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1. Podstawy opracowania: 

- zlecenie Inwestora;   

- dokumentacja archiwalna budynków; 

- pomiary inwentaryzacyjne w terenie oraz informacje uzyskane od zleceniodawcy;  

2. Założenia  

- pomiary inwentaryzacyjne; 

- informacje uzyskane od zleceniodawcy; 

- normy:  

 Wymiarowanie:  

 PN- B-03002/1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia statyczne  

i projektowanie  

 PN- 90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

 PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 

statyczne i projektowanie  

 Obciążenia:  

 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  

 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe  

 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe  

 PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

 PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 

statyczne i projektowanie  

3. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest budynek oddziału psychiatrycznego Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu zlokalizowany na działce nr 3/10 km 46 obręb 

Opole przy ul. Wodociągowej 4 w Opolu.  

4. Cel i zakres opracowania  

Celem opracowania jest stwierdzenie aktualnego stanu technicznego głównych elementów 

konstrukcji nośnej przedmiotowego budynku oraz określenie technologii naprawy dla potrzeb 

opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Budowa balkonów rekreacyjno – 

wypoczynkowych w oddziale psychiatrycznym”. 

W związku z powyższym, zakres merytoryczny pracy obejmuje:  

 wykonanie przeglądu stanu technicznego przedmiotowego budynku ze szczególnym 

uwzględnieniem elementów konstrukcji nośnej;  

 ocenę stanu technicznego konstrukcji przedmiotowego budynku.  

 określenie zakresu i technologii koniecznych prac remontowych.  
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 wnioski i zalecenia dotyczące możliwości i uwarunkowań co do dalszej eksploatacji 

budynku wraz z zaleceniami.  

5. Ogólny opis konstrukcji budynku.  

Nazwa: Oddział psychiatryczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi 

Adres: Opole, ul. Wodociągowa 4, działka nr 3/10 km 46 obręb Opole 

Rodzaj budowli: budynek wolnostojący  

Ilość kondygnacji: dwie + podpiwniczenie  

Parametry techniczne budynku: 

Skrzydło A: 

Długość 

Szerokość  

Wysokość w najwyższym punkcie 

Pow. Zabudowy 

Kubatura brutto 

49,47 m 

12,65 m  

9,24 m 

625,03 m² 

~5 775,3 m³ 

 

Skrzydło B: 

Długość 

Szerokość  

Wysokość w najwyższym punkcie 

Pow. Zabudowy 

Kubatura brutto 

48,66 m 

12,77 m  

8,90 m 

621,74 m² 

~5 533,5 m³ 

 

Łącznik pomiędzy skrzydłami A i B: 

Długość 

Szerokość  

Wysokość w najwyższym punkcie 

Pow. Zabudowy 

Kubatura brutto 

42,13 m 

11,41 m  

10,28 m 

479,04 m² 

~4 924,5m³ 
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Budynek oddziału psychiatrycznego jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym w 

całości podpiwniczonym i stanowi element kompleksu Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne 

murowane posadowione na ławach. Klatki schodowe żelbetowe. Stropy żerańskie, dach płaski 

pokryty papą ze spadkami do wewnątrz. Obiekt wyposażony we wszystkie niezbędne 

instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz elektroenergetyczną. 

6. Przegląd stanu budynku– opis uszkodzeń  

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono: 

 Fundamenty 

Fundamenty oraz ściany fundamentowe w stanie dobrym.  

 Ściany  

Stan ścian dobry. Brak istotnych pęknięć  i rys.  

 Stropy 

Stan stropów dobry. 

 Stolarka drzwiowa i okienna 

Stolarka okienna i drzwiowa w stanie dobrym.  

 Dach 

Stan techniczny konstrukcji, pokrycia oraz obróbek blacharskich określa się jako dobry. 

7. Ocena stanu technicznego. 

Układ nośny, ściany, stropy oraz pokrycie dachowe w stanie dobrym. 

W związku z powyższym, po przeprowadzeniu analizy wszystkich elementów 

konstrukcyjnych budynku jednoznacznie stwierdzam, iż istnieją techniczne możliwości do 

wykonania zadania pn.: „Budowa balkonów rekreacyjno – wypoczynkowych w oddziale 

psychiatrycznym”. 

8. Wnioski i zalecenia 

Po zbadaniu stanu technicznego budynku stwierdzono, że obiekt pod względem 

konstrukcyjnym jest w stanie dobrym i nadaje się do wykonania budowy balkonów. W 

przypadku wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności wpływających na stan konstrukcji 

należy wykonać aktualizację oceny stanu technicznego budynku.  
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Po dokonanym przeglądzie obiektu jednoznacznie stwierdzam, iż istnieją techniczne 

możliwości wykonania zadania pn.: „Budowa balkonów rekreacyjno – wypoczynkowych w 

oddziale psychiatrycznym”. Na przedmiotowy zakres należy opracować projekt techniczny.  
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