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1. Informacje ogólne 

1.1. Obiekt 

Niniejsza opinia została opracowana dla zabytkowego budynku ratusza, 
zlokalizowanego w Solcu nad Wisłą ul.  Rynek 1 

 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem. 
 

1.3. Cel opracowania 
 

Celem niniejszego opracowania jest określenie przyczyn powstawania zawilgoceń 
ścian w budynku, ustalenie stopnia poraŜeń chemicznych i biologicznych oraz zalecenie 
technologii prac remontowych koniecznych do wykonania w związku z występowaniem 
tych zmian. 

1.4. Zakres opracowania 

Zakresem opracowania objęte są: parter, piętro oraz poddasze budynku. 

1.5. Wykorzystane materiały 

• Wizja lokalna w dniu 26.01.2010 r.  
• Badania własne autora opracowania, (pomiary wilgotności murów, pobranie 

próbek) 
• Analiza makroskopowa, 
• Informacje otrzymane w drodze wywiadu z uŜytkownikiem obiektu, 
• Dokumentacja fotograficzna. 
• Inwentaryzacja budowlana – oprac.PUH PROJEKT A.Nowakowska 12.2009 
• Ekspertyza konstrukcyjna – oprac. J.Wicherek, R. Gurba –12.2009 

 
 

2. Opis ogólny budynku. 

Budynek ratusza jest obiektem zabytkowym, zlokalizowanym w centrum miasta, przy 
ul. Rynek 1. Budynek jest dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, z poddaszem 
nieuŜytkowym. Ściany murowane, w technologii tradycyjnej, stropy drewniane, więźba 
dachowa drewniana, pokrycie dachu płytami eternitowymi falistymi.  

 
3. Ocena stanu technicznego budynku 

Ocenę stanu technicznego budynku dokonano na podstawie wizji lokalnej 

przeprowadzonej w dniu 26.01.2010 r., podczas której wykonano oględziny parteru, piętra 

i poddasza budynku, badania wilgotnościowe, mykologiczne i dokumentację 

fotograficzną. 
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3.1. Ściany zewnętrzne 

Ściany zewnętrzne wykonane są w większości z kamienia wapiennego. Na wszystkich 
ścianach zewnętrznych, od strony elewacji, na parterze, widoczne liczne odspojenia farb i 
tynków oraz plamy świadczące o zawilgoceniu muru. 

Od strony wewnętrznej ściany obudowano płytami gipsowo – kartonowymi. 
 

3.2. Ściany wewnętrzne 

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne podobnie jak zewnętrzne wykonane są w 
większości z kamienia wapiennego. Większość ścian obudowano płytami gipsowo - 
kartonowymi 

3.3. Stropy 

Stropy drewniane, od spodu zabudowane płytą gipsowo – kartonową. Górne warstwy 
stropu nad I piętrem zniszczone w wyniku wieloletniego uŜytkowania. Górna część stropu 
między parterem a I piętrem miejscowo naprawiana poprzez nałoŜenie płyt wiórowych i 
przykrycie wykładziną PCW. Nie stwierdzono występowania grzybów domowych i 
poraŜeń przez owady w wykonanych odkrywkach stropów. 

3.4. Stolarka drzwiowa i okienna 

Stolarka budynku drewniana, w złym stanie technicznym. Widoczne miejscowe 
uszkodzenia i spękania. 

 
3.5. Schody 

 
Schody drewniane. Nie zaobserwowano istotnych uszkodzeń schodów. Noszą one 

ślady naturalnego zuŜycia. 
 

4. Identyfikacja makroskopowa czynników biologicznych i chemicznych. 

4.1. Grzyby pleśniowe 

Nie stwierdzono występowania grzybów – pleśni w budynku.  

4.2. Grzyby domowe. 

Występowanie grzybni grzyba domowego właściwego (Serpula lacrymans) stwierdzono 
we fragmentach więźby dachowej. 

Grzyb domowy właściwy (Serpula lacrymans) naleŜy pod względem stopnia 
szkodliwości do pierwszej grupy tj. do grzybów najbardziej szkodliwych, rozwijających się po 
zainfekowaniu nawet na drewnie suchym i wywołujących silny i szybki rozkład drewna. 

Z uwagi na duŜe zagroŜenie powodowane przez te grzyby dla konstrukcji budynku 
konieczna jest jak najszybsza likwidacja zagrzybień oraz przyczyn ich powstania. WaŜne jest 
to tym bardziej, Ŝe zagrzybienia mogą przenosić się w miejsca dotychczas nie poraŜone. 

Prawie na całej powierzchni deskowania, pod pokryciem z płyt eternitowych  
stwierdzono występowanie grzybni powłocznika gładkiego (Corticium laeve) w postaci 
miejscowego, kremowego nalotu.  

Powłocznik gładki (Corticium laeve) naleŜy do grupy IV – grzybów mało szkodliwych, 
powodujących słaby, powierzchniowy rozkład drewna. Rozwijają się przy duŜej wilgotności, a 
w przypadku jej zmniejszenia szybko obumierają.  
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4.3. Owady - techniczne szkodniki drewna. 

W toku przeglądu stwierdzono występowanie spuszczela pospolitego (Hylotrupes 
bajulus) w konstrukcji więźby dachowej. Ślady Ŝerowania owadów stwierdzono w słupach, 
belkach poziomych i krokwiach. Stan nielicznie występujących w konstrukcji Ŝerowisk był 
według przeprowadzonej oceny nieaktywny. Spuszczel pospolity (Hylotrupes bajulus) 
zaliczany jest do najwaŜniejszych szkodników drewnianych budynków i budowli. Zniszczeniu 
w wyniku jego Ŝerowania ulega głównie bielasta część drewna. Jest to bardzo groźny 
szkodnik konstrukcji drewnianych.  

Zaobserwowano równieŜ poraŜenie konstrukcji drewnianej więźby dachowej przez 
nieliczne kolonie kołatka domowego (Anobium punctatum). śerowiska kołatka nie były 
aktywne. 

Kołatek domowy to groźny szkodnik, którego larwy Ŝerują w nawet bardzo starym, 
kilkusetletnim drewnie drzew iglastych i liściastych. Kilka pokoleń kołatków domowych moŜe 
całkowicie zniszczyć meble lub konstrukcje budowlane. Larwy kołatka najchętniej Ŝerują w  
miejscach chłodnych i wilgotnych jak piwnice, wnętrza starych budynków. 

Kołatek domowy osiąga wielkość 2-4 mm. W drewnie zaatakowanym przez kołatka 
domowego widoczne są okrągłe otwory wielkości 1-2 mm, z których wysypuje się mączka 
drzewna. 
 

4.4. Wysolenia. 

Wysolenia stwierdzone w tym budynku zlokalizowane są na ścianach zewnętrznych  
od strony elewacji, miejscowo sięgają wysokości 1,5 m.  Ponadto wysolenia stwierdzono 
w pomieszczeniu socjalnym poczty. 

Wysolenia powodują postępującą destrukcję murów, tynków, warstw malarskich oraz 
płytek ceramicznych. 

 
5. Badania wilgotności murów  

Badania wilgotności wykonano w dniu 26.01.2010 r. przy temperaturze powietrza ok.  
-10 oC i wilgotności ok. 65%, przy słonecznej pogodzie. 

Do pomiarów uŜyto miernika PROTIMETER Surveymaster, którym ocenia się 
wilgotność na powierzchni elementu. Pomiarów dokonywano na ścianach wewnętrznych i 
zewnętrznych. Wyniki pomiarów i odpowiadające im wilgotności zestawiono w poniŜszej 
tabeli. 

 
 

Tabela pomiarowa wilgotności 

Budynek ratusza w Solcu nad Wisłą 

Wysokość od poziomu podłoŜa 

0,2m 0,5m 1,0m 1,5m Nr pomiaru 

Wilgotność [%] 

Uwagi 

1 8 12 6 5  

2 7 9 5 5  

3 11 13 11 10  

4 11 11 10 9  

5 9 8 7 7  

6 7 9 11 7  

7 4 3 3 3  



Opinia mykologiczna – Budynek ratusza w Solcu nad Wisłą, ul. Rynek 1  
 

 

6

8 9 4 3 4  

9 10 12 12 4  

10 10 11 6 4  

11 11 12 8 4  

12 10 11 2 2  

13 9 4 2 2  

14 9 6 4 4  

15 5 5 10 10  

16 5 7 9 9  

17 3 3 3 3  

18 17 18 4 4  

19 16 17 16 5  

20 11 11 12 12  

21 11 16 14 14  

22 12 6 2 2  

 
 Uwaga: Punkty pomiarowe pokazano na rys.1  
 

6. Przyczyny zawilgocenia, powstawania poraŜeń biologicznych i wysoleń w 

budynku. 

• Nieskuteczna izolacja pozioma ścian konstrukcyjnych parteru. 
• Brak izolacji pionowej fundamentów i cokołu budynku 
• Nieszczelne pokrycie dachowe z płyt eternitowych 
• Nieszczelne obróbki blacharskie  
• Brak zabezpieczenia więźby dachowej skutecznymi środkami ochronnymi 
 
7. Wnioski. 

• Nieskuteczna izolacja pozioma ścian parteru powoduje kapilarne podciąganie wód 
gruntowych w ściany budynku czego następstwem są wysolenia na ścianach . 

• Brak izolacji pionowej powoduje dodatkowe zawilgacanie ścian i nasilenie 
występowania wysoleń. 

• Nieszczelne pokrycie dachowe z płyt eternitowych skutkuje zalewaniem poddasza, a 
takŜe stropu pomiędzy poddaszem i piętrem. W wyniku tego powstają poraŜenia 
grzybami domowymi i zniszczenia więźby dachowej. 

• Brak zabezpieczenia więźby dachowej skutecznymi środkami ochronnymi  w 
połączeniu z podwyŜszoną wilgotnością spowodowaną nieszczelnościami pokrycia 
dachu i obróbek blacharskich umoŜliwia rozwój owadów – technicznych szkodników 
drewna. 

 
 
8. Zalecenia. 

Ze względu na stopień i zakres korozji biologicznej i chemicznej naleŜy wykonać 
prace remontowe według poniŜszych zaleceń: 

 
8.1. Parter 
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• W ścianach konstrukcyjnych parteru naleŜy wykonać przeponę poziomą 
metodą iniekcji niskociśnieniowej z zastosowaniem płynów iniekcyjnych np. 
AQUAFIN-F firmy SCHOMBURG lub CO 81 firmy CERESIT.  
Metoda ta polega na wywierceniu otworów o średnicy  12 –18 mm w 
odległości ok. 12 cm na głębokość mniejszą o 5 - 8 cm od grubości ściany, 
pod kątem do 30o od poziomu. W tak wykonane otwory po zamocowaniu 
końcówek iniekcyjnych (tzw pakerów) wtłacza się za pomocą specjalnych 
pomp pod niewielkim ciśnieniem płyn hydrofobowy – np. AQUAFIN F firmy 
SCHOMBURG lub CO 81 firmy CERESIT. W ten sposób uzyskuje się 
przeponę o grubości ok. 20 – 30 cm zapobiegającą kapilarnemu  
podciąganiu wilgoci od gruntu. 

• Na ścianie fundamentowej od zewnątrz naleŜy wykonać izolację pionową 
według następującej technologii: 

Rozebrać istniejące opaski i chodniki w miejscach wykonywania 
wykopów. Skuć cokół na ścianach zewnętrznych budynku. 

Odkopać ścianę na głębokość pozwalającą na dostęp do ławy 
fundamentowej w celu wykonania izolacji pionowej ścian. Przed nałoŜeniem 
izolacji pionowej naleŜy oczyścić ścianę, skuć nierówności, oraz wyskrobać 
spoiny na głębokość ok. 1cm. Następnie wykonać tynk kat.2, tzw. „rapówkę” 
z zaprawy cementowej z dodatkiem ASOPLASTU-MZ (prod.SCHOMBURG) 
lub CC 81 (CERESIT). Zaprawą tą wyrównać równieŜ cokół budynku. 

Na połączeniu ściany fundamentowej z ławą wykonać wyoblenie (fasetę) 
z takiej samej zaprawy.  

 W pierwszej kolejności na cokół budynku nałoŜyć izolację 
mineralną np. z AQUAFINU 2K (SCHOMBURG)  lub CR 166 (CERESIT) na 
wysokość 0,5m powyŜej gruntu i na głębokość ok. 20 cm poniŜej gruntu. 

Izolację pionową wykonać stosując masę izolacyjną powłokową 
polimerowo - bitumiczną na zimno np. COMBIFLEX C-2 (firmy 
SCHOMBURG) lub CP 43 po zagruntowaniu CP 41 (prod. CERESIT). 
Izolację nałoŜyć na powierzchnię ścian łącząc ją w górnej części na zakład 
o szer.10 cm z izolacją mineralną a w dolnej części pokrywając fasetę i pas 
ławy fundamentowej o szerokości ok. 20cm . 

Po wykonaniu izolacji, na warstwę masy izolacyjnej naleŜy przykleić 
płyty styropianowe grubości min. 2 cm ze styropianu EPS-100 (dawne 
oznaczenie FS20) lub styropianu ekstrudowanego. 

Wykop zasypywać warstwami o gr.20 cm z ubijaniem mechanicznym 
kaŜdej warstwy. 
 

• Następnie na ścianach zewnętrznych od strony elewacji naleŜy skuć 
zasolone i zawilgocone tynki z marginesem sięgającym 0,5 m poza granicę 
widocznych zmian. Następnie w miejscach skutych tynków wykonać system 
tynków renowacyjnych n.p. według technologii firmy SCHOMBURG lub 
CERESIT. Technologia wykonania prac: 

 
o wykonać obrzutkę półkryjącą na powierzchni ściany z zaprawy 

cementowej z dodatkiem ASOPLASTU MZ (SCHOMBURG) lub CC81 
(CERESIT). 

o nałoŜyć pierwszą warstwę tynku renowacyjnego – THERMOPAL GP-11, 
(SCHOMBURG) lub CR 61 (CERESIT) 

o wykonać drugą warstwę tynku renowacyjnego -THERMOPAL SR-22 
(SCHOMBURG) lub CR 62 (CERESIT) 
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o całkowita grubość tynków renowacyjnych nie moŜe być mniejsza niŜ 
20mm. 

o wyrównać powierzchnię tynków renowacyjnych przez poszpachlowanie 
specjalną szpachlówką renowacyjną THERMOPAL FS33 
(SCHOMBURG) lub CR 64 (CERESIT). 

malowanie wykonać farbą silikatową TAGOSIL PROFI po zagruntowaniu 
preparatem TAGOSIL-G (SCHOMBURG) lub farbą CT 54 (CERESIT). 

Uwaga:  
 Na ścianach parteru pokrytych od wewnątrz płytami gipsowo – 
kartonowymi naleŜy w poryciu z płyt G-K zamontować kratki wentylacyjne w 
odległości ok. 2m od siebie w dwóch rzędach – ok. 20cm od podłogi oraz 
20cm od sufitu. UmoŜliwi to przepływ powietrza między płytą a zawilgoconą 
ścianą. NaleŜy zapewnić skuteczną wentylację pomieszczeń. Przy 
ewentualnej wymianie stolarki – w oknach zamontować nawiewniki 
higrosterowane, umoŜliwiające napływ powietrza do pomieszczeń.  
 

 
8.2. Piętro 

Po zerwaniu wykładzin PCW naleŜy dokonać szczegółowej analizy 
widocznych od góry warstw stropu drewnianego i jeŜeli ze względów 
konstrukcyjnych strop nie będzie podlegał wymianie – wykonać niezbędne 
naprawy miejscowe oraz zabezpieczyć strop środkami chemicznymi ppoŜ. i 
biobójczymi. 
 

8.3. Stropy drewniane i więźba dachowa. 
Ze względu na stopień zniszczeń istniejące stropy drewniane kwalifikują się 

do gruntownej naprawy lub rozbiórki. Sposób wykonania naprawy  stropów lub 
ich wymiany określi dokumentacja architektoniczno – konstrukcyjna.  

NaleŜy usunąć całkowicie pokrycie z płyt eternitowych oraz deskowanie , na 
którym ułoŜone są płyty eternitowe.  

PoraŜone przez grzyby domowe oraz szkodniki drewna elementy więźby 
dachowej zdemontować. NaleŜy zwrócić uwagę na dokładne usunięcie 
pozostałości z miejsc połączenia końcówek belek ze ścianami. Wszystkie 
elementy drewniane noszące ślady zagrzybienia naleŜy spalić w miejscu 
oddalonym od zabudowań. 

Gniazda mocowania belek i wszystkie miejsca , będące stykiem elementu 
poraŜonego przez grzyby z pozostającą do wykorzystania substancją budynku 
naleŜy odgrzybić poprzez zastosowanie środka grzybobójczego BORAMON 
metodą natryskową w dwóch cyklach w odstępie ok. 3-4 godzin. ZuŜycie 
preparatu min. 800 g/m2. 

Elementy konstrukcji więźby dachowej poraŜone przez owady - szkodniki 
drewna naleŜy w trakcie prac remontowych oddzielić od elementów zdrowych i 
usunąć. Pozostałe, zdrowe elementy są w dobrym stanie i mogą być 
wykorzystane do remontu więźby dachowej. NaleŜy je przed ponownym 
zamontowaniem zaimpregnować  przy uŜyciu preparatów dopuszczonych do 
uŜycia w budownictwie, zapewniających ochronę poŜarową oraz przed 
poraŜeniami biologicznymi. (np. OGNIOCHRON, FOBOS M-2, FOBOS M-4) 
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9. Środki  do ochrony przed korozją biologiczną oraz ogniochronne. 

Wszystkie prace proponowanymi preparatami wykonać zgodnie z zaleceniami 
producentów. 

 
 BORAMON 
Jest to preparat wodorozcieńczalny w formie przejrzystej cieczy. Zawiera 

czwartorzędowe związki amoniowe i związki boru. Występuje w formie koncentratu, do 
rozcieńczania wodą w proporcji 1:10 lub formie gotowego roztworu, takŜe jako opakowanie z 
rozpylaczem. MoŜe być stosowany na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, takŜe 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi i zwierząt. ZuŜycie preparatu min. 800 g/m2. 

 
OGNIOCHRON 

Zabezpiecza przed ogniem, grzybami domowymi i owadami - technicznymi szkodnikami 
drewna. Działa na zasadzie poboru ciepła i obniŜenia stęŜenia tlenu i gazów palnych w 
strefie ognia. Stosować do zabezpieczania więźby dachowej, odeskowania dachów, 
elementów konstrukcji ścian działowych itp.  

Wydajność:  

• metoda powierzchniowa: 200 g soli na 1 m2  
(ok. 0,65 litra 30% roztworu na 1 m2);  

• metoda ciśnieniowa: 40 kg soli na 1 m3  
(ok. 400 litrów roztworu na 1 m3).  

FOBOS M-2  
ma postać krystalicznego proszku, o barwie biało-szarej, będącego mieszaniną soli 
nieorganiczych rozpuszczalnych w wodzie. Preparat jest kompleksowym trójfunkcyjnym 
środkiem słuŜącym do ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem 
ognia, grzybów domowych i owadów - technicznych szkodników drewna. FOBOS M-2 moŜe 
być uŜyty w budynkach mieszkalnych, a takŜe w pomieszczeniach przeznaczonych do 
magazynowania Ŝywności i obiektach przemysłu spoŜywczego, jednak zabezpieczone 
elementy nie mogą bezpośrednio stykać się z elementami spoŜywczymi. 

Normy zuŜycia 

ZuŜycie preparatu wynosi: 
- 0,2 kg na 1 m2 drewna przy impregnacji powierzchniowej, 
- 40 kg na 1 m3 drewna przy impregnacji wgłębnej. 

FOBOS M-4 

FOBOS M-4 jest preparatem czterofunkcyjnym. Ma postać granulatu proszkowego, barwy 
białoŜółtej. Jest mieszaniną soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych 
potęgującym działanie biochronne. Chroni drewno i materiały drewnopochodne przed:  

• ogniem,  
• grzybami domowymi  
• grzybami pleśniowymi  
• owadami – technicznymi szkodnikami drewna.  
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Nadaje elementom drewnianym cechę niezapalności oraz nierozprzestrzeniania ognia. 
Jednocześnie nie obniŜa wytrzymałości drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny 
zarówno przy impregnacji wgłębnej, jak i powierzchniowej. Preparat stosuje się postaci 
roztworu wodnego. 
Wydajność: Impregnacja powierzchniowa: 0,2 kg preparatu na 1 m2 drewna (ok. 0,6 
decymetra sześciennego 30% roztworu) Impregnacja wgłębna: 40 kg preparatu na 1 m3 
drewna. 

 
10. Przepisy BHP dotyczące stosowania środków chemicznych do odgrzybiania i 

zabezpieczenia przed owadami i ogniem. 

Przy stosowaniu wszelkich środków chemicznych do w/w prac naleŜy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów BHP i ppoŜ podanych w Rozporządzeniu z 1956.02.04 (Dz.U. nr 
5156 poz.25), Ustawie z 1994.07.01 – Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz.414) z 
późn.zmianami, Rozporządzeniu MGPiB z 1994.12.14, oraz przez producenta na etykiecie 
danego środka, a w szczególności: 

� nie dopuszczać do pracy ze środkami chemicznymi osób nie 
posiadających odpowiedniego przeszkolenia, 

� przestrzegać podanego przez producenta okresu karencji na dany 
środek, 

� prace powinny być wykonane  w warunkach przewiewu, z dala od ognia, 
� w czasie pracy naleŜy stosować odzieŜ ochronną i sprzęt ochrony 

osobistej (okulary ochronne, maski, fartuchy, rękawice itp.), 
� zachować higienę osobistą: przerywając lub kończąc pracę umyć ręce i 

twarz mydłem w ciepłej wodzie, 
� nie dopuszczać środków chemicznych do kontaktu z Ŝywnością i paszą, 
� w czasie pracy nie spoŜywać posiłków, nie palić tytoniu, 
� stanowisko pracy zabezpieczyć podsypką z trocin, a nasycone trociny 

ostroŜnie spalić porcjami w wydzielonym miejscu po zakończeniu prac, 
� opróŜnionych opakowań nie uŜywać do przechowywania artykułów 

spoŜywczych i wody, 
� nie dopuszczać do skaŜenia gruntu, studni, wód gruntowych i 

powierzchniowych. 
Uwaga:  
Osoby mające uszkodzony naskórek lub alergiczną chorobę skóry nie powinny 

wykonywać prac impregnacyjnych  i odgrzybieniowych. 
 

11. Uwagi końcowe. 
 

• Wszystkie prace związane z usuwaniem przyczyn i skutków zawilgoceń, 
poraŜeń biologicznych i chemicznych powinny być wykonywane przez przez 
specjalistyczną firmę posiadającą duŜe doświadczenie w wykonywaniu 
podobnych robót  oraz odpowiedni sprzęt i kadrę. 

• Prace w obiekcie zabytkowym naleŜy wykonywać po uzgodnieniu i pod 
nadzorem konserwatora zabytków. 

• Autor ekspertyzy nie moŜe odpowiadać za wady ukryte, których nie moŜna 
było stwierdzić w czasie wizji lokalnych. 

• W przypadku wątpliwości lub niejasności dotyczących ekspertyzy 
naleŜy zwrócić się o ich wyjaśnienie i dodatkowe informacje do autora 
niniejszego opracowania. 
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13. Dokumentacja fotograficzna 
 

Uwaga: miejsca wykonania fotografii oznaczone są na rysunkach w części graficznej. 
 

 
 

Fot.1. Budynek ratusza – elewacja 
wschodnia 
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Fot.2. Budynek ratusza – elewacja 
południowa 

 
 

Fot.3. Budynek ratusza – elewacja 
północna 

 
 

Fot.4. Budynek ratusza – elewacja 
zachodnia 
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Fot.5. Wysolenia w bramie wejściowej 
na podwórze 

 
 

Fot. 6. Wysolenia – ściana wschodnia 

 
 

Fot. 7. Wysolenia i pęknięcia muru – 
elewacja wschodnia 
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Fot.8. Wysolenia na ścianie – 
elewacja wschodnia. Widoczne 
zniszczenia stolarki okiennej 

  

 

Fot. 9. Odspojenia tynku w wyniku 
wysoleń – poczta, pomieszczenie 
socjalne 

 

 

 
 
Fot.10. Wysolenia – elewacja 
południowa 
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Fot.11. Odspojenia tynku  skutek 
wysoleń – elewacja południowa 

  

 

Fot.12. Zawilgocenia i wysolenia – 
elewacja północna (podwórze) 

  

 

Fot.13. Zawilgocenia i wysolenia – 
elewacja zachodnia (podwórze) 
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Fot.14. Schody wewnętrzne 

  

 

Fot.15. Ślady Ŝerowania spuszczela 
pospolitego (Hylotrupes bajulus) w 
słupie więźby dachowej. 

  

 

Fot.16. Grzyb powłocznik gładki 
(Corticium laeve) na deskowaniu i 
krokwi 
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Fot.17. Zniszczenia muru w wyniku 
nieszcelności dachu 

  

 

Fot.18. Grzyb powłocznik gładki 
(Corticium laeve) na deskowaniu  

  

 

Fot. 20. Zniszczenia drewna w 
wyniku rozwoju grzyba domowego 
właściwego ( Serpula lacrymans) 
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Fot. 21. Zniszczenia drewna w 
wyniku rozwoju grzyba domowego 
właściwego ( Serpula lacrymans) 
oraz Ŝerowania spuszczela 
pospolitego (Hylotrupes bajulus) 

  

 

Fot. 22. Zniszczenia drewna w 
wyniku rozwoju grzyba domowego 
właściwego ( Serpula lacrymans) 

  

 

Fot. 23. Zniszczenia drewna w 
wyniku rozwoju grzyba domowego 
właściwego ( Serpula lacrymans) 
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Fot. 24. Zniszczona krokiew 
wzmacniana deskami 

  

 

Fot. 25. Ślady Ŝerowania kołatka 
domowego (Anobium punctatum) 

  

 

Fot. 26. Zniszczenia części bielastej 
drewna przez kołatka domowego 
(Anobium punctatum) 
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Fot. 27. Ślady Ŝerowania spuszczela 
pospolitego (Hylotrupes bajulus). 

  

 

Fot. 28. Widok stropu nad parterem w 
pomieszczeniu gospodarczym 

 


