EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OBIEKTU ISTNIEJ CEGO W BEZPO REDNIM S SIEDZTWIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Projektowany nowy budynek gospodarczy wolnostoj cy na dzia ce o numerze geodezyjnym 79 w Turo ni Dolnej gmina Turo Ko cielna, na terenie Szko y Podstawowej im. Marii Konopnickiej nie spowoduje zagro
dla bezpiecze stwa u ytkowników istniej cego
obiektu (budynku technicznego) w bezpo rednim s siedztwie oraz nie obni y jego przydatno ci do u ytkowania poniewa nowy obiekt stanowi b dzie odr bn funkcjonalnie i
konstrukcyjnie ca
niezale
od istniej cego budynku.
W bezpo rednim s siedztwie projektowanej budowy znajduje si parterowy budynek
techniczny murowany, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, pokrytej blach stalow trapezow . Budynek posadowiony jest bezpo rednio na fundamentach betonowych stanowi cych ciany fundamentowe.
Stan techniczny istniej cego budynku technicznego jest dobry. Nie stwierdzam w nim zawilgocenia oraz oznak korozji biologicznej. Nie wyst puje konieczno wykonywania robót zabezpieczaj cych w zwi zku z projektowanym budynkiem gospodarczym. Elementy
konstrukcyjne s w stanie technicznym dobrym. Nie wyst puj zarysowania i p kni cia na
istotnych elementach konstrukcyjnych.
Projektowana budowa nie b dzie po czona konstrukcyjnie oraz funkcjonalnie z istniej cym obiektem.
Projektowane fundamenty betonowe w formie cian fundamentowych b
posadowione
na g boko ci nie wi kszej jak fundamenty budynku istniej cego. Nie zaistnieje wi c konieczno naruszania struktury gruntu pod fundamentami istniej cymi.
Obiekt istniej cy i projektowany b
zdylatowane na ca ej swej wysoko ci a przerwa dylatacyjna stanowi o tym, e projektowany budynek gospodarczy b dzie jako wolnostoj cy.
Ekspertyz techniczn wykona em na podstawie wizji lokalnej istniej cego obiektu budowlanego, rysunków budowlanych nowego budynku gospodarczego oraz informacji
inwestora na temat jego zamierze inwestycyjnych.
Ekspertyza techniczna jest spe nieniem wymogu wynikaj cego z § 206, ust.1 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pó . zm.)
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