
 

OPRACOWANIE  ZAWIERA 

 

 

I. CZĘŚĆ  OPISOWĄ 

 

II. ZESTAWIANIE POMIESZCZEŃ 

 

 

III. CZĘŚĆ  GRAFICZNĄ 

 

1. Plan  sytuacyjny    1:500 

2. Rzut  parteru – koncepcja  1:100 

3. Rzut 1-go  piętra – koncepcja  1:100 

4. Rzut 2-go  piętra – koncepcja  1:100 

5. Rzut  poddasza    1:100 

6. Przekrój  A-A    1:100 

7. Rzut  parteru – wyburzenia  1:100 

8. Rzut 1-go  piętra – wyburzenia 1:100 

9. Rzut 2-go  piętra – wyburzenia 1:100 

 

 

IV. Wartość  kosztorysową  inwestycji 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis  techniczny  do  koncepcji  architektury   modernizacji  

Szpitala  Powiatowego  w  Myszkowie 

 

 

1. Podstawa  opracowania 

 

 

Projekt  opracowano  na  podstawie  zlecenia  Szpitala  Powiatowego  w  

Myszkowie  po  konkursie  ofert. 

 

Dane  wyjściowe: 

- program  funkcjonalny  określony  przez  Zamawiającego; 



- inwentaryzacja  dostarczona  przez  Zamawiającego; 

- wizja  lokalna; 

- uzgodnienia  z Inwestorem; 

- konsultacje  z  rzeczoznawcami  ds.  ppoż.  i  Sanepid. 

 

 

2. Cel  opracowania 

 

 

Celem  opracowania  jest poprawa  warunków  pracy  w  Szpitalu,  

poprawienie  komfortu  pacjentów  oraz  dostosowanie  do  

obowiązujących  przepisów  i  wymogów. 

 

3. Stan  istniejący 

 

 

Budynek  główny  Szpitala,  podlegający  modernizacji,  jest  budynkiem  

trzykondygnacyjnym,  niepodpiwniczonym,  krytym  dachem  

wielospadowym  w  konstrukcji  drewnianej,  krytym dachówką. 

Obiekt  powstał  w latach  50-tych  XX  wieku. 

Ma  układ  litery  [.  Posiada  trzy  klatki  schodowe  i  jeden  dźwig. 

W   obecnej  chwili  nie  odpowiada  przepisom  ppoż.  i  dlatego  częścią  

niniejszej  dokumentacji  jest  ekspertyza  pożarowa  wskazująca  na  

niezbędne  prace,  które  należy  wykonać  w kolejnych  fazach  

projektowania. 

Do  budynku  dobudowano  w  poprzednich  latach  kolejny  budynek,  

który  nie  jest  przedmiotem  niniejszej  koncepcji. 



 

4. Projekt 

 

W  głównym  budynku  Szpitala  przewiduje  się  następujące  funkcje: 

 

Parter -  w  części  wejściowej,  po  prawej  stronie, przewiduje  się  

pracownię  endoskopii zarówno  górnego  jak  i  dolnego  odcinka z  

niezbędnym   zapleczem  oraz  rejestracją. 

Pomieszczenia  poradni   po  przeciwnej  stronie pozostawia  się  bez  

zmian. 

W  lewym  skrzydle  w pomieszczeniach po  izbie  przyjęć ( przeniesionej  

do  nowego  budynku )  oraz  w  korytarzu  przewiduje  się  

pomieszczenia  apteki  szpitalnej. 

W  prawym  skrzydle adaptuje  się  dwa  pomieszczenia  na  kioski  oraz  

pokój  pielęgniarki  epidemiologicznej. 

 

1-sze  piętro 

Część  środkowa  budynku  pozostaje  bez  zmian (  mieszczą  się tu  

pracownie RTG  i USG ). 

Lewe  skrzydło zajmuje  w  całości  Oddział  Internistyczny I. 

W  skrzydle  prawym  zlokalizowano  Oddział  Ginekologiczny, a w  części  

prostopadłej  do  niego cześć  Oddziału  Dziecięcego  dla  dzieci  

młodszych. 

2-gie  piętro 

Część  środkowa  budynku  została  wyłączona  z  opracowania  na  

potrzeby  Polsko – Amerykańskich  Klinik  Serca. 

W  lewym  skrzydle w  całości  zlokalizowano  Oddział  Internistyczny II. 



W  prawym  skrzydle  zlokalizowano  Oddział  Chirurgii, a w części  

prostopadłej   drugą  część  Oddziału  Dziecięcego -  dzieci  starsze. 

 

W  prawym  skrzydle,  zarówno  na  pierwszym jak  i  drugim  piętrze  

istnieje  możliwość  lokalizacji  dwóch  oddziałów, ze  względu  na  

połączenie  z  nowym  budynkiem,  który  posiada  pion komunikacyjny  

(  zarówno  klatkę  schodową jak  i  dźwig ). 

 

5. Etapowanie 

 

Ze  względu  na  brak  możliwości  realizacji  przedsięwzięcia  w  całości, 

proponuje  się  podzielić  je  na  etapy; 

 

I  etap- Oddział  Dziecięcy  na  I i II  piętrze; 

II etap- Oddział  Internistyczny  na  I  piętrze; 

III etap- Oddział  Internistyczny  na  II  piętrze; 

IV etap- Oddział Ginekologiczny  i  Chirurgiczny  na I i II  piętrze; 

V  etap- apteka  szpitalna  i  pracownia  endoskopii  na  parterze. 

 

 

Uwagi: 

- przed  przystąpieniem  do  kolejnych  etapów  realizacji  projektu  

należy  wykonać inwentaryzację  całego  budynku; 

- kolejne  etapy  projektu  należy  uzgodnić  z  rzeczoznawcami  ds.  

san. -  epid.  I  ppoż.; 



- integralną  częścią  niniejszego  opracowania  jest  ekspertyza  

ppoż.,  która  będzie  stanowiła  podstawę  prac  przy  kolejnych  

fazach  projektowania. 

 

        

 

Opracował: 

mgr  inż.  arch.  Piotr Górkiewicz 

 

 

 

 

 


