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OPIS TECHNICZNY 
 

BUDOWA BALKONÓW REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWYCH   

W ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM 
 

 

 

Inwestor: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi 

45-221 Opole, ul. Wodociągowa 4 

 

 

Podstawy opracowania: 

- zlecenie Inwestora;   

- dokumentacja archiwalna budynków  

- pomiary inwentaryzacyjne w terenie oraz informacje uzyskane od zleceniodawcy;  

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 

2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

  

Cel opracowania: 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej  budowy balkonów pełniących 

funkcję rekreacyjno – wypoczynkową dla pacjentów oddziałów zamkniętych szpitala.  
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OPIS DO LOKALIZACJI BALKONÓW REKREACYJNO - 

WYPOCZYNKOWYCH 
 

 

1. 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. Inwestycja obejmuje budowę balkonów 

rekreacyjno – wypoczynkowych przy skrzydłach A i B oddziału psychiatrycznego szpitala.  

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Przedmiotowy budynek stanowi część Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. 

Jadwigi w Opolu. Zakres opracowania obejmuje skrzydło A oraz skrzydło B pełniące funkcję 

oddziałów psychiatrycznych zamkniętych. Na przedmiotowej działce znajdują się budynki 

szpitalne oraz administracyjne przeznaczone na potrzeby szpitala. Teren uzbrojony jest w 

sieci wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz elektroenergetyczną. 

Kompleks szpitalny posiada drogi wewnętrzne asfaltowe oraz chodniki z kostki brukowej.  

3. Opis do  projektu zagospodarowania działki 

Nie wprowadza się istotnych zmian w zagospodarowaniu działki. 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 

Poszczególne elementy zagospodarowania działki pozostają bez zmian.  

5. Informacje na temat ochrony konserwatorskiej 

Przedmiotowy budynek nie jest objęty ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w Opolu. 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej  

Nie dotyczy.  

7. Informacje o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanych obiektów  

Nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 
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8. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu  

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego pozostaje bez zmian, mieści się w granicach 

działki nr 3/10 km 46 obręb Opole i jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015.poz 1422 z późniejszymi zmianami). 

 

mgr inż. arch. Sabina Kalina 

nr up.06/OPOKK/2014 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu   

Przedmiotem opracowania jest budynek oddziału psychiatrycznego Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu. Inwestycja obejmuje budowę balkonów przy 

skrzydłach A i B. Obiekty mają pełnić funkcję rekreacyjno – wypoczynkową dla pacjentów 

oddziałów zamkniętych.   

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 

 

  



5 
 

2. Zestawienie powierzchni użytkowych 

 skrzydło A – balkon na poziomie parteru:  

- powierzchnia całego balkonu: 8,0 m
2
 

- powierzchnia płyty balkonowej: 1,92 m
2
 

- przedsionek: 2,94 m
2
 

 skrzydło A – balkon na poziomie I kondygnacji: 

- powierzchnia całego balkonu: 8,4 m
2
 

- powierzchnia płyty balkonowej: 2,32 m
2
 

- korytarz: 22,77 m
2
 

 skrzydło B – balkon na poziomie parteru: 

- powierzchnia całego balkonu: 7,68 m
2
 

- powierzchnia płyty balkonowej: 2,32 m
2
 

- korytarz: 24,12 m
2
 

 skrzydło B – balkon na poziomie I kondygnacji 

- powierzchnia całego balkonu: 8,78 m
2
 

- powierzchnia płyty balkonowej: 2,32 m
2
 

- korytarz: 23,08 m
2
 

 

Pozostałe powierzchnie bez zmian.  

 

3. Forma i funkcja budynku 

Forma architektoniczna budynku ulega zmianie jedynie w zakresie dobudowy balkonów 

pełniących funkcję rekreacyjno – wypoczynkową dla pacjentów oddziałów zamkniętych 

szpitala.   

Funkcja obiektu budowlanego: budynek służby zdrowia, kategoria budowlana XI. 

Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w Art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane  

Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. I Prawo budowlane,  

tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi  oraz zgodnie  

z zasadami wiedzy technicznej zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

 nośności i stateczności konstrukcji; 

 bezpieczeństwa pożarowego; 

 higieny, zdrowia i środowiska; 

 bezpieczeństwa użytkowania i dostępność obiektów; 

 ochrony przed hałasem ; 

 oszczędności energii i izolacyjności cieplnej 

 zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych; 

Wymagania zostały spełnione poprzez wykonanie kompletnego wielobranżowego projektu 

budowlanego opracowanego przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i należące do izb 

zawodowych co zostało wyrażone w stosownych Oświadczeniach. 
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2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:  

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną 

i paliwa,  

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;  

 

warunki użytkowe pozostają bez zmian – są zapewnione  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego 

w ramach bieżącej eksploatacji i okresowych przeglądów technicznych 

4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, 

budynek przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne  

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

inwestycja nie ma wpływu ani nie pogarsza warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 

6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 

nie dotyczy 

7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską; 

nie dotyczy 

8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 

zapewniono odległości od granic działki wymagane przepisami szczegółowymi 

9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej; 

nie zostały naruszone interesy osób trzecich 

10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy; 

sporządzono informację do planu BIOZ 

4. Rozwiązania konstrukcyjne 

Zgodnie z załączonym opisem do projektu budowy balkonów oraz dokumentacją rysunkową. 
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5. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu  przez osoby 

niepełnosprawne 

Obiekt ze względu na swoje przeznaczenie jest dostosowany do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz transportu osób na łóżkach. 

Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne zapewnione, pozostają bez 

zmian.  

6. Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia 

związane z przeznaczeniem obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub 

technicznego 

Nie dotyczy. 

7. Rozwiązania budowlanego i techniczno – instalacyjne obiektów liniowych 

Nie dotyczy. 

8. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego, 

zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

Nie dotyczy. Inwestycja nie wpływa na wyposażenie budowlano – instalacyjne obiektu. 

9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, 

w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową  

Nie występują. 

10. Charakterystyka energetyczna budynku 

Projekt nie wnosi znaczących zmian mających wpływ na charakterystykę energetyczną 

budynku.  

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie  

a) zapotrzebowanie wody oraz ilość i sposób odprowadzania ścieków 

bez zmian 

b) emisja zanieczyszczeń gazowych 

bez zmian  

c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

bez zmian 

d) właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania 

inwestycja nie wpłynie na zwiększenie emisji hałasu, nie wystąpi również zjawisko wibracji  



8 
 

e)  wpływu na istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

Obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne. 

12. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, 

ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii 

Inwestycja zajmuje się budową balkonów rekreacyjno – wypoczynkowych przeznaczonych 

dla pacjentów oddziałów zamkniętych, zatem nie wpływa na istniejące rozwiązania  

w zakresie zapotrzebowania na energię. W związku z powyższym nie przewiduje się 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

14. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Warunki przeciwpożarowe nie ulegają zamianie. 

 

 

 

mgr inż. arch. Sabina Kalina 

nr up.06/OPOKK/2014 
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OPIS  DO PROJEKTU BUDOWY BALKONÓW 
 

1. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora;   

- dokumentacja archiwalna budynków  

- pomiary inwentaryzacyjne w terenie oraz informacje uzyskane od zleceniodawcy;  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 

 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 15.VI.2002 Nr.75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

2. 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.  

3. Zakres opracowania 

Inwestycja obejmuje budowę balkonów przy skrzydłach A i B zamkniętego oddziału 

psychiatrycznego szpitala. Lokalizacja projektowanych obiektów zgodnie z rysunkami 1-3. 

4. Opis zagospodarowania działki. 

Na przedmiotowej działce znajdują się budynki szpitalne oraz administracyjne przeznaczone 

na potrzeby szpitala. Teren uzbrojony jest w sieci wodociągową, kanalizacyjną, centralnego 

ogrzewania oraz elektroenergetyczną. Kompleks szpitalny posiada drogi wewnętrzne 

asfaltowe oraz chodniki z kostki brukowej.  

5.  Ogólny opis budynków  

Na przedmiotowej działce nie planuje się istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu. 

6. Rozwiązania architektoniczno – budowlane 

Projekt nie zawiera nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce rozwiązań technicznych. 

6.1. Płyta fundamentowa (zgodnie z rys. K-1) 

Rolę fundamentu pod balkony i okratowanie usytuowane od strony północnej przy skrzydle B 

stawić będzie płyta o wymiarach 95x220cm zbrojona siatką 10x10 cm z prętów Ø10mm. 

Należy zastosować beton C20/25, stal RB500, otulina min. 5cm. Poziom posadowienia płyty -

20 cm poniżej poziomu terenu, zgodnie z rys. nr 4. 

Na płycie ułożyć warstwę styroduru 10cm, a następnie wykonać płytę balkonową zgodnie z 

opisem w pkt. 6.4. i rys. K-2. 
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6.2. Stopa fundamentowa (zgodnie z rys. K-1)    

Rolę fundamentu pod balkony przy skrzydle A (od strony północnej oraz wschodniej) pełnić 

będą stopy fundamentowe o wymiarach 50x50 cm posadowione na głębokości 1,1m poniżej 

poziomu terenu. Należy zastosować beton W8 C20/25, stal RB500, otulina min. 5cm. Pręty 

główne Ø10mm, strzemiona Ø6mm co 15cm, zgodnie z dokumentacją rysunkową. Słupy do 

fundamentu łączyć poprzez przyspawaną do podstawy słupa blachę o wymiarach 35x35 cm 

za pomocą kotew fundamentowych 4 x Ø12mm , zgodnie z rys. K-1. 

6.3. Słupy 

Słupy wykonać z profili kwadratowych RK120x120x5 o długościach zgodnych z rys. 4-6. 

Zaprojektowano słupy oparte na fundamencie za pośrednictwem blachy gr. 20mm 

przyspawanej do podstawy słupa i zamocowanej do stopy fundamentowej 4 kotwami 

stalowymi. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.  

6.4. Płyty balkonowe (zgodnie z rys. K-2 i K-3) 

Płyty balkonowe o wymiarach zgodnych z rysunkami 2, 3, K-2 oraz K-3. Należy do 

posadowionych słupów przyspawać „ramę” wykonaną z ceowników C140 zgodnie  

z dokumentacją rysunkową, która stanowić będzie obrzeża projektowanej płyty. Płytę oprzeć 

na istniejącej ścianie na głębokości min. 20cm. Wnętrze stalowej ramy zbroić siatką 10x10cm 

z prętów Ø10mm i wypełnić betonem tworząc płytę grubości 14cm. Stosować beton C20/25, 

stal zbrojeniowa RB500, otulina min. 3cm. Od spodu płytę ocieplić styropianem gr. 10cm  

i wykończyć tynkiem silikonowym w kolorze zbliżonym do istniejącego koloru elewacji.  

6.5. Daszek  

Nad projektowanymi balkonami zamontować daszki o kącie nachylenia połaci 25° oparty na 

belkach drewnianych, pokryty dachówką ceramiczną. Kolor do ustalenia na etapie 

wykonawstwa.  

6.6. Nadproża stalowe 

W związku z planowanym wykuciem ścian zewnętrznych należy wykonać nadproża stalowe  

z belek walcowanych IPE 140 o długościach jak w dokumentacji rysunkowej. Nadproża 

należy osadzić na poduszkach betonowych gr. 20cm  wykonanych z betonu C15/20, 

zapewniając głębokość oparcia min. 25cm.  

6.7. Projektowane ściany 

Projektowane ściany należy wykonać jako murowane z bloczków typu Porotherm 11,5 P+W 

na zaprawie cementowej. Nad otworami drzwiowymi osadzić nadproża typu Porotherm 11,5 

zapewniając głębokość oparcia zgodną z zaleceniami producenta. Ściany ocieplić 

styropianem gr. 15cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie mniejszym niż 

λ=0,033W/mK. Całość wykończyć tynkiem silikonowym w kolorze zbliżonym do 

istniejącego koloru elewacji.  
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6.8. Posadzki 

Posadzki należy wykonać z płytek mrozoodpornych, antypoślizgowych R11 typu gres. Płytki 

ułożyć na kleju mrozoodpornym. Przy ścianach wykonać cokół na wysokość ok. 8 cm.  

6.9. Balustrada 

Zaprojektowano balustradę z profili aluminiowych zamocowaną do czoła płyty oraz do ściany 

budynku stalowymi kotwami chemicznymi. Dopuszcza się wykonanie balustrad z profili 

okrągłych lub prostokątnych. Wypełnienie balustrady prętami lub profilami okrągłymi/ 

kwadratowymi, do ustalenia na etapie wykonawstwa. Wysokość balustrady od poziomu 

posadzki min. 110cm, prześwit pomiędzy elementami nie większy niż 12cm. Balustradę 

wykonać w sposób uniemożliwiający wspinanie się po niej. Wszystkie elementy należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie. 

6.10. Krata 

Ze względu na specyfikę obiektu balkony należy zabezpieczyć kratą wykonaną z prętów 

stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. Kratę należy przymocować do ściany budynku 

oraz słupów w sposób szczególnie trwały, uniemożliwiający jej dewastację.  

6.11. Obróbki blacharskie 

Wszystkie obróbki blacharskie obrzeży płyty balkonowej należy wykonać z blachy 

ocynkowanej cynkowej grubości 0,7 mm.  

7. Zakres prac objęty opracowaniem 

1) ogrodzenie terenu budowy, przygotowanie terenu pod budowę 

2) wykonanie wykopów pod fundamenty 

3) wykonanie fundamentów 

4) montaż rusztowania 

5) demontaż istniejącej stolarki 

6) wyburzenie ściany zewnętrznej 

7) osadzenie nadproży 

8) wykonanie ścian z bloczków typu Porotherm 11,5 cm 

9) montaż stalowych elementów konstrukcyjnych 

10) ułożenie zbrojenie i zabetonowanie płyty balkonowej 

11) montaż obróbek blacharskich 

12) montaż balustrad zewnętrznych 

13) montaż krat  

14) montaż daszków nad balkonami  

15) wykonanie posadzek 

16) roboty ociepleniowe 

17) roboty wykończeniowe 

18) uporządkowanie terenu 

 

mgr inż. arch. Sabina Kalina 

nr up.06/OPOKK/2014 


