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1. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1. Obiekt: Budynek mieszkalny, wielorodzinny (kat. budynku XIII). 

 

1.2. Adres: 50-368 Wrocław, ul. K. Marcinkowskiego 10. 

 

1.3. Cel i zakres opracowania:  

 Projekt wykonawczy remontu balkonów na elewacji frontowej i tylnej budynku. 

 Zakres opracowania: 

- analiza istniejącej dokumentacji archiwalnej, 

- opis konstrukcji budynku, 

- inwentaryzacja elementów budynku w zakresie koniecznym do wykonania pro-

jektu, 

- ocena stanu technicznego balkonów, 

- opis techniczny robót remontowych, 

- przedmiar i kosztorys inwestorski, 

- wytyczne do planu BIOZ, 

- STWiOR. 

 Zakres opracowania ograniczono do sformułowanego powyżej celu. 

 

1.4. Podstawa opracowania: Umowa nr 163/E/WM/595/2019/AS z dnia 

 07.10.2019 r. pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową, ul. K. Marcinkowskiego 10, 

 50-368 Wrocław, reprezentowana przez Prywatny Zarząd Mieszkaniami Spółka 

 z o.o., 50-334 Wrocław, ul. Sępa-Szarzyńskiego 62-66. 

 

1.5. Materiały wykorzystane przy sporządzaniu opracowania: 

 - własne pomiary i odkrywki na obiekcie, 

 - własna dokumentacja fotograficzna, 

 - aktualnie obowiązujące normy i przepisy budowlane, 

 - dokumentacja techniczna: 

[1] Archiwalna dokumentacja poniemiecka – teczka T3062. 

[2] EKSPERTYZA TECHNICZNA OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO 
BYDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MARCIN-
KOWSKIEGO 10 WE WROCŁAWIU. Autor: dr inż. Z. Matkowski, 2018 r. 
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[3] PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY STROPU MIĘDZY LOK. NR 8 i 11 
 W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY ul. K. MARCINKOWSKIEGO 10 

 WE WROCŁAWIU (kat. budynku – XIII). POLTEBUD, 2018 r. 

[4] Decyzja PINB dla miasta Wrocławia nr 2197/2018 z dnia 5.11.2018 r. 
[5] OCENA STANY TECHNICZNEGO BALKONÓW NA ELEWACJI FRONTOWEJ 

I TYLNEJ W BUDYNKU MIESZKLANYM, UL. K. MARCINKOWSKIEGO 10 WE 
WROCŁAWIU. Autor: dr inż. P. Berkowski, POLTEBUD, 2019 r. 
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2. OPIS OGÓLNY BUDYNKU 

 Budynek zlokalizowany przy ul. Karola Marcinkowskiego 10 we Wrocławiu jest 

obiektem mieszkalnym wielorodzinnym (Fot. 1, 2). Został na początku XX w. Jest to 

budynek z 4 kondygnacjami mieszkalnymi (parter + trzy piętra), poddaszem częściowo 

mieszkalnym i całkowicie podpiwniczony. 

 Obiekt usytuowany jest w ciągu zabudowy zwartej, śródmiejskiej między dwoma 

sąsiednimi budynkami (od strony zachodniej – budynek przy ul. Marcinkowskiego 8, od 

strony wschodniej - budynek przy. ul. Marcinkowskiego 12. 

  
Fot. 1. Elewacja frontowa – strona lewa. Fot. 2. Elewacja frontowa – strona prawa. 

 

Poszczególne elementy budynku zostały wykonane w sposób następujący: 

 fundamenty: według dokumentacji archiwalnej - ławy fundamentowe ceglane; 

 ściany piwniczne: murowane z cegły pełnej, gr. 64 i 51 cm; 

 ściany parteru i wyższych kondygnacji: murowane z cegły pełne, gr. 25, 38, 

51 cm; 

 stropy nad piwnicami: masywne, stropy odcinkowe; 

 stropy nad wyższymi kondygnacjami: w części drewniane na belkach drew-

nianych (19/29 cm) i masywne na belkach stalowych (odcinkowe) i typu WPS; 
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Fot. 3. Elewacja tylna – strona lewa. Fot. 4. Elewacja tylna – strona prawa. Fot. 5. Elewacja tylna – oficyna. 

 

 strop poddasza: masywny na belkach stalowych typu WPS; 

 więźba dachowa: drewniana, tradycyjna ciesielska; 

 dach: dwuspadowy, nad główną częścią budynku dach płaski kryty papą, od 

strony frontowej dach stromy kryty dachówką ceramiczną, nad oficyną – dach 

płaski kryty papą; 

 nadproża okienne: ceramiczne, nad oknami balkonowymi – na belkach stalo-

wych; 

 balkony: od strony frontowej występują dwa piony balkonów wspornikowych; 

pion zachodni ma balustradę murowaną pełną, natomiast pion wschodni ma ba-

rierkę z tralkami betonowymi i ceglanymi filarkami; od strony podwórza jest jeden 

pion balkonów usytuowany po stronie wschodniej budynku z balustradą muro-

waną oraz drugi pion na styku budynku frontowego i oficyny z barierką stalową, 

balkony są również na elewacji tylnej oficyny, również z barierką stalową; 

 schody: o konstrukcji stalowej, ze stopnicami i podstopnicami drewnianymi; 

 spoczniki i podesty: stropy odcinkowe ceramiczne na belkach stalowych, po-

sadzka z desek drewnianych resztkami wykładziny z linoleum; 

 ścianki działowe: w części mieszkań murowane, a w części płyty G-K na rusz-

cie drewnianym lub metalowym; 
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 posadzki: zróżnicowane w poszczególnych mieszkaniach (deski, płytki cera-

miczne, płytki PCW, wykładziny PCW i dywanowe); 

 stolarka okienna: zróżnicowana, częściowo stare okna drewniane podwójne 

skrzynkowe, częściowo stolarka współczesna z szybami zespolonymi podwój-

nymi, na klatce schodowej okna z PCW; 

 tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne zatarte na gładko; w niektórych 

mieszkaniach płyty G-K lub brak tynków (lico ceglane); 

 tynki zewnętrzne: cementowo-wapienne zatarte na gładko; 

 rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie – z blachy stalowej ocynkowanej, 

fragmentarycznie rury z PCW i rury żeliwne; 

 izolacje przeciwwilgociowe: izolacje pionowe na powierzchniach zewnętrznych 

ścian - nie stwierdzono, izolacje poziome – brak; 

 teren wokół budynku: od frontu teren płaski z dwoma trawnikami i chodnikiem 

utwardzonym, z tyłu płaski, z wyprofilowaniem spadków w kierunku do budynku, 

utwardzony płytą betonową przy budynku, dalej teren nieutwardzony. 

 

 Na parterze budynku są lokale nr 1, 2 i 3 z wejściem z klatki schodowej oraz 3A 

z wejściem od strony podwórza; na I piętrze – lokale nr 5, 5A, 6 i 7; na II piętrze – lokale 

nr 8A, 8, 9, 10; na III piętrze – lokale nr 11, 12 i 13. W oficynie na parterze jest lokal nr 

NN z wejściem od podwórza; pomieszczenia oficyny na I piętrze należą do lok. nr 7, 

a na II piętrze – do lok. nr 10. 

 W Archiwum Budowlanym dla Miasta Wrocławia znajduje się jedynie szczątkowa 

dokumentacji techniczna (teczka T3062) budynku w zakresie instalacji wod.-kan. Brak 

jest rysunków budowlanych, w tym rysunków elewacji. 

 Opracowywany budynek mieszkalny, wielorodzinny nie jest wpisany do Rejestru 

Zabytków Miasta Wrocławia jako obiekt, natomiast znajduje się w ewidencji zabytków 

gminnych MKZ we Wrocławiu z października 2019 r. na poz. 4500 – rodzaj ochrony – 

inny. 
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3. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO BALKONÓW 

 W opracowaniu 1.5.[5] zawarto szczegółowy opis aktualnej konstrukcji i stanu 

technicznego przedmiotowych balkonów. Poniżej podano syntetyczne podsumowanie 

tej oceny. 

 

3.1. Balkony na elewacji frontowej 

  

Fot. 6. Balkony na elewacji frontowej – strona lewa. Fot. 7. Balkony na elewacji frontowej – strona prawa. 

 

a) Balkony po lewej stronie elewacji frontowej (zachodnie) 

 Istniejąca konstrukcja nośna balkonów jest po przebudowie polegającej na zmia-

nie kształtu balkonu, stalowych belek nośnych oraz płyty nośnej i balustrad – w odnie-

sieniu do projektu archiwalnego. Ponadto balkony na II i III piętrze mają wykonane 

ostatnio nowe warstwy posadzkowe i okładzinę balustrad od strony budynku z płytek 

ceramicznych. 

 Główne uszkodzenia balkonów to zarysowania i odpadania tynku z powierzchni 

zewnętrznych balustrad oraz na spodach płyt nośnych. Ponadto zbyt niska jest wyso-

kość balustrad (maks. ok. 94 cm). Stan techniczny ww. balkonów oceniono jako średni. 
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b) Balkony po prawej stronie elewacji frontowej (wschodnie)  

 Istniejąca konstrukcja nośna i kształt balkonów są zgodne z zawartymi w projek-

cie archiwalnym. 

 Stan techniczny balkonów jest następujący: 

1. balkon na III piętrze w lok. nr 11 – stan awaryjny: zniszczenie i brak tralek 

balustrady, uszkodzenia płyty nośnej (ubytki tynku, korozja betonu), spękania 

posadzki, brak warstw izolacyjnych, bardzo silna korozja stalowej belki no-

śnej, zły stan odpływu wody; zarysowania ścian w miejscu osadzenia stalo-

wej belki nośnej. 

2. balkon na II piętrze w lok. nr 8 – stan zły: lokalne spękania gzymsu balustra-

dy, uszkodzenia płyty nośnej i filarków (ubytki tynku), zarysowania posadzki, 

brak warstw izolacyjnych, powierzchniowa korozja belki nośnej, zły stan od-

pływu wody; zarysowania ścian w miejscu osadzenia stalowej belki nośnej. 

3. balkon na I piętrze w lok. nr 5 – stan średni: uszkodzenia płyty nośnej (ubytki 

tynku), brak warstw izolacyjnych, zarysowania posadzki, niewielka po-

wierzchniowa korozja belki nośnej, zły stan odpływu wody; zarysowania 

ścian w miejscu osadzenia stalowej belki nośnej. 

4. loggia na parterze w lok. nr 3 – stan zły: spękanie stropu – płyty nośnej, spę-

kanie posadzki i pochwytu balustrady, brak warstw izolacyjnych, brak odpływu 

wody, brak tynku na ścianie poniżej balustrady. 

 Ponadto zbyt niska jest wysokość balustrad (maks. ok. 88 cm). 
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3.2. Balkony na elewacji tylnej – strona od bud. nr 8 i od bud nr 12 

  

Fot. 8. Balkony na elewacji tylnej – strona od bud. nr 8. Fot. 9. Balkony na elewacji tylnej – strona od bud. nr 12. 

 

a) Balkony po lewej stronie elewacji tylnej (wschodnie) 

 Istniejąca konstrukcja nośna i kształt balkonów są zgodne z zawartymi w projek-

cie archiwalnym. 

 Balkony na I i II piętrze zostały poddane częściowemu remontowi. Na balkonach 

na I i II piętrze na pochwycie oraz posadzka – pokrycie nowymi płytkami ceramicznymi, 

naprawione tynki na ścianie wewnętrznej balustrady. Nad balkonem III piętra zostało 

wykonane zadaszenie. Balkon na parterze został zabudowany i całkowicie zadaszony. 

 Główne uszkodzenia balkonów to zarysowania i odpadania tynku z powierzchni 

zewnętrznych balustrad oraz na spodzie płyty nośnej balkonu na parterze i niewielka 

korozja powierzchniowa belek stalowych. Ponadto brak jest skutecznego systemu od-

prowadzania wód opadowych (z balkonów na I i II piętrze woda jest odprowadzana 

przez żygacze) oraz zbyt niska jest wysokość balustrad (maks. ok. 90 cm). 

 Ponadto stwierdzono: 

- pionowe zarysowania nadproży okien w lok. 11 na III piętrze oraz ukośne zarysowa-

nia pod oknem balkonowym; 
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- brak obróbki na styku zadaszenia balkonu i ściany zewnętrznej (zalewanie wodami 

opadowymi). 

 Stan techniczny ww. balkonów oceniono jako średni. 

b) Balkony po prawej stronie elewacji tylnej (zachodnie)  

 Istniejąca konstrukcja nośna i kształt balkonów są zgodne z zawartymi w projek-

cie archiwalnym poza balustradami, które aktualnie są prętowe, stalowe. Na balkonie 

parteru piętra na istniejącej posadzce betonowej wykonano posadzkę z płytek cera-

micznych. 

 Główne uszkodzenia balkonów to zarysowania na tynku na spodach płyt balko-

nowych na I i II piętrze, prawie całkowity brak tynku na spodzie płyty balkonu na parte-

rze oraz zarysowania posadzek betonowych i prawdopodobny brak izolacji. Stan tech-

niczny ww. balkonów oceniono jako średni. 

 

3.3. Balkony na elewacji tylnej oficyny 

 

Fot. 10. Balkony na elewacji tylnej oficyny. 
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a) Balkony na tylnej elewacji oficyny 

 Istniejąca konstrukcja nośna i kształt balkonów są zgodne z zawartymi w projek-

cie archiwalnym poza balustradami, które aktualnie są prętowe, stalowe. Na balkonie II 

piętra na istniejącej posadzce betonowej wykonano posadzkę z płytek ceramicznych. 

 Główne uszkodzenia balkonów to zarysowania na tynku na spodach płyt balko-

nowych na I i II piętrze, prawie całkowity brak tynku na spodzie płyty balkonu na parte-

rze oraz zarysowania posadzek betonowych i prawdopodobny brak izolacji. Stan tech-

niczny ww. balkonów oceniono jako średni. 

 

3.4. Wnioski końcowe 

 

a) W balkonach po lewej stronie elewacji frontowej oraz w balkonach podwórzowych 

stwierdzono przede wszystkim uszkodzenia polegające na zarysowaniach i odpa-

daniu tynku ze ścianek balustrad oraz na dolnych powierzchniach płyt balkono-

wych, powierzchniową korozję odsłoniętych belek stalowych, zbyt niską wysokość 

balustrad i barierek, zarysowania i degradację powierzchniową posadzek betono-

wych, uszkodzony system odprowadzania wód opadowych. W niektórych z tych 

balkonów przeprowadzono remonty polegające na wykonaniu posadzek i obudowy 

ścian wewnętrznych balustrad płytkami ceramicznymi. 

b) W ogólnie złym stanie technicznym są balkony po prawej stronie elewacji frontowej 

(uszkodzenia tynku, spękania gzymsu na tralkach, zbyt niska wysokość balustrad, 

uszkodzenia systemu odprowadzania wód opadowych), a balkon na III piętrze jest 

w stanie awaryjnym ze względu na brak tralek balustrady, silne zniszczenie koro-

zyjne belki nośnej oraz płyty balkonowej. 

c) Wszystkie balkony w przedmiotowym budynku należy poddać remontowi o zakre-

sach określonych w rozdz. 4.2. oceny 1.5.[5]. 

d) Poza wymienionymi powyżej uszkodzeniami stan techniczny balkonów i związa-

nych z nimi elementów konstrukcyjnych budynku umożliwia wykonanie remontu 

balkonów. 
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4. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

4.1. Ogólny opis projektowanych robót remontowych 

 Projekt dotyczy remontu 6 balkonów i 1 loggii na elewacji frontowej, 7 balkonów 

na elewacji tylnej oraz 3 balkonów na elewacji oficyny: 

 

a) Balkony po lewej stronie elewacji frontowej (zachodnie) 

Ogólny zakres remontu będzie obejmować: 

- wymianę tynków na zewnętrznych powierzchniach balustrad i spodach płyt nośnych 

z odpowiednią naprawą ubytków cegieł i zaprawy w spoinach oraz z zagruntowaniem 

powierzchni, zapewniającym przyczepność warstw tynkarskich (preparatem zgodnym 

z systemem tynkowania), 

- oczyszczenie, antykorozyjne zabezpieczenie i pomalowanie powierzchni elementów 

stalowych, 

- wykonanie dodatkowego stalowego pochwytu do wysokości balustrad do 110 cm, 

- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych na balkonie I piętra na izolacji z płynnej 

folii, 

- udrożnienie systemu odprowadzenia wód opadowych, 

- malowanie powierzchni nowych tynków farbami odpornymi na wpływy atmosferyczne. 

 

UWAGA: 

W odniesieniu do wszystkich balkonów konieczne jest  wykonanie przeszycia zaryso-

wanych ścian/nadproży w miejscach osadzenia belek stropowych (Rys. 8). 

 

b) Balkony po prawej stronie elewacji frontowej (wschodnie) 

Ogólny zakres remontu będzie obejmować: 

1. balkon na III piętrze w lok. nr 11 (remont kapitalny balkonu): 

- wymianę na nową (I160) stalowej belki nośnej z zabezpieczeniem antykorozyjnym, 

- wykonanie nowej, żelbetowej płyty balkonowej gr. 8 cm z nowymi warstwami posadz-

kowymi, izolacyjnymi i tynkowaniem, 

- odtworzenie tralek balustrady i wykonanie nowego, żelbetowego gzymsu wraz 

z dodatkowym pochwytem stalowym do wys. 110 cm, 

- wykonanie obróbek blacharskich balustrady i krawędzi balkonów, 

- wykonanie nowego systemu odprowadzania wód opadowych 

- malowanie powierzchni nowych tynków farbami odpornymi na wpływy atmosferyczne. 
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UWAGA: 

W odniesieniu do balkonu od ulicy w lok. nr 11 na III piętrze uzasadnione jest wykona-

nie remontu ww. balkonu wraz z remontem stropu drewnianego w pokoju przylegają-

cym do ww. balkonu (1.5.[3]). 

 

2. balkony na I piętrze w lok. nr 5 oraz na II piętrze w lok. nr 8: 

- naprawę tynków na spodach płyt balkonowych z odpowiednią naprawą ubytków w pły-

tach i zaprawy w spoinach oraz zagruntowaniem powierzchni, zapewniającym przy-

czepność warstw tynkarskich, 

- oczyszczenie i antykorozyjne zabezpieczenie i malowanie powierzchni elementów sta-

lowych, 

- wykonanie nowego, żelbetowego gzymsu wraz z dodatkowym pochwytem stalowym 

do wys. 110 cm, 

- naprawa tynków na elementach balustrady, 

- wykonanie nowego systemu odprowadzania wód opadowych, 

- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych na izolacji z płynnej folii, 

- wykonanie obróbek blacharskich balustrady i krawędzi balkonów, 

- malowanie powierzchni nowych tynków farbami odpornymi na wpływy atmosferyczne. 

 

UWAGA: 

W odniesieniu do balkonów na II i III piętrze konieczne jest  wykonanie przeszycia zary-

sowanych ścian/nadproży w miejscach osadzenia belek stropowych (Rys. 9). 

 

3. loggia na parterze w lok. nr 3: 

- wykonanie nowego, żelbetowego gzymsu na tralkach wraz z dodatkowym pochwytem 

stalowym do wys. 110 cm, 

- naprawę tynków na elementach balustrady, 

- wykonanie obróbek blacharskich balustrady i krawędzi loggii, 

- wykonanie nowego systemu odprowadzania wód opadowych, 

- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych na izolacji z płynnej folii, 

- malowanie powierzchni nowych tynków farbami odpornymi na wpływy atmosferyczne. 
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UWAGA: 

W odniesieniu do loggii na parterze konieczne jest  wykonanie przeszycia zarysowanej 

ściany i nadproża pod balustradą balkonu (Rys. 9). 

 

c) Balkony po lewej stronie elewacji tylnej (wschodnie) 

Ogólny zakres remontu będzie obejmować: 

- wymianę tynków na zewnętrznych powierzchniach balustrad i spodzie płyty na parte-

rze z odpowiednią naprawą ubytków w płycie i zaprawy w spoinach oraz z zagruntowa-

niem powierzchni, zapewniającym przyczepność warstw tynkarskich, 

- oczyszczenie, antykorozyjne zabezpieczenie i malowanie powierzchni elementów sta-

lowych, 

- wykonanie dodatkowego stalowego pochwytu do wysokości balustrad do 110 cm, 

- wykonanie systemu odprowadzenia wód opadowych, 

- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych na balkonie III piętra na izolacji z płynnej 

folii, 

- malowanie powierzchni nowych tynków farbami odpornymi na wpływy atmosferyczne, 

- naprawę uszkodzeń zadaszenia balkonu na parterze, 

- remont zadaszenia balkonu na III piętrze. 

 

UWAGA: 

W odniesieniu do balkonu na III piętrze konieczne jest  wykonanie przeszycia zaryso-

wanej ściany pod oknem balkonowym oraz i nadproży okien (Rys. 10). 

 

d) Balkony po prawej stronie elewacji tylnej (zachodnie) 

Ogólny zakres remontu obejmować będzie: 

- wymianę tynków na spodzie płyty balkonów z odpowiednią naprawą ubytków w płycie 

i zaprawy w spoinach oraz z zagruntowaniem powierzchni, zapewniającym przyczep-

ność warstw tynkarskich, 

- oczyszczenie, antykorozyjne zabezpieczenie i pomalowanie powierzchni elementów 

stalowych, 

- oczyszczenie i pomalowanie istniejących stalowych balustrad, 

- wykonanie systemu odprowadzenia wód opadowych, 

- wyrównanie powierzchni istniejącej posadzki, naprawę ubytków, 
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- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych na balkonach I i II piętra na izolacji 

z płynnej folii, 

- pomalowanie powierzchni nowych tynków farbami odpornymi na wpływy atmosferycz-

ne. 

 

e) Balkony na tylnej elewacji oficyny 

Ogólny zakres remontu obejmować będzie: 

- wymianę tynków na spodzie płyty balkonów z odpowiednią naprawą ubytków w płycie 

i zaprawy w spoinach oraz z zagruntowaniem powierzchni, zapewniającym przyczep-

ność warstw tynkarskich, 

- oczyszczenie, antykorozyjne zabezpieczenie i pomalowanie powierzchni elementów 

stalowych, 

- oczyszczenie i pomalowanie istniejących stalowych balustrad, 

- wykonanie systemu odprowadzenia wód opadowych, 

- wyrównanie powierzchni istniejącej posadzki, naprawę ubytków, 

- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych na balkonach parteru i I piętra na izolacji 

z płynnej folii, 

- pomalowanie powierzchni nowych tynków farbami odpornymi na wpływy atmosferycz-

ne. 

 

4.2. Kolejność prowadzenia prac 

Prace przygotowawcze 

- uzyskać zgodę na zajęcie terenu przed budynkiem i od strony podwórza na potrzeby 

budowy 

- ogrodzić, oznakować i zabezpieczyć teren, wytyczając przejścia dla pieszych 

- zabezpieczyć tereny sąsiednie i elementy budynku (okna, drzwi balkonowe itp.) na-

rażone na ewentualne uszkodzenia 

- wyznaczyć miejsca na gromadzenie elementów pochodzących z rozbiórki i zapew-

nić segregację i wywóz materiałów nie nadających się do ponownego wykorzystania 

- wykonać rusztowania robocze do odpowiedniej wysokości 

 

a) Balkony po lewej stronie elewacji frontowej (zachodnie) – Rys. 11 

- usunąć tynk z całej powierzchni zewnętrznej balustrad 

- usunąć tynk z całej powierzchni spodu płyt balkonowych 
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- oczyścić powierzchnię zewnętrzną balustrad i spodu płyt balkonowych z uzupełnie-

niem ubytków cegieł i spoin 

- wykonać przeszycie zarysowań muru pod miejscami osadzenia belek stropowych wg 

Rys. 8 

- oczyścić powierzchnię stalowych belek nośnych i zabezpieczyć antykorozyjnie 

- wykonać obróbki blacharskie na styku belek stalowych i murowanych balustrad 

- zagruntować preparatem (zgodnym z przyjętym systemem tynkowania) powierzchnię 

ścian zewnętrznych balustrad balkonów i spody płyt balkonowych 

- udrożnić i uszczelnić system odprowadzania wód opadowych 

- otynkować ściany zewnętrzne i spód płyty balkonowej 

- wykonać posadzkę z płytek ceramicznych mrozoodpornych na izolacji z płynnej folii 

(z wyciągnięciem na ściany) na balkonie I piętra 

- wykonać i osadzić dodatkowe stalowe pochwyty do wysokości balustrad do 110 cm 

- pomalować elementy stalowe pochwytów w kolorze RAL 7024 (graphite grey) 

- pomalować elementy stalowe w istniejącym kolorze elewacji farbami odpornymi na 

wpływy atmosferyczne 

- pomalować balustrady i ściany po przeszyciach oraz spód płyt balkonowych w istnie-

jącym kolorze elewacji farbami odpornymi na wpływy atmosferyczne 

 

b) Balkony po prawej stronie elewacji frontowej (wschodnie) – Rys. 12 i 13, 14 

1) balkon na III piętrze w lok. nr 11 

- rozebrać całą konstrukcję balkonu (tralki balustrady w dobrym stanie pozostawić do 

ponownego montażu po oczyszczeniu i naprawie) 

- zdemontować kosz odpływowy i rurę spustową 

- wytrasować poziom do osadzenia nowej belki nośnej I160 tak, aby pozostawić istnie-

jący poziom względem drzwi balkonowych i posadzki 

- dostosować gniazda w murze do osadzenia nowych belek I160 

- wykonać przeszycie zarysowań muru pod miejscami osadzenia belek stropowych wg 

Rys. 9 

- wykuć bruzdę w murze na głębokość 10 cm pod oparcie nowej płyty  balkonowej 

- wykonać na warsztacie nową belkę nośną I160 o kształcie na podstawie belki zde-

montowanej 

- osadzić i zabetonować w gniazdach nowe belki I160 (ze stemplowaniem) 

- dospawać do stopki górnej belki I160 pręty #8 do osadzenia tralek balustrad 
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- zabezpieczyć elementy stalowe antykorozyjnie 

- osiatkować belki stalowe 

- wykonać nową żelbetową płytę nośną balkonu gr. 8 cm; płytę żelbetową wpuścić 

wraz ze zbrojeniem na 10 cm w bruzdę wykutą w ścianie; w trakcie wykonywania pły-

ty osadzić kosz odpływowy 

- wykonać warstwę wypełniającą ze styropianu twardego 

- wykonać wylewkę betonową z wyprofilowaniem odpowiednich spadków w stronę ko-

sza odpływowego 

- wykonać nowe obróbki blacharskie krawędzi płyty balkonowej 

- odtworzyć 3 murowane filarki balustrady (filarki przyścienne połączyć z murem po-

przez wklejenie prętów #8 w ściany i spoiny filarków) 

- wykonać nowe, prefabrykowane tralki balustrady wg istniejących z osadzonym prę-

tem #6 w głowicy (do połączenia z gzymsem) oraz z otworem na osadzenie na prę-

cie przyspawanym do belki I160 

- zamontować na zaprawie tralki balustrady ze zwieńczeniem górą gzymsem żelbeto-

wym 

- otynkować filarki 

- wykonać hydroizolację powierzchni płyty balkonowej z foli płynnej (z wywinięciem na 

ściany), wykonać posadzkę z płytek ceramicznych mrozoodpornych 

- osadzić nową rurę spustową 

- otynkować spód płyty balkonowej 

- wykonać obróbkę blacharską górnej powierzchni gzymsu balustrady 

- wykonać i osadzić dodatkowe stalowe pochwyty do wysokości balustrad do 110 cm 

- pomalować elementy stalowe pochwytów balustrad w kolorze RAL 7024 (graphite 

grey) 

- pomalować balustrady i ściany po przeszyciach oraz spód płyt balkonowych w istnie-

jącym kolorze elewacji farbami odpornymi na wpływy atmosferyczne 

 

2) balkony na I piętrze w lok. nr 5 oraz na II piętrze w lok. nr 8 

- zdemontować obróbkę blacharską gzymsu balustrad 

- skuć tynk z całej powierzchni spodów płyt balkonowych, usunąć szpałdowanie belek 

nośnych 

- oczyścić powierzchnię spodów płyt balkonowych z uzupełnieniem ubytków 

- usunąć odpadający tynk z filarków i gzymsów, oczyścić powierzchnie 
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- zdemontować rury spustowe, zdemontować (wykuć) kosze odpływowe 

- wykonać przeszycie zarysowań muru pod miejscami osadzenia belek stropowych 

w rejonie balkonu na II piętrze wg Rys. 9 

- naprawić/uzupełnić przez sklejenie zaprawą naprawczą styki między tralkami oraz 

posadzką i gzymsem, a także styki/zarysowania elementów gzymsów 

- zagruntować preparatem (zgodnym z przyjętym systemem tynkowania) powierzchnię 

spodu płyt balkonowych, filarów i gzymsów 

- oczyścić powierzchnię stalowych belek nośnych i zabezpieczyć antykorozyjnie 

- osadzić szczelnie nowe kosze odpływowe w płytach balkonów 

- wykonać hydroizolację powierzchni płyt balkonowych z foli płynnej (z wywinięciem na 

ściany), wykonać posadzkę z płytek ceramicznych mrozoodpornych z odpowiednimi 

spadkami w kierunku kosza odpływowego 

- wykonać nowe obróbki blacharskie krawędzi płyt balkonów 

- otynkować spód płyt balkonów oraz uzupełnić tynk na filarkach i gzymsach 

- wykonać obróbkę blacharską górnej powierzchni gzymsu balustrad 

- wykonać i osadzić dodatkowe stalowe pochwyty do wysokości balustrad do 110 cm 

- pomalować elementy stalowe pochwytów w kolorze RAL 7024 (graphite grey) 

- pomalować balustrady i ściany po przeszyciach oraz spód płyt balkonowych w istnie-

jącym kolorze elewacji farbami odpornymi na wpływy atmosferyczne 

 

3) loggia na parterze w lok. nr 3 

- zdemontować obróbkę blacharską gzymsu balustrady 

- skuć odpadający tynk z gzymsu balustrady 

- naprawić/uzupełnić przez sklejenie zaprawą naprawczą styki/zarysowania elementów 

gzymsów 

- skuć tynk z powierzchni ściany pod loggią wokół okna piwnicy 

- uzupełnić ubytki cegieł 

- wykonać przeszycie zarysowań muru i nadproża okna piwnicy wg Rys. 9 

- naprawić/uzupełnić przez sklejenie zaprawą naprawczą styki między tralkami oraz 

posadzką i gzymsem 

- uzupełnić tynk na gzymsie 

- otynkować ścianę pod loggią 

- wykonać hydroizolację powierzchni posadzki loggii z foli płynnej (z wywinięciem na 

ściany), wykonać posadzkę z płytek ceramicznych mrozoodpornych 
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- wykonać obróbkę blacharską górnej powierzchni gzymsu balustrady 

- wykonać i osadzić dodatkowy stalowy pochwyt do wysokości balustrad do 110 cm 

- pomalować elementy stalowe pochwytu w kolorze RAL 7024 (graphite grey) 

- pomalować balustrady i ściany po przeszyciach w istniejącym kolorze elewacji far-

bami odpornymi na wpływy atmosferyczne 

 

c) Balkony po lewej stronie elewacji tylnej (wschodnie) – Rys. 15 

- usunąć tynk z całej powierzchni zewnętrznej balustrad 

- usunąć szpałdowanie belek stalowych 

- usunąć tynk z całej powierzchni spodu płyty balkonowej na parterze 

- oczyścić powierzchnię zewnętrzną balustrad i spodu płyty balkonowej z uzupełnie-

niem ubytków cegieł i spoin 

- wykonać przeszycie zarysowań muru oraz nadproży w rejonie balkonu na III piętrze 

wg Rys. 10 

- oczyścić powierzchnię stalowych belek nośnych i zabezpieczyć antykorozyjnie 

- wykonać obróbki blacharskie na styku belek stalowych i murowanych balustrad 

- zagruntować preparatem (zgodnym z przyjętym systemem tynkowania) powierzchnię 

ścian zewnętrznych balustrad balkonów i płyty balkonowej 

- otynkować ściany zewnętrzne i spód płyty balkonowej 

- zamocować siatkę podtynkową na belkach stalowych, wyszpałdować belki stalowe 

- naprawić tynki na balustradzie od wewnątrz i na murze po przeszyciach na balkonie 

III piętra 

- oczyścić i naprawić uszkodzenia (ubytki) posadzki na balkonie III piętra 

- wykonać nowy system odprowadzania wód opadowych z balkonów na I, II i III piętrze 

- wykonać posadzkę z płytek ceramicznych mrozoodpornych na izolacji z folii płynnej 

(z wyciągnięciem na ściany i balustrady) na balkonie III piętra 

- wykonać i osadzić dodatkowe stalowe pochwyty do wysokości balustrad do 110 cm 

- pomalować elementy stalowe pochwytów w kolorze RAL 7024 (graphite grey) 

- pomalować elementy stalowe w istniejącym kolorze elewacji farbami odpornymi na 

wpływy atmosferyczne 

- pomalować balustrady i ściany po przeszyciach oraz spód płyt balkonowych w istnie-

jącym kolorze elewacji farbami odpornymi na wpływy atmosferyczne 
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W odniesieniu do balkonu na III piętrze, oprócz powyższych prac, należy wykonać roz-

biórkę zadaszenia ww. balkonu. 

 

d) Balkony po prawej stronie elewacji tylnej (zachodnie) – Rys. 16 

- usunąć zarysowany i odspajający się tynk z powierzchni spodu płyt balkonowych na 

I i II piętrze 

- usunąć tynk z całej powierzchni spodniej płyty balkonu na parterze 

- usunąć szpałdowanie belek stalowych 

- oczyścić odsłonięte powierzchnie spodów płyt balkonowych z uzupełnieniem ubyt-

ków 

- oczyścić powierzchnię odsłoniętych stalowych belek nośnych i zabezpieczyć antyko-

rozyjnie 

- zagruntować preparatem (zgodnym z przyjętym systemem tynkowania) powierzchnię 

spodów płyt balkonowych 

- uzupełnić usunięte tynki na spodach płyt balkonów I i II piętra 

- otynkować spód płyty balkonowej na parterze 

- oczyścić i naprawić uszkodzenia (ubytki) posadzki oraz tynk na ścianach nad płytami 

balkonów na balkonach I i II piętra 

- wykonać posadzkę z płytek ceramicznych mrozoodpornych na izolacji z folii płynnej 

(z wyciągnięciem na ściany) na balkonach I i II piętra z odpowiednimi spadkami ku 

krawędziom balkonów 

- zamocować siatkę podtynkową na belkach stalowych, wyszpałdować belki stalowe 

- pomalować elementy stalowe (balustrada, obróbki blacharskie) w kolorze RAL 7024 

(graphite grey) 

- pomalować spód płyt balkonowych w istniejącym kolorze elewacji farbami odpornymi 

na wpływy atmosferyczne 

 

e) Balkony na elewacji tylnej oficyny – Rys. 17 

- usunąć zarysowany i odspajający się tynk z powierzchni spodu płyt balkonowych na 

I i II piętrze 

- usunąć tynk z całej powierzchni spodniej płyty balkonu na parterze 

- usunąć szpałdowanie belek stalowych 

- oczyścić odsłonięte powierzchnie spodów płyt balkonowych z uzupełnieniem ubyt-

ków 
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- oczyścić powierzchnię odsłoniętych stalowych belek nośnych i zabezpieczyć antyko-

rozyjnie 

- zagruntować preparatem (zgodnym z przyjętym systemem tynkowania) powierzchnię 

spodów płyt balkonowych 

- uzupełnić usunięte tynki na spodach płyt balkonów I i II piętra 

- otynkować spód płyty balkonowej na parterze 

- oczyścić i naprawić uszkodzenia (ubytki) posadzki na balkonie I piętra 

- usunąć uszkodzoną posadzkę i obróbki blacharskie na balkonie parteru 

- wykonać nowe obróbki blacharskie na balkonie parteru 

- wykonać posadzkę z płytek ceramicznych mrozoodpornych na izolacji z folii płynnej 

(z wyciągnięciem na ściany) na balkonach parteru i I piętra z odpowiednimi spadkami 

ku krawędziom balkonów 

- zamocować siatkę podtynkową na belkach stalowych, wyszpałdować belki stalowe 

- pomalować elementy stalowe (balustrada, obróbki blacharskie) w kolorze RAL 7024 

(graphite grey) 

- pomalować spód płyt balkonowych w istniejącym kolorze elewacji farbami odpornymi 

na wpływy atmosferyczne 

 

Prace końcowe 

- rozebrać rusztowania 

- wywieźć gruz i inne odpady budowlane z zapewnieniem odpowiedniej segragacji 

- uporządkować i zlikwidować plac budowy. 

 

4.3. Materiały 

 Stosować materiały według zestawień w kosztorysie budowlanym i opisie w pro-

jekcie. Stosować materiały dopuszczone do obrotu w budownictwie, posiadające certy-

fikat zgodności i spełniające wymagania wymienione w projekcie. Roboty budowlane 

wykonywać, a materiały stosować zgodnie z opisami technologicznymi. 

 

4.4. Uwagi ogólne 

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie remontu rozbieżności w stosunku do opisa-

 nej konstrukcji balkonów lub innego niż opisany stanu technicznego jego elemen-

 tów konstrukcyjnych, a zwłaszcza płyt balkonowych, belek stalowych i muru 
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 w miejscu ich osadzenia - należy przerwać prace i niezwłocznie zawiadomić Auto-

 rów niniejszego projektu w celu wykonania odpowiednich modyfikacji. 

 

2. W trakcie prac należy sprawdzać wszystkie wymiary pomiarami w naturze i odpo-

 wiednio zweryfikować wymiary projektowanych elementów konstrukcji remontowa-

 nych elewacji w konsultacji z Autorami projektu. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza 

 na zachowanie poziomu posadzki balkonów poniżej poziomu podłogi w mieszka-

 niach i jej odpowiednie spadki. 

 

3. Roboty prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa, sztuką 

 budowlaną i zasadami BHP. Roboty powinny być prowadzone przez 

 wykwalifikowanych pracowników. Prowadzenie i nadzór nad robotami powierzyć 

 osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

4. Zapewnić ochronę osobistą zdrowia pracowników oraz warunki udzielania  pierw-

 szej pomocy. 

 

4.5. Specyfikacja techniczna odbioru etapów robót 

4.5.1. Kolejność odbioru robót i kontrola jakości robót 

- sprawdzać, czy materiały dostarczane na budowę odpowiadają ustalonym nor-

 mom i wymaganiom technicznym; 

- sprawdzić poprawność i bezpieczeństwo wykonania zabezpieczeń terenu; 

- sprawdzić poprawność i bezpieczeństwo wykonania rusztowań roboczych; 

- sprawdzić zapewnienie bezpieczeństwa pracy osobom pracującym na wysokości; 

- sprawdzić wytyczenie poziomów osadzenia belek nośnych i ich osadzenie w ścia-

 nach; 

- sprawdzić poprawność wykonania zbrojenia i wykonania płyt żelbetowych; 

- sprawdzić poprawność wykonania balustrad; 

- sprawdzić wykonanie obróbek blacharskich; 

- sprawdzać poprawność wykonania poszczególnych etapów innych prac według 

 zakresu i kolejności z rozdz. 4.1. i 4.2.; 

- sprawdzać zgodność wykonania wszystkich prac ze wskazaniami projektu. 
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4.5.2. Odbiór wszystkich prac przeprowadzić według ogólnych warunków odbioru  

 prac budowlanych 

- zapewnić nadzór techniczny podczas trwania robót; 

- należy uwzględnić odbiór zabezpieczeń, oznakowania terenu budowy oraz 

 rusztowań; 

- w trakcie prac budowlanych prowadzić dziennik budowy, zgodnie z obowiązującymi 

 przepisami; 

- odbiory techniczne robót obejmują odbiory częściowe w czasie wykonywania prac

 budowlanych; 

- w odbiorze powinni uczestniczyć: inspektor nadzoru inwestorskiego, przedstawiciel 

 wykonawcy i ewentualnie autor projektu, wyznaczony przez inwestora do 

 sprawowania nadzoru autorskiego; 

- po zakończeniu wszystkich prac należy dokonać odbioru końcowego  polegającego 

 na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z projektem technicznym. 

 

4.6. Warunki ewakuacji i ochrony p. poż. 

 Projektowany zakres prac nie zmienia warunków ewakuacji i ochrony p. poż. 

w budynku. 

 

4.7. Wymagania ochrony konserwatorskiej 

  Opracowywany budynek mieszkalny, wielorodzinny nie jest wpisany do 

Rejestru Zabytków Miasta Wrocławia jako obiekt, natomiast znajduje się w ewidencji 

zabytków gminnych MKZ we Wrocławiu z października 2019 r. na poz. 4500 – rodzaj 

ochrony – inny. 

 

4.8. Wpływ planowanej inwestycji na obiekty sąsiednie i środowisko 

 Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko. Inwestycja nie pogarsza stanu środowiska oraz nie ingeruje w zapisy 

planu dotyczące ochrony środowiska: 

- zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość i jakość sposobu odprowadzenia 

ścieków – bez zmian; 

- emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych – budynek spełnia 

warunki ochrony atmosfery; 
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- odpady stałe – projekt nie wpływa na zmianę sposobu usuwania odpadów 

stałych; 

- emisja hałasów oraz wibracji – bez zmian; 

- wpływ na istniejący drzewostan, pow. ziemi, glebę, wody powierzchniowe 

i podziemne – bez zmian; 

 Projekt nie wpływa na zmianę charakterystyki energetycznej budynku. 

 Projekt budowlany nie wprowadza żadnych zmian w zakresie istniejącego zago-

spodarowania terenu. 

 Planowany zakres prac budowlanych zawartych w projekcie REMONTU 

BALKONÓW NA ELEWACJI FRONTOWEJ I TYLNEJ W BUDYNKU 

WIELORODZINNYM PRZY ul. K. MARCINKOWSKIEGO 10 WE WROCŁAWIU (kat. 

budynku – XIII), poł. we Wrocławiu na dz. nr 29, AM-30, obręb Plac Grunwaldzki, nie 

wywołuje negatywnego oddziaływania na sąsiednie obiekty, zarówno w zakresie emisji 

hałasu i spalin, warunków ochrony ppoż., dopływu światła dziennego, odprowadzenia 

wód opadowych oraz ograniczenia wjazdów i dojść na działki i nieruchomości 

sąsiednie. Przyjęte rozwiązania i technologie projektowe pozwalają zrealizować 

przedsięwzięcie remontowe bez ingerencji inwestora w tereny sąsiednie. 

 Budynek nie zmienia swojej funkcji użytkowej, a zatem projektowany remont nie 

będzie powodować żadnych uciążliwości dla mieszkańców pobliskich budynków miesz-

kalnych ani powodować zmniejszenia wartości użytkowej sąsiednich lokali. 

 Planowane roboty budowlane dotyczące remontu balkonów będą wymagały za-

jęcia fragmentu terenu skweru od ulicy oraz podwórza. 

 

4.9. Odstąpienia od projektu 

 Nie przewiduje się odstępstw istotnych od przyjętych rozwiązań projektowych. 
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5. ELEMENTY PLANU BIOZ 

 Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, Art. 21a, dla przewidywanych robót kie-

rownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan BIOZ według Dziennika Ustaw Nr 151 

z 27.08.2002 r. Plan należy sporządzić w oparciu o informacje zawarte w rozdz. 6. – 

Prawo Budowlane, Art. 20, ust. 1, pkt 1b. 

 

A. Projekt dotyczy remontu balkonów od ulicy i podwórza w budynku mieszkalnym 

 przy ul. K. Marcinkowskiego 10 we Wrocławiu. 

B. Szczegółowy opis zakresu i kolejności wykonania robót zawierają rozdz. 4.1 i 4.2 

 niniejszego projektu. 

C. Zalecenia: 

 

1. Wszystkie prowadzone prace rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowa-

 dzić zgodnie z odnośnymi przepisami BHP zawartymi w rozporządzeniu w sprawie 

 bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 

 i rozbiórkowych. 

 

2. Osoby pracujące na budowie powinny posiadać wymagane przepisami uprawnienia 

 do wykonywania i nadzorowania rodzaju prac budowlanych występujących na 

 budowie. 

 

3. Zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy: 

 - należy uzgodnić z odpowiednimi instytucjami warunki zajęcia chodnika na plac  

  budowy i zapewnić użytkownikom chodnika inne, bezpieczne, oznakowane  

  i oświetlone przejścia; 

 - teren budowy należy zabezpieczyć ogrodzeniem tak, aby nie stwarzało to  

  zagrożenia dla ludzi i ustalić oznakowane wejście dla ruchu pieszego; 

 - teren budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed dostępem  

  osób trzecich; 

 - w związku z tym, że w sąsiedztwie remontowanych balkonami znajdują się wej- 

  ścia do budynku należy wykonać odpowiednie zadaszenie, umożliwiające  

  użytkownikom bezpieczny dostęp do bram; 
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 - strefę niebezpieczną ze względu na możliwość spadania z góry przedmiotów  

  lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami lub zabezpieczyć  

  daszkami ochronnymi; 

 - wymiary i sposób konstrukcji ogrodzeń oraz zadaszeń należy przyjąć zgodnie 

  z wytycznymi zawartymi w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

  pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych; 

 - montaż i demontaż stemplowań oraz montaż, eksploatowanie i demontaż  

  rusztowań należy prowadzić zgodnie ze szczegółowymi przepisami BHP   

  zawartymi w zaleceniach ich stosowania; 

 - wyposażenie rusztowań w zabezpieczenia (podesty, poręcze, osiatkowanie  

  ścian itp.) musi być zgodne z odpowiednimi przepisami w sprawie    

  bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-  

  montażowych i rozbiórkowych, dotyczącymi eksploatacji rusztowań; 

 - należy zabezpieczyć przed wybiciem okna w mieszkaniach . 

 

4. Roboty budowlano-montażowe i rozbiórkowe 

 - składowanie materiałów budowlanych i pochodzących z rozbiórki,   

  wykorzystywanie sprzętu, prowadzenie robót ciesielskich, rozbiórkowych,  

  spawalniczych, murowych i tynkowych, zbrojarskich, betonowych, izolacyjnych  

  i wykończeniowych musi być prowadzone zgodnie ze szczegółowymi  

  przepisami ich realizacji; 

 - na budowie należy zapewnić ochronę osobistą zdrowia pracowników oraz  

  warunki udzielania pierwszej pomocy. 
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6. DOKUMENTACJA FORMALNA 

 
 

 
Wrocław, 09.01.2019 

miejscowość i data 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 

z dnia 22.06.2018 r., poz. 1202, z późn. zm.) 

 

OŚWIADCZAMY, 
 
że PROJEKT REMONTU BALKONÓW NA ELEWACJI FRONTOWEJ I TYLNEJ   
W BUDYNKU MIESZKALNYM,, WROCŁAW, ul. K. MARCINKOWSKIEGO 10 (kat. bud. XIII) 
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

Projektant - architektura: ......................... 

(podpis i pieczęć) 

 

 

 

 

Projektant - konstrukcja: .......................... 

(podpis i pieczęć) 
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39UWAGA:
W odniesieniu do balkonu na III piętrze, oprócz opisanych prac, należy
wykonać nowe zadaszenie ww. balkonu wg osobnego projektu wraz
z systemem odprowadzenia wód opadowych.

UWAGA:
Proponowany układ systemu odwodnienia balkonów na I, II i III piętrze wynika z faktu,
że balkony na I i II piętrze są po remoncie i mają wykonane spadki posadzek z płytek
cermicznych w stronę balustrady czołowej.
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REMONTOWANY BALKON
OFICYNY

REMONTOWANE BALKONY
NA ELEWACJI TYLNEJ

REMONTOWANA LOGGIA

RZUT PARTERU

lok. nr 3

lok. nr 2 lok. nr 3A

lok. nr NN
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REMONTOWANY BALKON
OFICYNY

REMONTOWANE BALKONY
NA ELEWACJI TYLNEJ

REMONTOWANE BALKONY
NA ELEWACJI FRONTOWEJ

RZUT I PIĘTRA

lok. nr 5

lok. nr 5A

lok. nr 7

lok. nr 6
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REMONTOWANY BALKON
OFICYNY

REMONTOWANE BALKONY
NA ELEWACJI TYLNEJ

REMONTOWANE BALKONY
NA ELEWACJI FRONTOWEJ

RZUT II PIĘTRA

lok. nr 8A

lok. nr 8

lok. nr 9

lok. nr 10
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REMONTOWANY BALKON
NA ELEWACJI TYLNEJ

REMONTOWANE BALKONY
NA ELEWACJI FRONTOWEJ

RZUT III PIĘTRA

lok. nr 11

lok. nr 12

43



PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BALKONÓW NA ELEWACJI FRONTOWEJ I TYLNEJ
W BUDYNKU MIESZKALNYM, WROCŁAW, UL. K. MARCINKOWSKIEGO 10

1. Skuć tynk wokół zarysowań – min. 50 cm po obu stronach rysy. 
2. Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość 
 w określonych odstępach pionowych. Usunąć zaprawę na całej grubości.  
3. Wyczyścić szczeliny i spłukać wodą. 
4. Wcisnąć warstwę zaprawy HeliBond o grubości 15 mm w głąb górnej szczeliny. 
 Wcisnąć pierwszy pręt zbrojeniowy HeliBar w zaprawę. 
5. Wcisnąć drugą warstwę zaprawy (ok. 15 mm grubości) na poprzednią. 
6. Wcisnąć drugi pręt zbrojeniowy HeliBar w zaprawę. 
7. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy jw. i wcisnąć ją w głąb spoiny 
 przykrywając odkryte powierzchnie pręta. 
8. Wprowadzić kolejną warstwę zaprawy i dopchnąć ją w głąb 
 spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta. 
9. Zwilżać spoinę co pewien czas. 
10. Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwą zaprawą. 
11. Wykonać nowy tynk na siatce podtynkowej. 
 
UWAGI. 
Przyjmować poniższe zasady: 
- głębokość szczeliny powinna wynosić od 45 do 55 mm (bez grubości tynku), 
- pręty zbrojeniowe powinny wystawać poza otwór na minimum 500 mm 
 po każdej stronie, 
-    pionowy rozstaw prętów 150 mm (2 warstwy cegły). 

A.
A.

A. A.

A.A.

A. Naprawa uszkodzonych nadproży płaskich w murach z cegły pełnej 
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B. Naprawa uszkodzonych nadproży łukowych w murach z cegły pełnej 

A.

B.

A.
A.

A.

1. Skuć tynk wokół zarysowań – min. 50 cm po obu stronach rysy. 
2. Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość 
 w określonych odstępach pionowych. Usunąć zaprawę na całej grubości.  
3. Wyczyścić szczeliny i spłukać wodą. 
4. Wcisnąć warstwę zaprawy HeliBond o grubości 15 mm w głąb górnej szczeliny. 
 Wcisnąć pierwszy pręt zbrojeniowy HeliBar w zaprawę. 
5. Wcisnąć drugą warstwę zaprawy (ok. 15 mm grubości) na poprzednią. 
6. Wcisnąć drugi pręt zbrojeniowy HeliBar w zaprawę. 
7. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy jw. i wcisnąć ją w głąb spoiny 
 przykrywając odkryte powierzchnie pręta. 
8. Wprowadzić kolejną warstwę zaprawy i dopchnąć ją w głąb 
 spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta. 
9. Zwilżać spoinę co pewien czas. 
10. Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwą zaprawą. 
11. Wykonać nowy tynk na siatce podtynkowej. 

1. Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość 
 w określonych odstępach pionowych dla górnych prętów wzmocnienia.  
 Usunąć zaprawę na całej grubości.  
2. Wyczyścić szczeliny i spłukać wodą. 
3. Wcisnąć warstwę zaprawy HeliBond o grubości 15 mm w głąb górnej szczeliny. 
 Wcisnąć pierwszy pręt zbrojeniowy HeliBar w zaprawę. 
4. Wcisnąć drugą warstwę zaprawy (ok. 15 mm grubości) na poprzednią. 
5. Wcisnąć drugi pręt zbrojeniowy HeliBar w zaprawę. 
6. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy jw. i wcisnąć ją w głąb spoiny 
 przykrywając odkryte powierzchnie pręta. 
7. Zaznaczyć usytuowanie otworów od spodu nadproża. Wywiercić otwory pilotażowe 
 o d = 14 mm pod wymaganym kątem na odpowiednią głębokość (powyżej grubości 
 nadproża) – wg szkicu. 
8. Oczyścić otwory i wypłukać wodą. 
9. Pompować zaprawę HeliBond pistoletem do momentu wypełnienia końcówki przedłużającej. 
10. Wkręcić CemTie w końcówkę pistoletu. 
11. Wsadzić końcówkę w otwór w nadprożu na pełną głębokość i pompować zaprawę HeliBond 
 aż do wypełnienia otworu. 
12. Osadzić dolne pręty wzmocnienia w procedurze jak w 1. do 6. 
13. Zwilżać spoinę co pewien czas. 
10. Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwą zaprawą. 
11. Wykonać nowy tynk na siatce podtynkowej. 

UWAGI. 
Przyjmować poniższe zasady: 
- głębokość szczeliny powinna wynosić od 45 do 55 mm (bez grubości tynku), 
- pręty zbrojeniowe powinny wystawać poza otwór na minimum 500 mm 
 po każdej stronie, 
-    pionowy rozstaw prętów 150 mm (2 warstwy cegły). 

A. Naprawa uszkodzonych nadproży płaskich w murach z cegły pełnej 

45



PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BALKONÓW NA ELEWACJI FRONTOWEJ I TYLNEJ
W BUDYNKU MIESZKALNYM, WROCŁAW, UL. K. MARCINKOWSKIEGO 10

B. B.

A.

B. Naprawa uszkodzonych nadproży łukowych w murach z cegły pełnej 

1. Skuć tynk wokół zarysowań – min. 50 cm po obu stronach rysy. 
2. Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość 
 w określonych odstępach pionowych. Usunąć zaprawę na całej grubości.  
3. Wyczyścić szczeliny i spłukać wodą. 
4. Wcisnąć warstwę zaprawy HeliBond o grubości 15 mm w głąb górnej szczeliny. 
 Wcisnąć pierwszy pręt zbrojeniowy HeliBar w zaprawę. 
5. Wcisnąć drugą warstwę zaprawy (ok. 15 mm grubości) na poprzednią. 
6. Wcisnąć drugi pręt zbrojeniowy HeliBar w zaprawę. 
7. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy jw. i wcisnąć ją w głąb spoiny 
 przykrywając odkryte powierzchnie pręta. 
8. Wprowadzić kolejną warstwę zaprawy i dopchnąć ją w głąb 
 spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta. 
9. Zwilżać spoinę co pewien czas. 
10. Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwą zaprawą. 
11. Wykonać nowy tynk na siatce podtynkowej. 

1. Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość 
 w określonych odstępach pionowych dla górnych prętów wzmocnienia.  
 Usunąć zaprawę na całej grubości.  
2. Wyczyścić szczeliny i spłukać wodą. 
3. Wcisnąć warstwę zaprawy HeliBond o grubości 15 mm w głąb górnej szczeliny. 
 Wcisnąć pierwszy pręt zbrojeniowy HeliBar w zaprawę. 
4. Wcisnąć drugą warstwę zaprawy (ok. 15 mm grubości) na poprzednią. 
5. Wcisnąć drugi pręt zbrojeniowy HeliBar w zaprawę. 
6. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy jw. i wcisnąć ją w głąb spoiny 
 przykrywając odkryte powierzchnie pręta. 
7. Zaznaczyć usytuowanie otworów od spodu nadproża. Wywiercić otwory pilotażowe 
 o d = 14 mm pod wymaganym kątem na odpowiednią głębokość (powyżej grubości 
 nadproża) – wg szkicu. 
8. Oczyścić otwory i wypłukać wodą. 
9. Pompować zaprawę HeliBond pistoletem do momentu wypełnienia końcówki przedłużającej. 
10. Wkręcić CemTie w końcówkę pistoletu. 
11. Wsadzić końcówkę w otwór w nadprożu na pełną głębokość i pompować zaprawę HeliBond 
 aż do wypełnienia otworu. 
12. Osadzić dolne pręty wzmocnienia w procedurze jak w 1. do 6. 
13. Zwilżać spoinę co pewien czas. 
10. Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwą zaprawą. 
11. Wykonać nowy tynk na siatce podtynkowej. 

A. Naprawa uszkodzonych nadproży płaskich w murach z cegły pełnej 

UWAGI. 
Przyjmować poniższe zasady: 
- głębokość szczeliny powinna wynosić od 45 do 55 mm (bez grubości tynku), 
- pręty zbrojeniowe powinny wystawać poza otwór na minimum 500 mm 
 po każdej stronie, 
-    pionowy rozstaw prętów 150 mm (2 warstwy cegły). 
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Opis robót dla balkonów po lewej stronie elewacji frontowej (zachodnie)

- usunąć tynk z całej powierzchni zewnętrznej balustrad
- usunąć tynk z całej powierzchni spodu płyt balkonowych
- oczyścić powierzchnię zewnętrzną balustrad i spodu płyt balkonowych
   z uzupełnieniem ubytków cegieł i spoin
- wykonać przeszycie zarysowań muru pod miejscami osadzenia belek stropowych
   wg Rys. 8
- oczyścić powierzchnię stalowych belek nośnych i zabezpieczyć antykorozyjnie
- wykonać obróbki blacharskie na styku belek stalowych i murowanych balustrad
- zagruntować preparatem (zgodnym z przyjętym systemem tynkowania) powierzchnię
  ścian zewnętrznych balustrad balkonów i spody płyt balkonowych
- udrożnić i uszczelnić system odprowadzania wód opadowych
- otynkować ściany zewnętrzne i spód płyty balkonowej
- wykonać posadzkę z płytek ceramicznych mrozoodpornych na izolacji z płynnej folii
  (z wyciągnięciem na ściany) na balkonie I piętra
- wykonać i osadzić dodatkowe stalowe pochwyty do wysokości balustrad do 110 cm
- pomalować elementy stalowe pochwytów w kolorze RAL 7024 (graphite grey)
- pomalować elementy stalowe w istniejącym kolorze elewacji farbami odpornymi
  na wpływy atmosferyczne
- pomalować balustrady i ściany po przeszyciach oraz spód płyt balkonowych
  w istniejącym kolorze elewacji farbami odpornymi na wpływy atmosferyczne

III p., lok. 12  

II p., lok. 9

I p., lok. 6 UWAGA:

 

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie remontu rozbieżności w stosunku do opisanej
    konstrukcji balkonów lub innego niż opisany stanu technicznego jego elementów
    konstrukcyjnych, a zwłaszcza płyt balkonowych, belek stalowych i muru w miejscu
    ich osadzenia - należy przerwać prace i niezwłocznie zawiadomić Autorów niniejszego
    projektu w celu wykonania odpowiednich modyfikacji.
2. W trakcie prac należy sprawdzać wszystkie wymiary pomiarami w naturze i odpowiednio
    zweryfikować wymiary projektowanych elementów konstrukcji remontowanych elewacji
    w konsultacji z Autorami projektu. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na zachowanie
    poziomu posadzki balkonów poniżej poziomu podłogi w mieszkaniach i jej odpowiednie
    spadki.
3. Roboty prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa, sztuką budowlaną
    i zasadami BHP. Roboty powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników.
    Prowadzenie i nadzór nad robotami powierzyć osobie posiadającej odpowiednie
    uprawnienia budowlane.
4. Zapewnić ochronę osobistą zdrowia pracowników oraz warunki udzielania pierwszej
    pomocy.

UWAGA:
Rozpatrywać razem z Rys. 2, 5, 6, 7, 8.

UWAGA:
Dokładne długości elementów i rozstaw słupków dodatkowych pochwytów
określić pomiarami w naturze dla każdego z balkonów indywidulanie.
Kolor RAL 7024 (graphite grey).
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Opis robót dla balkonów po prawej stronie elewacji frontowej (wschodnie)

1) balkon na III piętrze w lok. nr 11 - wg Rys. 13, 14
2) balkony na I piętrze w lok. nr 5 oraz na II piętrze w lok. nr 8
- zdemontować obróbkę blacharską gzymsu balustrad
- skuć tynk z całej powierzchni spodów płyt balkonowych, usunąć szpałdowanie belek nośnych
- oczyścić powierzchnię spodów płyt balkonowych z uzupełnieniem ubytków
- usunąć odpadający tynk z filarków i gzymsów, oczyścić powierzchnie
- zdemontować rury spustowe, zdemontować (wykuć) kosze odpływowe
- wykonać przeszycie zarysowań muru pod miejscami osadzenia belek stropowych w rejonie
  balkonu na II piętrze wg Rys. 9
- naprawić/uzupełnić przez sklejenie zaprawą naprawczą styki między tralkami oraz posadzką
  i gzymsem, a także styki/zarysowania elementów gzymsów
- zagruntować preparatem (zgodnym z przyjętym systemem tynkowania) powierzchnię spodu płyt
  balkonowych, filarów i gzymsów
- oczyścić powierzchnię stalowych belek nośnych i zabezpieczyć antykorozyjnie
- osadzić szczelnie nowe kosze odpływowe w płytach balkonów
- wykonać hydroizolację powierzchni płyt balkonowych z foli płynnej (z wywinięciem na ściany),
  wykonać posadzkę z płytek ceramicznych mrozoodpornych z odpowiednimi spadkami w kierunku
  kosza odpływowego
- wykonać nowe obróbki blacharskie krawędzi płyt balkonów
- otynkować spód płyt balkonów oraz uzupełnić tynk na filarkach i gzymsach
- wykonać obróbkę blacharską górnej powierzchni gzymsu balustrad
- wykonać i osadzić dodatkowe stalowe pochwyty do wysokości balustrad do 110 cm
  wg Rys. 13
- pomalować elementy stalowe pochwytów w kolorze RAL 7024 (graphite grey)
- pomalować balustrady i ściany po przeszyciach oraz spód płyt balkonowych w istniejącym kolorze
  elewacji farbami odpornymi na wpływy atmosferyczne
3) loggia na parterze w lok. nr 3
- zdemontować obróbkę blacharską gzymsu balustrady
- skuć odpadający tynk z gzymsu balustrady
- naprawić/uzupełnić przez sklejenie zaprawą naprawczą styki/zarysowania elementów gzymsów
- skuć tynk z powierzchni ściany pod loggią wokół okna piwnicy
- uzupełnić ubytki cegieł
- wykonać przeszycie zarysowań muru i nadproża okna piwnicy wg Rys. 9
- naprawić/uzupełnić przez sklejenie zaprawą naprawczą styki między tralkami oraz posadzką
  i gzymsem
- uzupełnić tynk na gzymsie
- otynkować ścianę pod loggią
- wykonać hydroizolację powierzchni posadzki loggii z foli płynnej (z wywinięciem na ściany),
  wykonać posadzkę z płytek ceramicznych mrozoodpornych
- wykonać obróbkę blacharską górnej powierzchni gzymsu balustrady
- wykonać i osadzić dodatkowy stalowy pochwyt do wysokości balustrad do 110 cm
  wg Rys. 13. 
- pomalować elementy stalowe pochwytu w kolorze RAL 7024 (graphite grey)
- pomalować balustrady i ściany po przeszyciach w istniejącym kolorze elewacji farbami odpornymi
  na wpływy atmosferyczne

III p., lok. 11  

II p., lok. 8  

I p., lok. 5  

parter, lok. 3  

UWAGA:

 

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie remontu
    rozbieżności w stosunku do opisanej konstrukcji
    balkonów lub innego niż opisany stanu
    technicznego jego elementów konstrukcyjnych,
    a zwłaszcza płyt balkonowych, belek stalowych
    i muru w miejscu ich osadzenia - należy przerwać
    prace i niezwłocznie zawiadomić Autorów niniejszego
    projektu w celu wykonania odpowiednich modyfikacji.
2. W trakcie prac należy sprawdzać wszystkie wymiary
    pomiarami w naturze i odpowiednio zweryfikować
    wymiary projektowanych elementów konstrukcj
    remontowanych elewacji w konsultacji z Autorami
    projektu. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na
    zachowanie poziomu posadzki balkonów poniżej
    poziomu podłogi w mieszkaniach i jej odpowiednie
    spadki.
3. Roboty prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi
    wykonawstwa, sztuką budowlaną i zasadami BHP.
    Roboty powinny być prowadzone przez 
    wykwalifikowanych pracowników. Prowadzenie
    i nadzór nad robotami powierzyć osobie posiadającej
    odpowiednie uprawnienia budowlane.
4. Zapewnić ochronę osobistą zdrowia pracowników
    oraz warunki udzielania pierwszej pomocy.

UWAGA:
Rozpatrywać razem z Rys. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14.
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Opis robót dla balkonów po prawej stronie elewacji frontowej (wschodnie)

1) balkon na III piętrze w lok. nr 11
- rozebrać całą konstrukcję balkonu (tralki balustrady w dobrym stanie pozostawić do ponownego
  montażu po oczyszczeniu i naprawie)
- zdemontować kosz odpływowy i rurę spustową
- wytrasować poziom do osadzenia nowej belki nośnej I160 tak, aby pozostawić istniejący poziom
  względem drzwi balkonowych i posadzki
- dostosować gniazda w murze do osadzenia nowych belek I160
- wykonać przeszycie zarysowań muru pod miejscami osadzenia belek stropowych wg Rys. 9
- wykuć bruzdę w murze na głębokość 10 cm pod oparcie nowej płyty balkonowej
- wykonać na warsztacie nową belkę nośną I160 o kształcie na podstawie belki zdemontowanej
- osadzić i zabetonować w gniazdach nowe belki I160 (ze stemplowaniem)
- dospawać do stopki górnej belki I160 pręty #8 do osadzenia tralek balustrad
- zabezpieczyć elementy stalowe antykorozyjnie
- osiatkować belki stalowe
- wykonać nową żelbetową płytę nośną balkonu gr. 8 cm; płytę żelbetową wpuścić wraz ze zbrojeniem
  na 10 cm w bruzdę wykutą w ścianie; w trakcie wykonywania płyty osadzić kosz odpływowy
- wykonać warstwę wypełniającą ze styropianu twardego
- wykonać wylewkę betonową z wyprofilowaniem odpowiednich spadków w stronę kosza odpływowego
- wykonać nowe obróbki blacharskie krawędzi płyty balkonowej
- odtworzyć 3 murowane filarki balustrady (filarki przyścienne połączyć z murem poprzez wklejenie
  prętów #8 w ściany i spoiny filarków)
- wykonać nowe, prefabrykowane tralki balustrady wg istniejących z osadzonym prętem #6 w głowicy
  (do połączenia z gzymsem) oraz z otworem na osadzenie na pręcie przyspawanym do belki I160
- zamontować na zaprawie tralki balustrady ze zwieńczeniem górą gzymsem żelbetowym
- otynkować filarki
- wykonać hydroizolację powierzchni płyty balkonowej z foli płynnej (z wywinięciem na ściany),
  wykonać posadzkę z płytek ceramicznych mrozoodpornych
- osadzić nową rurę spustową
- otynkować spód płyty balkonowej
- wykonać obróbkę blacharską górnej powierzchni gzymsu balustrady
- wykonać i osadzić dodatkowe stalowe pochwyty do wysokości balustrad do 110 cm
- pomalować elementy stalowe pochwytów balustrad w kolorze RAL 7024 (graphite grey)
- pomalować balustrady i ściany po przeszyciach oraz spód płyt balkonowych w istniejącym kolorze
  elewacji farbami odpornymi na wpływy atmosferyczne

35 cm

1

gniazda w murze:
szer. min 15 cm,
głęb. min 40 cm,
wys. min 25 cm,
wypełnić szczelnie
betonem C20/25

poduszka
betonowa C20/25
gr. min 5 cm

Osadzenie belk nośnej w murze

nowa I160, l = 3900 mm;
osadzona na min. 35 cm
w ścianach

UWAGA:
Rozpatrywać razem z Rys. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14.

UWAGA:
Dokładne długości elementów i rozstaw słupków dodatkowych pochwytów określić pomiarami
w naturze dla każdego z balkonów indywidulanie.
Kolor RAL 7024 (graphite grey).

I160, l = 3900
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kosz odpływowy
i rura spustowa
PVC 75 mm
do wymiany

1,5%

płyta żelbetowa gr. 8 cm
krzyżowo zbrojona siatkami
#8 co 10 cm dołem i górą
przy ścianie; zbrojenie i płyta
wpuszczone w ścianę podokienną na gł. 10 cm
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~10+4x30 = 130 cm ~5x30 = 150 cm
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nowy pochwyt stalowy
zakotwiony w ścianach
RAL 7024 (graphite grey)

prefabrykowane, betonowe tralki
balustrady odtworzone wg wzorca

pręty #8 co tralka osadzone w wylewce
betonowej do montażu tralek (l = 200 mm)

pręty #8 co 10 cm osadzone w tralce do
połączenia z gzysmem (l = 100 mm)

żelbetowy gzyms balustrady
odtworzony wg wzorca
(zbrojenie 4#8 w narożach,

strzemiona ø10 co 10 cm)

płytki ceramiczne mrozoodporne na kleju mrozoodpornym

papa izolacyjna 

płyta betonowa zbrojona siatką posadzkową - 4 do 6 cm w spadku 1,5% 

płyta betonowa zbrojona prętami #8 mm (10x10 cm) - 8 cm;
zbrojona dołem ze zbrojeniem górą przy podporze;
pręty spawać do belek nośnych

paroizolacja

izolacja - folia płynna  (z wyciągnięciem na ścianę)

styropian twardy EPS 100 - 6 cm

tynk cem.-wap. na siatce - 1 cm

10

min. 6 cm

51

nowa belka I160, l = 3900 mm;
osadzona na min. 35 cm
w ścianach
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2
1

osadzić profil
ze styropianu
i otynkować

obróbka
systemowa

obróbka
z blachy TiZn

UWAGA:
Wszystkie wymiary, a przede wszystkim kształt i długośc belki nośnej I160
zweryfikować pomiarami w naturze po rozebraniu balkonu.

Stal S235
Beton C20/25
Stal B500SP

105

istniejący poziom
progu drzwi

2
 x

 1
0

UWAGA:
Rozpatrywać razem z Rys. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13.
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BALKONÓW NA ELEWACJI FRONTOWEJ I TYLNEJ
W BUDYNKU MIESZKALNYM, WROCŁAW, UL. K. MARCINKOWSKIEGO 10

III p., lok. 11

II p., lok. 8A

I p., lok. 5

parter, lok. 3A

Opis robót dla balkonów po lewej stronie elewacji tylnej (wschodnie)

- usunąć tynk z całej powierzchni zewnętrznej balustrad
- usunąć szpałdowanie belek stalowych
- usunąć tynk z całej powierzchni spodu płyty balkonowej na parterze
- oczyścić powierzchnię zewnętrzną balustrad i spodu płyty balkonowej
  z uzupełnieniem ubytków cegieł i spoin
- wykonać przeszycie zarysowań muru oraz nadproży w rejonie balkonu na
  III piętrze wg Rys. 10
- oczyścić powierzchnię stalowych belek nośnych i zabezpieczyć antykorozyjnie
- wykonać obróbki blacharskie na styku belek stalowych i murowanych balustrad
- zagruntować preparatem (zgodnym z przyjętym systemem tynkowania)
  powierzchnię ścian zewnętrznych balustrad balkonów i płyty balkonowej
- otynkować ściany zewnętrzne i spód płyty balkonowej
- zamocować siatkę podtynkową na belkach stalowych, wyszpałdować belki
  stalowe
- naprawić tynki na balustradzie od wewnątrz i na murze po przeszyciach
  na balkonie III piętra
- oczyścić i naprawić uszkodzenia (ubytki) posadzki na balkonie III piętra
- wykonać nowy system odprowadzania wód opadowych z balkonów na I, II
  i III piętrze
- wykonać posadzkę z płytek ceramicznych mrozoodpornych na izolacji z folii
  płynnej (z wyciągnięciem na ściany i balustrady) na balkonie III piętra
- wykonać i osadzić dodatkowe stalowe pochwyty do wysokości balustrad
  do 110 cm
- pomalować elementy stalowe pochwytów w kolorze RAL 7024 (graphite grey)
- pomalować elementy stalowe w istniejącym kolorze elewacji farbami odpornymi
  na wpływy atmosferyczne
- pomalować balustrady i ściany po przeszyciach oraz spód płyt balkonowych
  w istniejącym kolorze elewacji farbami odpornymi na wpływy atmosferyczne

UWAGA:

 

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie remontu rozbieżności w stosunku do opisanej
    konstrukcji balkonów lub innego niż opisany stanu technicznego jego elementów
    konstrukcyjnych, a zwłaszcza płyt balkonowych, belek stalowych i muru w miejscu
    ich osadzenia - należy przerwać prace i niezwłocznie zawiadomić Autorów niniejszego
    projektu w celu wykonania odpowiednich modyfikacji.
2. W trakcie prac należy sprawdzać wszystkie wymiary pomiarami w naturze i odpowiednio
    zweryfikować wymiary projektowanych elementów konstrukcji remontowanych elewacji
    w konsultacji z Autorami projektu. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na zachowanie
    poziomu posadzki balkonów poniżej poziomu podłogi w mieszkaniach i jej odpowiednie spadki.
3. Roboty prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa, sztuką budowlaną
    i zasadami BHP. Roboty powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników.
    Prowadzenie i nadzór nad robotami powierzyć osobie posiadającej
    odpowiednie uprawnienia budowlane.
4. Zapewnić ochronę osobistą zdrowia pracowników oraz warunki udzielania 
    pierwszej pomocy.

UWAGA:
Rozpatrywać razem z Rys. 3, 4, 5, 6, 7, 10.
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UWAGA:
Dokładne długości elementów i rozstaw słupków dodatkowych pochwytów
określić pomiarami w naturze dla każdego z balkonów indywidulanie.
Kolor RAL 7024 (graphite grey).
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kosz odpływowy
i rura spustowa
PVC 75 mm
do wymiany (lok. nr 11)

UWAGA:
W odniesieniu do balkonu na III piętrze, oprócz opisanych prac, należy
wykonać nowe zadaszenie ww. balkonu wg osobnego projektu wraz
z systemem odprowadzenia wód opadowych.
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II p., lok. 10

I p., lok. 7

parter, lok. 2

Opis robót dla balkonów po prawej stronie elewacji tylnej (zachodnie)

- usunąć zarysowany i odspajający się tynk z powierzchni spodu płyt
  balkonowych na I i II piętrze
- usunąć tynk z całej powierzchni spodniej płyty balkonu na parterze
- usunąć szpałdowanie belek stalowych
- oczyścić odsłonięte powierzchnie spodów płyt balkonowych
  z uzupełnieniem ubytków
- oczyścić powierzchnię odsłoniętych stalowych belek nośnych
  i zabezpieczyć antykorozyjnie
- zagruntować preparatem (zgodnym z przyjętym systemem tynkowania
  powierzchnię spodów płyt balkonowych
- uzupełnić usunięte tynki na spodach płyt balkonów I i II piętra
- otynkować spód płyty balkonowej na parterze
- oczyścić i naprawić uszkodzenia (ubytki) posadzki oraz tynk na
  ścianach nad płytami balkonów na balkonach I i II piętra
- wykonać posadzkę z płytek ceramicznych mrozoodpornych na izolacj
  z folii płynnej (z wyciągnięciem na ściany) na balkonach I i II piętra
  z odpowiednimi spadkami ku krawędziom balkonów
- zamocować siatkę podtynkową na belkach stalowych, wyszpałdować
  belki stalowe
- pomalować elementy stalowe (balustrada, obróbki blacharskie)
  w kolorze RAL 7024 (graphite grey)
- pomalować spód płyt balkonowych w istniejącym kolorze elewacji
  farbami odpornymi na wpływy atmosferyczneUWAGA:

 

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie remontu rozbieżności w stosunku do opisanej
    konstrukcji balkonów lub innego niż opisany stanu technicznego jego elementów
    konstrukcyjnych, a zwłaszcza płyt balkonowych, belek stalowych i muru w miejscu
    ich osadzenia - należy przerwać prace i niezwłocznie zawiadomić Autorów niniejszego
    projektu w celu wykonania odpowiednich modyfikacji.
2. W trakcie prac należy sprawdzać wszystkie wymiary pomiarami w naturze i odpowiednio
    zweryfikować wymiary projektowanych elementów konstrukcji remontowanych elewacji
    w konsultacji z Autorami projektu. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na zachowanie
    poziomu posadzki balkonów poniżej poziomu podłogi w mieszkaniach i jej odpowiednie spadki.
3. Roboty prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa, sztuką budowlaną
    i zasadami BHP. Roboty powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników.
    Prowadzenie i nadzór nad robotami powierzyć osobie posiadającej odpowiednie
    uprawnienia budowlane.
4. Zapewnić ochronę osobistą zdrowia pracowników oraz warunki udzielania pierwszej pomocy.

UWAGA:
Rozpatrywać razem z Rys. 3, 4, 5, 6.

UWAGA:
Dokładne długości elementów i rozstaw słupków dodatkowych
pochwytów określić pomiarami w naturze dla każdego z balkonów
indywidulanie. Kolor RAL 7024 (graphite grey).
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Opis robót dla balkonów na elewacji tylnej oficyny

- usunąć zarysowany i odspajający się tynk z powierzchni spodu płyt
  balkonowych na I i II piętrze
- usunąć tynk z całej powierzchni spodniej płyty balkonu na parterze
- usunąć szpałdowanie belek stalowych
- oczyścić odsłonięte powierzchnie spodów płyt balkonowych
  z uzupełnieniem ubytków
- oczyścić powierzchnię odsłoniętych stalowych belek nośnych
  i zabezpieczyć antykorozyjnie
- zagruntować preparatem (zgodnym z przyjętym systemem
  tynkowania) powierzchnię spodów płyt balkonowych
- uzupełnić usunięte tynki na spodach płyt balkonów I i II piętra
- otynkować spód płyty balkonowej na parterze
- oczyścić i naprawić uszkodzenia (ubytki) posadzki na balkonie I piętra
- usunąć uszkodzoną posadzkę i obróbki blacharskie na balkonie
  parteru
- wykonać nowe obróbki blacharskie na balkonie parteru
- wykonać posadzkę z płytek ceramicznych mrozoodpornych na
  izolacji z folii płynnej (z wyciągnięciem na ściany) na balkonach
  parteru i I piętra z odpowiednimi spadkami ku krawędziom balkonów
- zamocować siatkę podtynkową na belkach stalowych,
  wyszpałdować belki stalowe
- pomalować elementy stalowe (balustrada, obróbki blacharskie)
  w kolorze RAL 7024 (graphite grey)
- pomalować spód płyt balkonowych w istniejącym kolorze elewacji
  farbami odpornymi na wpływy atmosferyczne

UWAGA:

 

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie remontu rozbieżności w stosunku do opisanej
    konstrukcji balkonów lub innego niż opisany stanu technicznego jego elementów
    konstrukcyjnych, a zwłaszcza płyt balkonowych, belek stalowych i muru w miejscu
    ich osadzenia - należy przerwać prace i niezwłocznie zawiadomić Autorów niniejszego
    projektu w celu wykonania odpowiednich modyfikacji.
2. W trakcie prac należy sprawdzać wszystkie wymiary pomiarami w naturze i odpowiednio
    zweryfikować wymiary projektowanych elementów konstrukcji remontowanych elewacji
    w konsultacji z Autorami projektu. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na zachowanie
    poziomu posadzki balkonów poniżej poziomu podłogi w mieszkaniach i jej odpowiednie spadki.
3. Roboty prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa, sztuką budowlaną
    i zasadami BHP. Roboty powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników.
    Prowadzenie i nadzór nad robotami powierzyć osobie posiadającej odpowiednie
    uprawnienia budowlane.
4. Zapewnić ochronę osobistą zdrowia pracowników oraz warunki udzielania pierwszej pomocy.

II p., lok. 10

I p., lok. 7

parter, lok. NN

UWAGA:
Rozpatrywać razem z Rys. 3, 4, 5, 6.

UWAGA:
Dokładne długości elementów i rozstaw słupków
dodatkowych pochwytów określić pomiarami w naturze
dla każdego z balkonów indywidulanie. Kolor RAL 7024
(graphite grey).

290

1
4
5

1
4
5

290

istniejąca barierka stalowa do renowacji - h = ~110 cm

~110

~
11

0

~25

~
2
5

53


	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1

