnienia styków posadzki balkonu  z elementami pionowymi 
tj. ze ścianą budynku i słupkami balustrady np. za pomocą  taśm uszczelniających, 

13. Położyć płytki tarasowe na kleju o zwiększonej elastyczności i mrozoodporności, 
metodą pełnego wypełnienia zaprawa klejową powierzchni spodniej płytki lub stosować 
kleje rozpływne, płytki winny być przyklejone do podłoża zapewniając 
całopowierzchniowe podparcie. Należy stosować  materiał  do klejenia płytek 
spełniający  wymogi normy-PN-EN12004:2002. 
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14. Płytki układane na balkonie (tarasie)  muszą być antypoślizgowe i  posiadać atest na 
mrozoodporność oraz nasiąkliwość nie większą niż 0,5%.  

15. Wykonać fugowanie zaprawami do spoinowania płytek na tarasach ( o zwiększonej 
elastyczności) oraz wypełnić dylatacje-styki pionowe listwami systemowymi, fugi winny 
spełniać wymogi normy PN-EN 13888:2004, 

16. Istniejące mocowanie słupków  balustrad poprawić gdzie należy  styki osadzenia 
słupków uszczelnić.  

17. Zmurszałe i uszkodzone drewniane podchwyty balustrad należy zdemontować i 
zamocować nowe analogiczne z drewna liściastego twardego lub zastąpić je pobytem 
ze rury o średnicy zewnętrznej  40-45mm  ze stali nierdzewnej. 

18. Wykonać wyprawy malarskie na otynkowanych powierzchniach płyty balkonu oraz na 
innych powierzchniach gdzie konieczne było również usunięcie odspojonych i 
zmurszałych tynków. Wykonać bieżącą konserwację elementów stalowych balustrad 
poprzez ich pomalowanie ( oczyszczenie plus warstwa fary podkładowej i 
nawierzchniowej)    

 
Komentarz –warstwa sczepna 

Warstwa sczepna, zwana też powszechnie mostkiem, ma na celu zwiększenie przyczepności 
międzywarstwowej materiałów. Znajduje zastosowanie m.in. w przypadku powierzchni betonowych, 
żelbetonowych, kamiennych oraz mających styczność ze stalą. Z racji wysokiej odporności na mróz i 
wodę mostki sczepne wykorzystywane są np. przy budowie i naprawie oczyszczalni ścieków, 
infrastruktury kanalizacyjnej i w ogólnie rozumianym budownictwie hydrotechnicznych. Powierzchnia 
betonu powinna być szorstka o dobrej przyczepności i wykazywać wytrzymałość na odrywanie 
>0,8MPa. Powierzchnię betonu należy oczyścić poprzez frezowanie, śrutowanie itp. Stal zbrojeniową 
lub kształtową  należy oczyścić metodą strumieniowo cierną do klasy czystości co najmniej Sa2. 

 
Poniżej schemat dodatkowych elementów izolacyjnych jakie należy wprowadzić w 
trakcie prac naprawczych  
Przy czym mocowanie rynny należy zaliczyć jako działanie zalecane, analogicznie 
sposób kotwienia słupków balustrad pozostaje bez zmian lecz należy dokonać 
starannego ich uszczelnienia.  
 

 
1. płytki gresowe grubości około 9mm, układane na kleju, 
2. izolacja podpłytkową 
3. jastrych cementowo-piaskowy grubości 45-50 mm zbrojny siatką ( beton B20)  
4. warstwa izolacji powłokowej przeciwwodnej szlam powłokowy lub papa 

termozgrzewalna,   

8 
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5. konstrukcja-pyta balkonu na kształtownikach stalowych (żelbetowa lub płyta Kleina) 
stropu nad kondygnacją. 

6. Wyprawa tynkarska spodniej płyty balkonu, 
7. Konstrukcja balustrady, 
8. Kapinos wykształcony za pomocą narożnika tynkarskiego do stosowania na zewnątrz  

 

 
4.3.2 Wytyczne naprawy warstw podłogowych oraz posadzki balkonu –wariant nr II-bez 
jastrychu i wyprawy posadzki z płytek kompleksowy- zalecany. 
 

a) Wykonać wszystkie czynności analogicznie jak  wyżej opisane  w punktach od 1-7  
oraz  15 – 17 , 

b) Wykonać   warstwę izolacji przeciwwodnej  w sposób ciągły  z wywinięciem poza lico 
konstrukcji płyty balkonowej ( oraz w rejonie styków - warstwy tynku  ściany 
osłonowej). Warstwę izolacji można wykonać jako powłokową ze z membrany 
samoprzylepnej EPDM ( dwu warstwowo)  lub  z zastosowaniem dwóch  warstw  papy 
termozgrzewalnej  systemu SBS o łącznej  grubości min.   7 mm. 

c) Wykonać nawierzchnie posadzki balkonów z trawy syntetycznej lub z parkietu 
tarasowego ( z klepek kompozytowych lub z drewna naturalnego) na tragarzach 
systemowych. 

 

4.4  Wyliczenie kosztów prac naprawczych celem doprowadzenia balkonów do 

stanu bez usterek i wad.  

 
Kosztorysy  prac budowlanych ( poprawkowych oraz związanych z usuwaniem wad balkonów   
sporządzono  przyjmując następujące parametry: 

 stawkę roboczogodziny 25,00 zł /r-g, 
 narzut kosztów pośrednich  do R i S -65,9 %, 
 narzut zysku do R, Kp(R), S Kp(S) – 11,0%, 
 narzut kosztów zakupu do M-6,0%, 
 narzut z tytułu prac na czynnym obiekcie oraz sytuacji rynkowej 30% 

Stawka roboczogodziny netto ( bez VAT)  wynosi 46,04 zł /r-g.  i jest  stawką zbliżoną do 
stawek  wysokich    ( zanotowane )  dla robót inwestycyjnych-remontowych  w województwie 
dolnośląskim w   II kwartale roku 2021. Wartości cen  materiałów przyjęto jako średnie ceny 
rynkowe ( np. publikowane w  wydawnictwie PROMOCJA- „SEKOCENBUD”). Nakłady 
rzeczowe robocizny , materiałów oraz sprzętu wyliczono za pomocą programu „NORMA” 
posiłkując się tablicami kosztorysowymi. 
Wycena obejmuje koszty wykonania prac budowanych (dla wariantu pierwszego) niezbędnych 
celem uzyskania stanu technicznego balkonów    wolnych  od wad. Patrz załącznik nr 1. 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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5.0 Dokumentacja fotograficzna.  

 
Widok balkonów od strony elewacji frontowej –ulicy Władysława Łokietka 
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Destrukcja i odpadanie tynków na ściankach boczny i płyty spodniej balkonu , murszenie 
wypraw na ścianie osłonowej budynku z powodu wadliwego wykonania obróbek blacharskichi  
izolacji przeciwwodnej samej płyty balkonów 

 



16 

 

ekspertyza  stanu technicznego balkonów budynku mieszkalnego  przy ulicy Łokietka nr 14 we Wrocławiu .  

 

 
Odpadanie tynku oraz szpałdowanie kształtowników konstrukcyjnych z powierzchni bocznych i 
spodnich ( stropu) płyty balkonów co powoduje realne zagrożenie  bezpieczeństwa 
użytkowania i zagrożenie bezpieczeństwa życia ludzi i mienia. 
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Kolejne przykłady destrukcji i odpadanie elementów wypraw płyt balkonowych 
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Destrukcji i odpadanie fragmentów jastrychu ( płytek)  w pasie okapowym  polegająca na ich 
samoczynnym odspajaniu od podłoża oraz  murszeniem zaprawy co również powoduje realne 
zagrożenie  bezpieczeństwa użytkowania i zagrożenie bezpieczeństwa życia ludzi i mienia,  
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Przykłady uszkodzeń w poziomie warstwy jastrychu 
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Drewniane pochwyty balustrad w stanie rozpadu –do wymiany  

 


