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Wrocław, 12.04.2016r. 
 
 
 

Protokół nr 1B/04/2016 
 

z okresowej rocznej kontroli stanu sprawności technicznej 
obiektu budowlanego  

 
KOMIN ŻELBETOWY H=105m Ciepłowni Zawiszów 

 
Część budowlana 

 
Przedmiotowa budowalna zarządzana jest przez Miejski Zakład Energetyki cieplnej w 
Świdnicy Sp. z o.o., zlokalizowany jest w Świdnicy, ul. Pogodna 1, użytkowany jako komin 
odprowadzenia spalin  Zakładu Energetyki Cieplnej. 
 
I. Osoba dokonująca przeglądu: 
 
mgr inż. Daniel Żugaj, posiadający uprawnienia budowlane nr 265/DOŚ/10 w  zakresie 
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej, 
 
dokonał, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(jednolity tekst Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) w dniu 12.04.2016r. 
przeglądu okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego – komina 
żelbetowego H=105m, zlokalizowanego w Świdnicy, ul. Pogodna 1. 
 
II. Opis budowli: 
 
Dane charakterystyczne: 

 Materiał: żelbet 
 Wysokość npt: 105m 
 Średnica podstawy: 9,45m (w poziomie +/-0,0m) 
 Średnica szczytu: 6,5m 
 Liczba kanałów: 1 
 Wyposażenie: 

o drabina wejściowa: stalowa wyposażona na całej długości w kosz 
bezpieczeństwa, ponadto w części zabezpieczona systemem asekuracyjnym 
SKC-Block. Drabina mocowana do płaszcza komina kotwami; 

o pomosty obsługowe: stalowe, na poziomach: +35m, +69m, +72m, +101,98m, 
+104,85m; 

o konfuzor spalin i klapy otworów wylotowych: stalowe; 1 konfuzor, 5 klap 
zamykających; 

o konstrukcje i urządzenia teletechniczne operatorów GSM: mocowane do 
płaszcza komina w różnych wysokościach; 

o pionowe i poziome drogi kablowe operatorów GSM: mocowane do płaszcza 
komina w różnych wysokościach; 

o instalacja odgromowa: bednarki i pręt stalowy, iglice stalowe; 
o instalacja oświetlenia przeszkodowego: lampy w poziomach pomostów 

obsługowych. 
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III. Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z materiałami: 
 

 Książka obiektu budowalnego; 
 Protokół nr 1/15/B/2011/R z przeglądu okresowego 1 rocznego stanu technicznego – 

komin żelbetowy przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, autor: inż. Mariusz Szumski, 
16.05.2011r.; 

 Protokół nr 2/15/B/2011/R z przeglądu okresowego 5 letniego stanu technicznego – 
komin żelbetowy przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, autor: inż. Mariusz Szumski, 
16.05.2011r.; 

 Projekt budowalny. Komin żelbetowy , H=105m, D=9,45/6,50m. Ciepłownia 
Zawiszów. Remont głowicy i płaszcza żelbetowego trzonu komina. Jedn. proj. PPS C-
14 Sp. z o.o., wrzesień 2011r.; 

 Opinia stanu technicznego komina H=105m w zakresie uszkodzeń powstałych na 
koronie komina. Jedn. proj. PPHU „ARO”, Człuchów, luty 2013r.; 

 Orzeczenie techniczne nr B-OT/28/10 dotyczące stanu technicznego żelbetowego 
komina spalinowego w Ciepłowni Zawiszów przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy. Jedn. 
proj. ZUW PAJĄK, Wrocław, wrzesień 2010r. 
 

IV. Zasady oceny organoleptycznej przez kontrolującego: 
 

1. Zasady oceny kontroli organoleptycznej stanu zużycia technicznego elementów 
konstrukcyjnych obiektu: 
 

Klasyfikacja 
stanu 

technicznego 
elementu 

Procentowe 
zużycie 

elementu 
Kryteria oceny 

Dobry 0%-15% 

Elementy budowli (lub rodzaj konstrukcji) – jest dobrze utrzymany, 
konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i 
właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymaganiom 
normowym. 

Zadowalający 16%-25% 
Elementy budowli (lub rodzaj konstrukcji) utrzymany jest 
należycie. Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych 
naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji. 

Średni 26%-40% 
W elementach budowli występują niewielkie uszkodzenia i ubytki 
nie zagrażające bezpieczeństwu użytkowania. Celowy jest 
częściowy remont. 

Zły 41%-50% 

W elementach budowli występują znaczne uszkodzenia i ubytki. 
Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną 
klasę. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny, względnie 
wymiana. 

Awaryjny >50% 

Elementy budowli są uszkodzone. Cechy i właściwości 
wbudowanych materiałów nie spełniają swojego zadania i 
normowych wymagań. Wymagany jest pilny kompleksowy remont 
kapitalny, względnie wymiana. 

 
2. Zasady oceny kontroli organoleptycznej stanu zużycia technicznego elementów 

wykończeniowych obiektu: 
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Klasyfikacja 
stanu 

technicznego 
elementu 

Procentowe 
zużycie 

elementu 
Kryteria oceny 

Dobry 0%-15% 

Elementy wykończenia, wyposażenia budowli są dobrze utrzymane, 
konserwowane, nie wykazują zużycia i uszkodzeń. Cechy i 
właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymaganiom 
normowym. 

Zadowalający 16%-30% 
Elementy wykończenia, wyposażenia budowli utrzymane są 
należycie. Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych 
naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji. 

Średni 31%-45% 
W elementach wykończenia, wyposażenia budowli występują 
niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu 
użytkowania. Celowy jest częściowy remont. 

Zły 46%-60% 

W elementach budowli występują znaczne uszkodzenia i ubytki. 
Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną 
klasę. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny, względnie 
wymiana. 

Awaryjny >60% 

Elementy wykończenia, wyposażenia budowli są uszkodzone. 
Cechy i właściwości wbudowanych materiałów nie spełniają 
swojego zadania i normowych wymagań. Wymagany jest pilny 
kompleksowy remont kapitalny, względnie wymiana. 

 
3. Objaśnienie znaczenia określonych stopni pilności remontu elementów budowli: 

 

I – stopień pilności 
naprawy 

elementy wymagające niezwłocznej (natychmiastowej) naprawy. Nie 
wykonanie napraw może mieć wpływ na zdrowie i  życie 
użytkowników. 

II – stopień pilności 
naprawy 

elementy wymagające remontu w ciągu czasu, do kolejnego rocznego 
przeglądu obiektu 

III – stopień pilności 
naprawy 

elementy wymagające remontu w ciągu czasu, do kolejnego 
pięcioletniego przeglądu obiektu 

Brak określenia stopnia 
pilności naprawy 

elementy, których remont powinien być uwzględniony w planach 
rzeczowo-finansowych zarządcy obiektu w ciągu zwykłego cyklu 
remontowego (dłuższego niż  okres do kolejnego przeglądu 
pięcioletniego) 

 
 

V. W trakcie bieżącej kontroli ustalono co następuje: 
 

 Elementy budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i 
niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu: 
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Lp.  Element budowli  Stan techniczny elementu 
Stopień pilności 

remontu 

ELEMENTY KONSTRUKCJI 

1. 

Fundament:  zadowalający    

‐ opis:  płyta żelbetowa 

‐ uszkodzenia:  brak oznak nieprawidłowej pracy 

‐ zalecenia:  obserwować niwelację teren wokół komina. W przypadku zauważenia 
powstających nierówności, spękań, wypiętrzeń czy zapadnięć terenu 
niezwłocznie zgłosić do oceny technicznej 

2. 

Trzon:  średni  II 

‐ opis:  żelbet 

‐ uszkodzenia:  zarysowania ścian, lokalne odspojenia otuliny zbrojenia, pęknięcia i 
szczeliny w szczytowej części trzonu, niezabezpieczone otwory po 
zdemontowanych konstrukcjach 

‐ zalecenia:  wykonać naprawę, wzmocnić szczytową część trzonu komina: np. 
obejmami stalowymi 

3. 

Płyta głowicy komina:  awaryjny  I 

‐ opis:  żelbet 

‐ uszkodzenia:  brak możliwości dokładnej oceny ze względu na ciągłą pracę komina 
oraz bardzo duże zanieczyszczenie szlamem z sadzy. Stan techniczny 
określono na podstawie wniosków z wcześniejszych opracowań 
technicznych i przeglądów komina 

‐ zalecenia:  wykonać ocenę stanu technicznego płyty głowicy komina z naciskiem 
na stan dolnej powierzchni płyty. Termin skoordynować z okresem 
wyłączenia komina z eksploatacji 

ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNEGO 

4. 

Otwory czopuchów:  zły  II 

‐ opis:  nieczynne otwory zamurowane cegłą ceramiczną lub osłonięte blachą 

‐ uszkodzenia:  wymurówka z cegły w stanie złym, cegła zmurszała, zawilgocona, 
widoczne wyraźne ubytki 

‐ zalecenia:  wykonać remont murowanego osłonięcia czopucha 

5. 

Konfuzor:  średni  II 

‐ opis:  stal 

‐ uszkodzenia:  brak możliwości dokładnej oceny ze względu na ciągłą pracę komina 
oraz bardzo duże zanieczyszczenie szlamem z sadzy. Stan techniczny 
określono na podstawie obserwacji sąsiadujących klap zamykających 
otwory wylotowe komina 

‐ zalecenia:  oczyścić, wykonać pomiary grubości i w miarę potrzeby wymienić 

6. 

Klapy zamykające:  awaryjny  I 

‐ opis:  stal 

‐ uszkodzenia:  całkowita korozja 

‐ zalecenia:  wykonać nowe przykrycia wylotów 

7. 

Malowanie przeszkodowe:  średni  II 

‐ opis:  farba 

‐ uszkodzenia:  zabrudzenia, odspojenia i ubytki malowania szczytowej części komina 

‐ zalecenia:  oczyścić i uzupełnić ubytki w malowaniu 
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URZĄDZENIA I INSTALACJE ZAMOCOWANE DO TRZONU 

8. 

Drabina wejściowa:  zadowalający  I 

‐ opis:  stal 

‐ uszkodzenia:  stwierdzono kilka obluzowanych mocowań drabiny do płaszcza komina, 
brak ciągłości kosza bezpieczeństwa 

‐ zalecenia:  wykonać naprawę stwierdzonych usterek 

9. 

Pomost +35m npt:  awaryjny  I 

‐ opis:  stal 

‐ uszkodzenia:  zanieczyszczenia zagrażające osobom znajdującym się w otoczeniu 
komina (spadające przedmioty, klapa wyłazu),ogniska korozji, wadliwe 
mocowanie barierki do słupka, deformacje elementów 

‐ zalecenia:  uprzątnąć, zabezpieczyć antykorozyjnie,  wykonać właściwe połączenie 
barierki do słupka, wymiana lub naprawa uszkodzeń 

10. 

Pomost +69m npt:  awaryjny  I 

‐ opis:  stal 

‐ uszkodzenia:  zanieczyszczenia zagrażające osobom znajdującym się w otoczeniu 
komina (spadające przedmioty, klapa wyłazu),ogniska korozji, 
deformacje elementów 

‐ zalecenia:  uprzątnąć, zabezpieczyć antykorozyjnie, wymiana lub naprawa 
uszkodzeń 

11. 

Pomost +72m npt:  zadowalający    

‐ opis:  stal 

‐ uszkodzenia:  nie stwierdzono 

‐ zalecenia:  brak 

12. 

Pomost +101,98m npt:  awaryjny  I 

‐ opis:  stal 

‐ uszkodzenia:  zanieczyszczenia zagrażające osobom znajdującym się w otoczeniu 
komina (spadające przedmioty),ogniska korozji, deformacje elementów 

‐ zalecenia:  uprzątnąć, zabezpieczyć antykorozyjnie, wymiana lub naprawa 
uszkodzeń 

13. 

Pomost +104,85m npt:  awaryjny  I 

‐ opis:  stal 

‐ uszkodzenia:  zanieczyszczenia zagrażające osobom znajdującym się w otoczeniu 
komina (spadające przedmioty, klapa wyłazu), rozległa korozja, 
pękające elementy pomostu (bortnica, rama podestu), deformacje 
elementów 

‐ zalecenia:  uprzątnąć, wykonać remont generalny pomostu. Wszelkie prace na 
pomoście TYLKO w pełnej asekuracji alpinistycznej 

14. 

Drogi kablowe:  średni  II 

‐ opis:  rozwiązania systemowe 

‐ uszkodzenia:  nieuporządkowane i odczepione kable i przewody 

‐ zalecenia:  poprawić 

URZĄDZENIA I INSTALACJE SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA 

15. 

Rynny i rury spustowe:  zły  I 

‐ opis:  rura spustowa z płyty głowicy komina (PCV) 

‐ uszkodzenia:  deformacje, brak ciągłości 

‐ zalecenia:  wykonać remont instalacji 
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VI. Uwagi i zalecenia. 
 
W wyniku przeprowadzonej okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu 
budowlanego – komina żelbetowego H=105m, zlokalizowanego w Świdnicy, ul. Pogodna 1, 
określono tam stopień zużycia i pilności naprawy wskazanych usterek, które Zarządca jest 
zobowiązany wykonać. 
UWAGA: ze względu na duże zagrożenie i brak możliwości dokładnego określenia stanu 
zaawansowania degradacji zbrojenia płyty głowicy komina, wszelkie prace na płycie 
głowicy prowadzić na tymczasowych pomostach roboczych i przy pełnej asekuracji 
alpinistycznej. 
 
 

 
 


