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1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

1.1. Zlecenie Inwestora. 

1.2. Dokumentacja fotograficzna. 

1.3. Wizja lokalna. 

1.4. Pomiary własne na budynku. 

1.5. Literatura fachowa, Normy i Rozporządzenia. 

1.6. Opracowania własne.  

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wielorodzinny budynek mieszkalny zlokalizowany przy 
ul. Lwowskiej 21A-29A, będący w administracji MZBM w Sosnowcu. 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt budowlany przebudowy 9. balkonów od strony 
południowo-wschodniej (wejścia do klatek nr 21A, 25A oraz 29A). 

Tak przyjętemu celowi pracy podporządkowano zakres obejmujący: 

 Wizje lokalne. 

 Pomiary na budynku. 

 Analizę stanu istniejącego. 

 Technologię wymiany balkonów. 
 Detale rysunkowe. 
 

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJĄCEGO  

Charakterystykę obiektu, dla celów niniejszego opracowania, przedstawiono na 

podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej na obiekcie. Przedmiotowy obiekt jest 

budynkiem wolnostojących, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym. Budynek 

wykonany w technologii tradycyjnej z elementów drobnowymiarowych – cegła pełna. 

Dach dwuspadowy, kryty papą.  
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Rys. nr 1. Lokalizacja przedmiotowego budynku – widok ogólny [www.maps.google.pl]. 

 

Rys. nr 2. Widok ogólny budynku przy ul. Lwowskiej 21A-29A w Sosnowcu  
– elewacja południowo-wschodnia [1.2]. 
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Rys. nr 3. Widok ogólny fragmentu budynku przy ul. Lwowskiej 21A-29A w Sosnowcu   
– elewacja południowo-wschodnia - z zaznaczeniem balkonów będących podstawą 

opracowania [1.2]. 
 
 

5. OPIS TECHNICZNY BALKONÓW 

5.1. Opis ogólny 

W budynku nr 21A-29A balkony usytuowane są zarówno na elewacji południowo-

wschodniej w ilości 12 sztuk jak i na elewacji północno-zachodniej w ilości 18 sztuk – w 

niniejszym opracowaniu analizie poddane zostały jedynie balkony od strony 

południowo-wschodniej w ilości 9 sztuk - trzy piony po trzy sztuki na pion. 

Konstrukcyjnie balkony są elementem wspornikowym. Konstrukcja nośna to belki 

stalowe belki o przekroju ceowym [100, walcowane na gorąco ze stali węglowej 

zwykłej jakości mocowane w stropie z wypełnieniem w postaci płyty betonowej. Sześć 

belek to belki wspornikowe, jedna to łącząca je belka oczepowa (równoległa do ściany 

budynku). Schemat statyczny oraz wymiary balkonu w rzucie pokazano na rys. nr 4.  

Każdy balkon oparty jest na sześciu kształtownikach o wysięgu ok. 1,00 m. Całkowita 

długość balkonów wynosi ok. 2,30 m. Wypełnienie stanowi płyta betonowa z wylewką 

cementową jako warstwą wierzchnią. Trzy z dziewięciu przedmiotowych balkonów nie 

mają obróbek blacharskich.  
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Rys. nr 4. Schemat oraz wymiary balkonów istniejących w rzucie. 

 

5.2. Opis występujących uszkodzeń  

Podczas przeglądu budynku stwierdzono występowanie następujących uszkodzeń:  

 korozja wgłębna i powierzchniowa elementów metalowych konstrukcyjnych o 

zróżnicowanym natężeniu - lokalnie znaczące ubytki masy ceowników; 

 osypywanie się tynku płyt dolnych i znaczące ubytki; 

 osypywanie się i ubytki betonu wypełnienia balkonów;  

 korozja balustrad metalowych oraz wysokość mniejsza niż wymagane w 

Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

1,10 m; 

 wysolenia na dolnej powierzchni płyt; 

 brak zabezpieczenia krawędzi posadzek, brak obróbek blacharskich - korozja 

wylewki betonowej. 
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Występujące uszkodzenia zilustrowano na poniższych fotografiach:  

 
Rys. nr 5. Silna korozja elementów konstrukcyjnych - profili [100, łuszczenie się powłoki tynku 

oraz znaczne ubytki betonu wypełnienia [1.2]. 

 

Rys. nr 6. Silna korozja elementów konstrukcyjnych - profili [100, łuszczenie się powłoki tynku 

oraz znaczne ubytki betonu wypełnienia [1.2]. 
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Rys. nr 7. Silna korozja elementów konstrukcyjnych - profili [100, łuszczenie się powłoki tynku 

oraz znaczne ubytki betonu wypełnienia [1.2]. 

 

Rys. nr 8. Silna korozja wgłębna elementów konstrukcyjnych - profili [100, łuszczenie się 

powłoki tynku oraz znaczne ubytki betonu wypełnienia [1.2]. 
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Rys. nr 9. Silna korozja wgłębna i ubytki masy elementów konstrukcyjnych - profili [100 (ubytki 

środników), łuszczenie się powłoki tynku oraz znaczne ubytki wypełnienia [1.2]. 

 

Rys. nr 10. Silna korozja i ubytki masy elementów konstrukcyjnych - profili [100 (ubytki 

środników), łuszczenie się powłoki tynku oraz znaczne ubytki wypełnienia [1.2]. 
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Rys. nr 11. Silna korozja elementów konstrukcyjnych - profili [100,  łuszczenie się powłoki 

tynku, wysolenia na spodzie płyty oraz znaczne ubytki betonu [1.2]. 

 

Rys. nr 12. Silna korozja elementów konstrukcyjnych - profili [100, łuszczenie się powłoki tynku, 

wysolenia na spodzie płyty oraz znaczne ubytki betonu [1.2]. 
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6. PRZYCZYNY POWSTANIA USZKODZEŃ  

Przyczyną stwierdzonych uszkodzeń płyt balkonowych jest naturalne starzenie się 

materiału, procesy degradacji przyspieszone przez agresywne działanie środowiska 

zewnętrznego oraz brak doraźnych remontów. Balkony nigdy nie miały odpowiedniej 

izolacji przeciwwodnej, dlatego wody opadowe mogły migrować w głąb konstrukcji. 

Na skutek migracji wilgoci, oraz starzenia się istniejącego zabezpieczenia profili 

stalowych nośnych, ulegają one coraz szybszemu procesowi korozji. W wyniku 

procesów korozyjnych (pęcznienie powłoki), odspojeniu ulega tynk na spodzie płyty 

pod belkami, produkty korozji pęcznieją i rozsadzają tynk.  

Niektóre balkony praktycznie nie posiadają skutecznych obróbek blacharskich, 

zapobiegających podciekaniu wód opadowych na spód płyty, oraz pomiędzy 

warstwy konstrukcyjną i wykończeniową. 

Działanie takie powoduje przyśpieszone procesy rozwarstwiania się i niszczenia 

poszczególnych warstw poczynając od krawędzi. 

Balustrady nie posiadają wymaganej w Warunkach Technicznych wysokości 1,10 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROJEKT BUDOWLANY str. 12 

 

 

STEKRA Sp. z o.o.  

ul. Okrzei 25, 43-190 Mikołów  I  Biuro: tel. +48 32 326 36 95 
Dział techniczny:  tel./fax +48 32 226 57 31  I  email: biuro@stekra.pl 

 STEKRA Sp. z o.o. 

ul. Okrzei 25, 43-190 Mikołów  I  Biuro: tel. +48 32 326 36 95 
Dział techniczny:  tel./fax +48 32 226 57 31  I  email: biuro@stekra.pl 

 
 

 

7. EKSPERTYZA 

Ekspertyzę stanu technicznego elementów wykonano w oparciu o kryteria podane  

w tabeli 1. 

Tabela 1. Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementów 

budynku 

Lp. 

Klasyfikacja 

stanu 

technicznego 

elementu 

Procento

we 

zużycie 

elementu 

Kryteria oceny 

 

1. dobry 
0%-15% 

 

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, 

wykończenia, wyposażenia) – jest dobrze 

utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i 

uszkodzeń. Cechy i właściwości wbudowanych 

materiałów odpowiadają wymaganiom normowym. 

2. zadowalający 
16%-30% 

 

Element budynku utrzymany jest należycie. Celowy 

jest remont bieżący, polegający na drobnych 

naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, 

impregnacji. 

3. średni 
31%-50% 

 

W elementach budynku występują niewielkie 

uszkodzenia i ubytki niezagrażające 

bezpieczeństwu użytkowania. Celowy jest 

częściowy remont. 

4. zły 
51%- 

 

W elementach budynku występują znaczne 

uszkodzenia i ubytki. Cechy i właściwości 

wbudowanych materiałów maja obniżoną klasę. 

Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny, 

względnie wymiana. 

 

Stan techniczny przedmiotowych balkonów należy ocenić jako zły. 

Metalowe elementy konstrukcyjne płyt silnie wgłębnie skorodowane. Ubytki masy 

widocznych elementów metalowych przekraczają lokalnie 20% masy. Od spodu 

balkonów stan tynków i co za tym idzie płyt należy określić zły. Są one zawilgocone, 

tynki odparzone z ubytkami. Nośność belek wspornikowych jest niewystarczająca. 

Stan techniczny oraz wysokość balustrady należy ocenić jako zły, wymagający pilnej 

naprawy - wymiany.  

Całość konstrukcji przedmiotowych balkonów można ocenić jako zły - wymagający 

pilnego remontu (kompleksowej wymiany), który pozwoli na dalsze bezpieczne 

użytkowanie. 
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8. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Przebudowa przedmiotowych balkonów powinna uwzględniać następujące etapy: 

 Etap I: demontaż balustrad, usuniecie istniejących wylewek oraz całego 
wypełnienia balkonów, ucięcie i oczyszczenie stalowych ceowników, 

 Etap II: wzmocnienie stalowych ceowników oraz wykonanie dodatkowego 
zbrojenia, 

 Etap III: wykonanie płyty balkonu, posadzki ze spadkiem i z odpowiednią 
izolacją, obróbek blacharskich i balustrady. 

 

Poniżej w punktach przedstawiono kolejne etapy prac. 

 

8.1. Demontaż balustrad, usuniecie istniejących wylewek oraz całego 

wypełnienia balkonów, ucięcie i oczyszczenie stalowych ceowników 

W pierwszym etapie prac należy skuć posadzkę oraz całe wypełnienie balkonów. 

Prace należy prowadzć ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu. Posadzkę oraz 

wypełnienie należy skuć w całości - należy zostawić jedynie stalowe belki (ceowniki). 

Należy zdemontować istniejącą belkę równoległą do ściany budynku. Następnie 

należy uciąć istniejące prostopadłe do ściany ceowniki C100, pozostawiając 40,0 cm 

od lica ściany zewnętrznej każdej z belek. Pozostałe fragmenty stalowych belek 

oczyścić za pomocą metalowych szczotek. Dopuszcza się czyszczenie mechaniczne 

przy pomocy mechanicznych szczotek. 

 

8.2. Wzmocnienie stalowych ceowników oraz wykonanie dodatkowego 

zbrojenia 

Wzmocnienie projektuje się przez dospawanie i skręcenie nowych ceowników C160 

do istniejących uciętych ceowników C100. W celu dopasowania nowych i istniejących 

ceowników, w nowych należy naciąć środniki w celu umiejscowienia w nacięciu 

dolnej półki pozostawionego fragmentu ceownika. Dospawanie oraz skręcenie należy 

wykonać wg rysunku PB2 i PB3 części rysunkowej opracowania. Skręcenie należy 

wykonać śrubami M12. Ceowniki należy spawać spoiną pachwinową ciągłą 

obwodową gr. 3 mm. Kolejno należy zamontować blach grubości min. 6 mm do ścian 

przy pomocy kotew chemicznych R-KER na poduszce z zaprawy montażowo - 

cementowej. Zaleca się stosowanie blach o wymiarach wskazanych na rys. PB3. 

Kotwy do mocowania min. 16. Koelner R-KER zagłębione w murze na głębokość 

35,0 cm w wykończeniu zabezpieczającym przed korozją. Nowe ceowniki C160 

należy spawać do zakotwionych blach w ścianie spoiną pachwinową ciągłą gr. 3 mm. 

Połączenie nowych ceowników C160 z blachą czołową oraz nacięcie pod dolną 

półkę ceowników istniejących wykonać w warsztacie. Układ ceowników pokazano na 

rys PB3. Wzmocnieniu podlegają wszystkie prostopadłe belki balkonów. Po 

oczyszczeniu i wzmocnieniu belki należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez 

pomalowanie.  
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Przy aplikacji kotwy chemicznej stosować się do wytycznych producenta kotwy 

(szczególnie należy zwrócić uwagę na czyszczenie otworów). 

Dodatkowo projektuje się wykonanie dodatkowego zbrojenia w formie prętów 

zbrojeniowych 20 o długości 85,0 cm - 35,0 cm kotwione w murze kotwą chemiczną 

Koelner R-Ker oraz 50,0 cm w płycie. Pręty należy umiejscowić zgodnie z rysunkiem 

PB3 w rozstawie 30,0 cm.  

Warunki klimatyczne w czasie malowania, odstępy czasowe między nanoszeniem 

poszczególnych warstw, sposób przygotowania farby oraz metody malowania muszą 

być zgodne z instrukcją producenta farby. Przy wykonywaniu prac malarskich należy 

przestrzegać ogólnych przepisów BHP i p. poż. oraz ewentualne szczególnych 

wymagań podawane przez producenta farby. 

 

Specyfikacja malowania 

 oczyszczenie do wymaganego II stopnia czystości zgodnie z PN-70/H-97050 
 naniesienie farby podkładowej ftalowej „UNIKOR”, kolor czerwony-tlenkowy, 

ilość warstw – 2, całkowita grubość suchej powłoki min 40 m 
 naniesienie emalii ftalowej nawierzchniowej ogólnego stosowania, ilość 

warstw – 2, całkowita grubość suchej powłoki nawierzchniowej min. 70 m 
 

8.3. Wykonanie płyty balkonu, posadzki ze spadkiem i z odpowiednią izolacją, 

obróbek blacharskich i balustrady 

Następnym etapem jest wykonanie deskowania oraz wylanie płyty balkonowej o 

grubości około 172 mm - od dolnej półki nowego ceownika do górnej półki istniejącego 

uciętego dwuteownika. Płytę należy zbroic górą i dołem siatką zbrojeniową 10 co 100 

mm.  

Należy zamontować nowe balustrady balkonowych ocynkowane, malowane 

proszkowo (kolor brązowy) do nowych płyt balkonowych oraz do ściany - nowe 

balustrady balkonowe musza spełniać wymagania Warunków Technicznych tj.: 

minimum 110 cm wysokości oraz prześwity max. 12,0 cm - wg rys. PB4. Uwaga: słupki 

balustrady nie powinny przebijać izolacji wodochronnej z papy. Dlatego słupki należy 

zamontować przed wykonywaniem izolacji, a samą izolację odpowiednio wywinąć 

wokół słupków i zabezpieczyć. 

Należy wykonać nową posadzkę ze skuteczną izolacją przeciwwodną. Zaleca się 

zastosowanie wykończeniowej warstwy spadkowej przy pomocy wylewki cementowej 

ze spadkiem około 1-1,5% w kierunku od ścian budynku zbrojonej włóknami 

polipropylenowymi 19 mm.    

Kolejno należy wykonanać hydroizolację przy pomocy dwóch warstw papy z 

wywinięciem na ścianę zewnętrzną na wysokość minimum 15,0 cm; 

Warstwę poślizgową można zastąpić specjalnymi drenami tarasowymi lub innym 

systemem. 
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Układ warstw takiej posadzki pokazano na rysunku PB2.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zabezpieczenie izolacją 

przeciwwodną styków ścian budynku z płytami balkonowymi oraz poprawne założenie 

obróbek blacharskich i wykonanie kapinosów. Montaż nowych obróbek blacharskich 

balkonów należy wykonać wraz z uszczelką silikonową na połączeniu z wylewką 

cementową. Należy także wykonać montaż listew PCV z kapinosem i siatką. Przykład 

poprawnego rozwiązania styku ścian budynku z płytą balkonu pokazano na rys. PB2 

UWAGA: obróbki blacharskie powinny wchodzić pod izolację przeciwwodną. 

Od spodu płyty należy nałożyć zaprawę klejową zbrojoną siatką z włókna szklanego, 

podkład tynkarski oraz tynk akrylowy. Otynkować należy również stalowe belki nośne. 

Detale rysunkowe znajdują się w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

Do czasu rozpoczęcia robót budowlanych balkony należy bezwzględnie 

wyłączyć z użytkowania w trybie natychmiastowym. Teren pod balkonami winien 

być ogrodzony i wydzielony z umieszczeniem tablic o możliwości odrywania się 

elementów tynku lub betonu z płyt balkonowych. 

 

9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Na terenie działki nr 1382 w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej 21A-29A zlokalizowany jest 

przedmiotowy budynek wielorodzinny. Budynek od strony północno-wschodniej stoi w 

granicy działki z działką nr 1506, od strony północno-zachodniej w odległości ok. 10 m 

do działki nr 1381, od strony południowo-wschodniej w odległości ok. 12,5 m do działki 

nr 1383, od strony południowo-zachodniej w odległości ok. 20 m do działki nr 1505. 

Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z 

późniejszymi poprawkami (Dz. U. Nr 75 poz. 690) paragraf 12 ust. 4 – usytuowanie 

obiektu, na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 3, powoduje objęcie 

działki sąsiedniej o nr 1506 obszarem oddziaływania – odległość przedmiotowego 

budynku do działek jest mniejsza niż 4,0 m. Takie usytuowanie przedmiotowego 

obiektu powoduje objęcie wymienionej działki sąsiedniej obszarem 

oddziaływania. 

Projektuje się wykonanie przebudowy wybranych balkonów, co spełnia wymagania 

pod względem ochrony przeciwpożarowej. Ze względu p.poż przedmiotowy budynek 

nie powoduje oddziaływania na działki sąsiednie. Przedmiotowy budynek wpływa 

usytuowaniem na ww. sąsiednie działki w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. 

Obiekt nie będzie wpływał negatywnie na ochronę środowiska czy gospodarkę wodną. 

Wielkość przedmiotowego budynku nie blokuje dopływu światła dla sąsiednich działek. 

Ze względu na to, że przedmiotowy budynek istnieje a prace budowlane 

dotyczące wykonania przebudowy balkonów nie powodują zmian w obszarze 

oddziaływania, budynek pozostaje w swojej strefie oddziaływania. 
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INFORMACJA BIOZ 

 

Nazwa obiektu: Budynek wielorodzinny  

Adres:     41-205 Sosnowiec, ul. Lwowska 21a-29a  

 Inwestor:       Wspólnota Mieszkaniowa  

      ul. Lwowska 21A-23A-25A-27A-29A 

     41-205 Sosnowiec 

 Zarządca:       Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych  

      - TBS Sp. z o.o. 

      ul. Korczaka 7 

     41-200 Sosnowiec 

 

 

 

 

Sporządzający informację BIOZ: dr inż. Paweł Krause   

Adres: ul. Okrzei 25, 43-190 Mikołów  
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10. INFORMACJA BIOZ 

Teren wokół remontowanego pionu powinien być zabezpieczony zgodnie z przepisami 
BHP. Przed rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego odbioru stanowisk pracy 
przez służby BHP. Członkowie zespołu wykonawczego muszą posiadać aktualne 
badania lekarskie stwierdzające przydatność do prac na wysokościach. Należy ściśle 
przestrzegać instrukcji producenta sytemu naprawczego. 

9.1 Zakres przewidywanych robót budowlanych 

Przy realizacji inwestycji wykonywane będą następujące roboty budowlane: 

- roboty przygotowawcze i porządkowe, 

- zabezpieczenie terenu przed osobami nieupoważnionymi, 

- dostawa materiałów, 

- wymiana płyt balkonowych, 

- roboty tynkarskie, 

- wymiana balustrad balkonowych, 

- roboty wykończeniowe. 

9.2 Przewidywane zagrożenia 

W trakcie wykonywania robót mogą wystąpić następujące zagrożenia wynikające z: 

 używania narzędzi ręcznych i elektronarzędzi – możliwość urazów 
mechanicznych, otarć i skaleczeń, 

 transportu ciężkich elementów – możliwość przygniecenia lub zmiażdżenia 
kończyn, 

 prowadzenie robót na wysokościach – możliwość upadków z podestów 
roboczych lub drabin, 

 prowadzenie prac załadunkowych na samochód – możliwość przygniecenia ciała 
przez manewrujący pojazd mechaniczny, 

 zagrożenia wynikające z używania palników acetylowo – tlenowych i butli 
gazowych dla zasilania - możliwość urazów mechanicznych, oparzeń, urazów 
wynikających z rozszczelnienia lub wybuchu butli z gazem, 

9.3 Środki ochrony pracowników 

 wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne zaświadczenia lekarskie 
dopuszczające do pracy na wysokości, 

 przed rozpoczęciem prac konieczne jest przeprowadzenie instruktażu 
pracowników, 

 osoby pracujące na wysokości powinny być zabezpieczone przed upadkiem z 
wysokości, 

 wszyscy pracownicy powinni posiadać kaski ochronne i odzież roboczą, 
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 do zabezpieczenia prac na wysokości stosować środki ochrony zbiorowej jak: 
rusztowania, siatki ochronne, siatki bezpieczeństwa, 

 gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej stosować środki 
ochrony indywidualnej (np. szelki bezpieczeństwa), 

 w przypadku korzystania w pracach z drabin i rusztowań stosować szczegółowe 
środki ochrony pracowników określone w Rozporządzeniu, 

 rusztowania robocze powinny być wykonywane, montowane, eksploatowane i 
demontowane zgodnie z dokumentacją producenta, instrukcją producenta lub 
projektem indywidualnym, 

 stosować jedynie drabiny i rusztowania posiadające certyfikat dopuszczający do 
stosowania w budownictwie, 

 przed rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego odbioru rusztowań i 
stanowisk pracy przez służby BHP, 

 na rusztowaniu winna znajdować się tablica określająca: wykonawcę montażu z 
danymi kontaktowymi, dopuszczalne obciążenia, 

 w przypadku gdy rusztowania usytuowane są w sąsiedztwie napowietrznych linii 
elektroenergetycznych przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach powinno być 
wyłączone, 

 należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi wszelkich elektronarzędzi 
wykorzystanych w pracach, 

 przestrzegać zaleceń wykonawczych producenta systemu naprawczego, 

 wyznaczyć miejsca do spożywania posiłków, 

 dopuścić palenie tytoniu w miejscach do tego przeznaczonych, 

 zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej wyposażony w apteczkę 
pierwszej pomocy, 

 ewentualnie przewidzieć miejsce dla suszenia ubrań roboczych gdy roboty mogą 
być też prowadzone przy opadach deszczu, 

9.4 Środki ochrony osób postronnych 

 zapewnić bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac oraz po ich zakończeniu, 

 miejsca prac pozostawiać w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób 
postronnych – zabronione jest pozostawianie narzędzi, materiałów i wyrobów na 
pomostach rusztowań, 

 w miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów wyznaczyć strefę 
niebezpieczną – min szerokość strefy: 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty, nie mniej jednak niż 6 m, 

 zapewnić odpowiednie ogrodzenie, dobre oświetlenie i oznakowanie znakami 
ostrzegawczymi i zakazu strefy niebezpiecznej, 
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 rusztowania usytuowane przy przejazdach i ciągach pieszych zaopatrzyć w 
daszki ochronne zabezpieczające przed spadaniem przedmiotów z wysokości, 

 wejście na rusztowanie z poziomu ogólnie dostępnego dla osób postronnych 
powinno być odpowiednio zabezpieczone przed możliwością wejścia na 
rusztowanie w okresie przerwy w pracy (np. okres nocny), 

 należy w odpowiednich miejscach umieścić informacje o pracy na rusztowaniu i 
nie przechodzeniu osób pod rusztowaniami, a ewentualnie konieczne przejścia 
pod rusztowaniem zabezpieczyć daszkiem ochronnym. 

 przy przejściach i przejazdach stosować siatki ochronne na konstrukcji 
zewnętrznej rusztowań, 

9.5 Środki ochrony placu budowy 

 teren budowy zabezpieczyć – wyznaczyć strefę niebezpieczną – min. szerokość 
strefy to 1/10 wysokości , z której mogą spadać przedmioty , nie mniej jednak niż 
6m, wysokość ogrodzenia co najmniej 1,5 m, 

 zaopatrzyć budowę w wymagane przepisami tablice informacyjne i ostrzegawcze, 

 ustalić miejsca magazynowania materiałów budowlanych oraz sposób ich 
składowania wykluczający możliwość wywrócenia lub spadnięcia elementu lub 
materiału w czasie robót, 

 zabezpieczyć istniejące urządzenia podziemne oraz nadziemne przed 
uszkodzeniem, 

 prace w pobliżu urządzeń podziemnych i nadziemnych elektroenergetyki 
wykonać ze szczególną ostrożnością z zachowaniem przepisowych, 
bezpiecznych odległości, 

 utrzymywać stały porządek na terenie budowy, na bieżąco uprzątać resztki 
materiałów budowlanych, gruz, opakowania itp. 

9.6 Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

 teren budowy wyposażyć w odpowiednią ilość sprzętu pożarowego jak: gaśnice, 
łopaty, siekiery i inne wg potrzeby, 

 miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarowego wyraźnie oznakować, 

  w miejscach umieszczenia sprzętu pożarowego wywiesić instrukcję o 
postępowaniu w razie powstania pożaru, 

 umożliwić szybką ewakuację na wypadek pożaru poprzez zapewnienie stałego 
dojazdu na teren budowy i w rejon składowania surowców i materiałów dla 
wozów straży pożarną oraz zapewnić dojazd i dojście do przyłącza wody - 
hydrantu dla celów p.poż. 

9.7  Maszyny i urządzenia 

 eksploatowane urządzenia muszą posiadać stosowne świadectwa wymagane 
przepisami dopuszczającymi je do stosowania;  
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  maszyny i urządzenia techniczne oraz urządzenia zmechanizowane należy 
stosować i używać zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową tzw. DTR 
producenta na zasadach przez niego ustalonych; 

 pracownik obsługujący dany sprzęt mechaniczny lub urządzenie winien zostać 
przeszkolony i posiadać stosowne uprawnienie; 

 ewentualną naprawę maszyn lub urządzeń mogą wykonywać osoby i warsztaty 

upoważnione przez producenta i wykazane w dokumentacji DTR,  

 przed rozpoczęciem pracy każdego dnia oraz w okresach ustalonych przez 
producenta w DTR maszyny i urządzenia winny być przeglądnięte pod względem 
stanu technicznego i sprawdzone pod względem prawidłowego bezpiecznego 
działania i użytkowania, 

 transport i rozładunek na placu budowy materiałów powinien odbywać się za 
pośrednictwem maszyn i urządzeń do tego przeznaczonych z zachowaniem 
wszelkich środków bezpieczeństwa. 

9.8  Roboty na wysokości 

 stanowiska pracy oraz przejścia znajdujące się na wysokości powyżej 2,0 m nad 
poziomem terenu należy zabezpieczyć balustradą (poręczą) o wysokości co 
najmniej 1,1 m oraz deską krawężnikową wysokości 15 cm, 

 roboty na wysokości należy obowiązkowo wykonywać z użyciem szelek 
bezpieczeństwa, linek asekuracyjnych i innych środków zabezpieczających 
dostosowanych do wysokości i rodzaju prowadzonych prac, 

 pomosty robocze powinny być dostosowane do przewidzianego obciążenia, 
szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia, 

 zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest 
zabronione; 

 wykonywanie robót z drabin jest zabronione, 

11. NADZÓR TECHNICZNY 

Roboty należy prowadzić pod merytorycznym nadzorem inwestorskim. Prowadzenie i 
odbiór robót zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8, zawartymi w instrukcji ITB 
418/2006.  

12.  UWAGI KOŃCOWE 

 Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami technicznymi, pod nadzorem osób uprawnionych z 
zachowaniem przepisów bhp i p. poż. 

 Przed przystąpieniem do realizacji prac wykończeniowych wszystkie wymiary 
należy zweryfikować na budowie.  

 Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane spełniające wymogi 
określone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z późniejszymi 
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zmianami). Remont powinien być wykonany przez wyspecjalizowaną firmę 
budowlaną.  





UWAGA
Grubość warstwy spadkowej należy dostosować na budowie. 
Nawierzchnia płyty w stanie wykończonym nie może przekroczyć
wysokości progu drzwi balkonowych.

5

4

3

2 x Papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS . Wywinięcie na ścianę na wys. 15 cm

Dybel mocujący obróbkę blacharską

8

6

7

Obróbka blacharska - profil okapnikowy

Listwa PCV z kapiosem i siatką

Płyta balkonowa

11

12

10

9

Ściana konstrukcyjna Warstwa spadkowa - posadzka cementowa. Spadek ok. 1,0%, gr. 4-5 cm.

PŁYTA BALKONOWA 
- PRZEKRÓJ POPRZECZNY ORAZ DETAL

Zbrojona włóknami polipropylenowymi 19 mm. 

Zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego 

Podkład tynkarski gruntujący 

Wyprawa tynkarska tynk akrylowy 
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2 Zaprawa montażowa

1 Blacha gr. 6 mm

13 M16 na kotwie chemicznej na głębokość 35,0 cm

14 Ucięty istniejący ceownik [100

15

16

17 Nowa balustrada

18 Uszczelka silikonowa

Śruby M12

Nowy ceownik [160

19 Pręt zbrojeniowy Ø20 - na kotwie chemicznej na głębokość 35,0 cm.

50,0 cm w płycie

20 Siatka zbrojeniowa Ø10 co 100 mm

21 Warstwa poślizgowa np. z folii polietylenowej na warstwie talku technicznego



PŁYTA BALKONOWA 
- PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ORAZ DETALE
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