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OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbiórki budynku handlowo usługowego – magazynu
na dz.47/4 obr. 61; ul. Grunwaldzka 23A w Olsztynie,
woj. warmińsko-mazurskie

1. Dane wyjściowe do opracowania projektu
1.1.

Podstawa opracowania, przedmiot i cel opracowania

1.1.1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2003 r. nr 207,
poz. 2016; z 2004 r. nr 6, poz.41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96. poz. 959)
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 628,
z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. nr 47, poz. 401)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112 z 2001r., poz. 1206).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152 z 2001r.,
poz. 1736).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy rodzajów
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, nie będących przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich
własne potrzeby (Dz. U. Nr 74 z 2002r., poz. 686).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunków,
w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128 z 2004r., poz.
1347).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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1.1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budynek wolnostojący wraz z obocznymi obiektami
inwentarskimi usytuowany na działce Nr 47/4 obr.61 przy ul. Grunwaldzkiej 23A w
Olsztynie:
Budynek do rozbiórki jest w rzucie prostokątny, dwukondygnacyjny, wybudowany w
technologii tradycyjnej z dachem jednospadowym krytym papowym.
1.1.3. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu robót rozbiórkowych
niniejszego obiektu na zlecenie OTBS. W związku z dużymi kosztami ewentualnego
remontu obiektu, kosztami związanymi z przystosowaniem go do obecnie
obowiązujących norm obciążeń, norm związanych z właściwą izolacyjnością
przeciwwilgociową, termiczną, akustyczną obiekt rozbiera się..
1.2.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
- wykonanie projektu rozbiórki obiektu budowlanego
- sporządzenie informacji BIOZ.
1.3.

Wykorzystane materiały
-

Mapa zasadnicza
Inwentaryzacja ogólnobudowlana obiektu z 2004r. wykonana przez PP AKON
Wizja lokalna i pomiary własne
Materiały fotograficzne;
Oględziny i badania wizualne obiektu.

2. Opis obiektów podlegających rozbiórce i ich otoczenia
2.1.

Położenie

Obiekt podlegający rozbiórce znajdują się na terenie działce Nr 47/4 obr.61 przy ul.
Grunwaldzkiej 23A w Olsztynie
Wejście na działkę od strony południowo-wschodniej drogą wewnętrzną połączoną z
ul. Mikołaja Trąby.
Od strony zachodniej działka znajduje się w sąsiedztwie budynków gminnych.
Od strony południowej znajdują się obiekty garażowe.
2.2.

Dane ogólne o rozbieranych obiektach

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej:
o przekrycie papa na pełnym deskowaniu
o ściany wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej
o ściany zewnętrzne murowane jw.
o ściany fundamentowe - nieinwentaryzowane
o strop nad parterem żelbetowy oraz typu Kleina
o fundamenty nieinwentaryzowane – najprawdopodobniej ławy betonowe
o posadzki betonowe
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o
o
o
o

komunikację pionową, pomiędzy kondygnacjami stanowi schody zabiegowe
wentylacja naturalna grawitacyjna.
Instalacje wewnętrzne zostały zdemontowane.
ogrzewanie – brak
Dane liczbowe:
‐ Wymiary budynku:
~37,5 x 7,7 m; wys. ~7,0 m;
‐ powierzchnia zabudowy:
~264,9 m2;
‐ kubatura:
~1621,0 m3;

- liczba kondygnacji
2.3.

2; (parter + poddasze)

Dane ogólne o terenie wokół obiektów

Od strony południowej budynek sąsiaduje z parterowymi garażami, od zachodniej
połączony z budynkiem gminnym wykonanym w tej samej technologii.
Pozostała część terenu wokół budynku to dojazdy do sąsiednich posesji.
2.4.
2.5.

Inwentaryzacja budowlana
fotograficzna i graficzna
Ocena aktualnego stanu technicznego obiektu

Stan ogólny obiektu jest zły.
Konstrukcja dachowa zmurszała, w wielu miejscach przegnita, częściowo zarwana,
częściowo podparta przed dalszym zawaleniem.
Belki stalowe stropodachu skorodowane, część stropodachu ceglanego rozkuty.
Strop nad parterem skorodowany częściowo podparty rusztem stalowym z
dwuteowników stalowych
Ściany budynku są mocno spękane, częściowo zawilgocone i zagrzybione.
Otwory okienne i drzwiowe zewmętrzne w większości zamurowane
Obiekt ma prowizorycznie zamurowane otwory okienne i drzwiowe.
Budynek jest nieużytkowany, ma zdewastowane instalacje wewnętrzne,
2.6.

Wnioski

Obiekt jest zdekapitalizowany. Dekapitalizacja obiektu nastąpiła na skutek częściowej
dewastacji i starzenia się materiałów, braku właściwej konserwacji głównych
elementów nośnych.
Obiekt kwalifikuje się do rozebrania w całości..
3. Opis technologii prac rozbiórkowych
3.1.

Uwagi ogólne

Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem MGP i B z dn. 15 grudnia
1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych
nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych
(Dz. U. z 1995 r. nr 10 poz. 47)
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwzględnie sprawdzić,
czy budynek jest odłączony od sieci zewnętrznych: energetycznej, wodociągowej.
Przyłącza kanalizacyjne nie stwarzają zagrożenia podczas robót rozbiórkowych.
Sieć gazowa nie występuje.
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Podczas rozbiórki należy uniemożliwić przejścia i przejazdy w ich rejonie, jak ich
penetrację przez osoby postronne.
Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektów budowlanych należy ogrodzić
i oznakować tablicami ostrzegawczymi i tablicą informacyjną.
Należy na bieżąco prowadzić dziennik budowy (rozbiórki). W szczególności
zapisy: kolejność i sposób wykonywania robót, protokolarne stwierdzenie czy
ściany, stropy i dach oraz inne części budynku na których będą pracowali
robotnicy lub będą ustawiane rusztowania lub drabiny mają dostateczną
wytrzymałość, opis środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce, opis
okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót
i bezpieczeństwo łudzi.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać
zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonania. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać nieprzewidzianego
spadania lub zwalania innego elementu.
Prowadzenie robót rozbiórkowych, przy szybkościach wiatru ponad 10m/s, oraz
opadach deszczu i oblodzenia oraz jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części
konstrukcji, jest zabroniona.
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu elektronarzędzi. Wobec
braku właściwych powierzchni dla przyobiektowych placów składowania materiały
rozbiórkowe składować bezpośrednio na środki transportu drogowego ustawianego
czasowo przy budynku, na drodze wewnętrznej.
Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych:
- roboty przygotowawcze
- odłączenie (sprawdzenie odłączenia) budynków od sieci elektrycznej, wod-kan,
- demontaż instalacji elektrycznej, c.o. i wodociągowej wraz z przyłączami
- wymontowanie/rozebranie okien i drzwi
- rozebranie blacharki
- rozbiórka murowanych, drewnianych ścianek działowych
- rozbiórka pokrycia dachu (papa, deskowanie)
- rozbiórka szkieletu nośnego dachu
- rozbiórka stropu stalowo-ceglanego – część stropodachu
- rozbiórka ścian poddasza
- rozbiórka stropów n/parterem
- rozbiórka ścian parteru
- rozbiórka posadzek i elementów podłogowych,
- rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów,
- ściany budynków przyległych „odświeżyć”, zabezpieczyć przed dalszą destrukcją
- uporządkowanie placu rozbiórki.
3.2.

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót przygotowawczych:
- Wykonawca powinien zatrudnić kierownika robót – osobę posiadającą wszystkie
wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robót.
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- Dokonać zgłoszenia programu rozbiórki w Wydziale Budownictwa i uzyskać
pozwolenie na rozbiórkę. Przed przystąpieniem do robót, fakt ich rozpoczęcia
zgłosić w komórce nadzoru budowlanego.
- Wykonać ogrodzenie terenu rozbiórki i oznakować tablicami ostrzegawczymi,
zwłaszcza przy bramie wjazdowej, zakazami wstępu osób nie biorących udziału
w pracach rozbiórkowych.
- wyznaczenie dróg transportowych
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy sprawdzić sposób skutecznego
odłączenia wszelkich instalacji i mediów z wpisem do dziennika rozbiórki.
3.3.

Demontaż urządzeń i instalacji

Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, wodociągowej można przystąpić
dopiero po potwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci
zewnętrznych (zakładowych, miejskich) przez pracowników właściwych instytucji.
Fakt odłączenia należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiórki.
Demontaż instalacji powinni wykonywać pracownicy odpowiednich specjalności.
Po odłączeniu wewnętrznej sieci od sieci zewnętrznych i potwierdzeniu ww. wpisem
w Dziennik Budowy przez pracownika właściwej instytucji-właściciela sieci można
przystąpić do odkrycia i demontażu sieci zwracając uwagę każdorazowo, że
demontowany fragment sieci jest nieczynny.
Rozbieranie instalacji elektrycznych należy rozpocząć od odłączenia urządzeń
zasilanych energią elektryczną, demontażu opraw oświetleniowych, wyłączników,
gniazd wtykowych, tablic rozdzielczych itp.
3.4.

Rozbiórka ślusarki i stolarki drzwiowej i okiennej.

Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice
wykuć z ram ściennych lub też z muru. Elementy ślusarskie, poodcinać piłą tarczową.
3.5.

Rozbiórka obróbek blacharskich i sufitu.

Rozbiórkę rozpocząć od fragmentu sufitu zlokalizowanego wzdłuż jednej ze ścian
szczytowych. Równolegle demontować obróbki blacharskie.
3.6.

Rozbiórka dachów

W pierwszej kolejności należy rozebrać elementy dachu znajdujące się ponad jego
poziomem tj. kominy.
Rozebrać rury spustowe, rynny oraz elementy obróbek blacharskich.
Papowe pokrycie dachu na pełnym deskowaniu zdjąć, wywieść.
3.7.

Rozbiórka stropów

Przy rozbiórce stropów konieczne jest podstemplowanie wszystkich belek przy
ścianach oraz analiza czy demontowane elementy nie naruszą konstrukcji obiektów
przyległych.
Niedopuszczalne jest przebywanie pracowników usuwających gruz pod nierozebraną
częścią stropu.
Elementy ceglane (gzymsy i nadproża) rozkruszać mechanicznie. Gruz usuwać na
bieżąco po rozkuciu każdego elementu.
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3.8.

Rozbiórka ścian

Przed przystąpieniem do rozbiórek ścian wewnętrznych i zewnętrznych należy
rozebrać stropy kondygnacji wyższej. Do rozbiórki ścian używać lekkich rusztowań
przestawnych. Obciążanie wszelkich podpór tymczasowych powinno odbywać się w
sposób statyczny w miarę demontowania rozbieranego fragmentu konstrukcji.
Zabrania się obciążania rusztowań i pomostów przeznaczonych dla robotników
dokonujących rozbiórki ciężarem demontowanych konstrukcji.
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, na środki
transportu, w sposób zabezpieczający przed pyleniem.
Z uwagi na szczupłość działki, na której znajduje sie budynek przeznaczony do
rozbiórki w projekcie przewidziano ręczny sposób rozbiórki przy wykorzystaniu
wyłącznie elektronarzędzi.
Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dołu.
Podczas rozbierania każdego elementu konstrukcyjnego należy zwracać szczególną
uwagę na stateczność demontowanego elementu oraz części pozostałej do rozebrania
oraz pozostawienia. Ze względów bezpieczeństwa ludzi, w żadnym wypadku nie
wolno dopuszczać do zawalenia się elementów rozbieranych w sposób
niekontrolowany.
3.9.

Rozbiórka podłóg, podejść, ścian fundamentowych, fundamentów i elementów
podpodłogowych

Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych:
- przy pomocy młotów pneumatycznych i ręcznie rozebrać warstwy posadzkowe
do poziomu podłoża ław fundamentowych Gruz sukcesywnie wywozić taczkami
- wykonać wykopy przy ścianach fundamentowych do poziomu ( 0,30 m poniżej
poziomu terenu), odkładając urobek na odkład;
- ściany i ławy fundamentowe rozbierać przy pomocy młotów pneumatycznych.
- Do kruszenia (recyklingu) gruzu stosować kruszarki szczękowe na podłożu
kołowym
- Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie zniwelować poprzez wypełnienie
gruboziarnistym piaskiem, z zagęszczeniem warstwami.
- Teren wyrównać.
- Sposób zagospodarowania uzyskanej powierzchni, zieleń, w nawiązaniu do
istniejącej substancji, określi Zamawiający.
3.10. Uporządkowanie placu rozbiórki
-

segregacja i wywóz odpadów z rozbiórki;
usunięcie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbiórki;
zdemontować tymczasowe płyty drogowe ewentualnego utwardzenia terenu
przekazanie Inwestorowi placu po uprzednim uporządkowaniu terenu i
oczyszczeniu dróg transportowych.
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4. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek
Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki
obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17- odpady z budowy,
remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.
W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące
rodzaje odpadów:
- 17.01.1- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;
- 17.01.2- Gruz ceglany;
- 17.01.3-Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;
- 17.01.80-Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
- 17.01.81-Odpady z remontów i przebudowy dróg
- 17.01.82-Inne niewymienione odpady
- 17.02.01-Drewno
- 17.02.02-Szkło;
- 17.02.03-Tworzywa sztuczne;
- 17.03.80-Odpadowa papa;
- 17.04.05-Żelazo i stal;
- 17.04.11-Kable niezawierające substancji niebezpiecznych
- 17.06.01-Materiały izolacyjne zawierające azbest
- 17.06.04-Materiały izolacyjne
- 17.09.04-Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej.
Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne oraz powodujące zanieczyszczenia
środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi (jak np. płyty z dodatkiem azbestu, itd.).
Elementy rozbiórkowe powodujące zanieczyszczeni środowiska lub zagrożenie
zdrowia ludzi należy dokładnie oddzielić, zabezpieczyć i oddać do utylizacji przez
uprawnione Zakłady.
Na wszelkie materiały rozbiórkowe wymagające utylizacji np. papa bitumiczna,
wykładziny podłogowe PCV, azbest itp. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
dokumenty określające rodzaj materiałów, ilość, miejsce składowania odpadu
(specjalistyczna firma przyjmująca materiały do utylizacji).
Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych.
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te,
które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło,
a także prefabrykaty.
Pozostałe elementy wbudowane jak elementy ścienne nie nadają się do ponownego
wbudowania.
Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych.
Przewidzieć go samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się
drobnych części lotnych.
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5. Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do projektu
rozbiórki obiektów
Lokalizacja obiektu, otoczenie, ani też żadne z elementów zagospodarowania działki
czy terenu nie powinny stwarzać sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa czy zdrowia
pracowników.
Realizacja rozbiórki budynku nie powinna rodzić sytuacji szczególnego zagrożenia dla
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio uczestniczących procesie budowy.
Zagrożenie mogące wystąpić przy realizacji niniejszego zamierzenia należą raczej do
typowych problemów wykonawczych.
5.1.

Następujące prace mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie robót na wysokości przy demontażu elementów wyposażenia
i konstrukcji rozbieranego budynku.
- wykonywanie robót na rusztowaniach
- niebezpieczeństwo uderzenia spadającym przedmiotem,
- usuwane gruzu i zdemontowanych elementów pokrycia dachu.
- usuwanie elementów budynku podlegających utylizacji (papa).
- prace związane z odcinaniem mediów przyłączonych do budynku (prąd)
- roboty ziemne przy usuwaniu podziemnej części budynku- fundamentów.
- niebezpieczeństwo osunięcia się gruntu lub upadku ściany zagłębionej w gruncie
przy robotach rozbiórkowych fundamentów,
- całość robót – niebezpieczeństwo związane z pracującymi maszynami
i urządzeniami budowlanymi (w szczególności będącymi w ruchu), ich
elementami oraz możliwość porażenia prądem elektrycznym w przypadku
uszkodzenia obudowy urządzeń lub izolacji kabli zasilających.
Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia", który powinien być sporządzony przez
Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27
marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony- Dz.U.Nr.80,poz 718 z dnia 10
maja 2003r.).
W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym dalej „Planem bioz" należy
uwzględnić podane wyżej zagrożenia, jak i zagrożenia wymienione w innych
projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę, lub wspólnego
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących
przepisów BHP. Powinno się zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu
i instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.
Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na
wysokości. Powinni tez być wyposażeni w odpowiedni do charakteru prac sprzęt
i odzież ochronną.
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5.2.

Uzyskanie stanu bezpieczeństwa na budowie powinno wynikać także
z wymagań szczególnych poniższych przepisów:
- art.15, art.207 i art.212 Kodeksu Pracy, regulujący sprawy związane
z wykonywaniem robót w sposób bezpieczny.
- normy PN-80/Z-08050 mówiącej o zabezpieczeniach przed kontaktem
z niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi czynnikami fizycznymi,
chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi.
- PN-81/N-8010 o zasadach organizowania robót w sposób bezpieczny
- PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników
- Dz.U.Nr.129 poz.844 ze zmiana Dz. U. z2002r. Nr.91 poz.811.

5.3.

Przepisy omawiające szczegółowo problematykę planu bioz:
- Dz.U.Nr.ll poz.1256 z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz szczegółowego zakresu
rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi.
- Dz.U.Nr.120 poz.1133 z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego.
- Dz.U.Nr.47 poz.401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych

6. Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
Przygotowanie organizacyjne prowadzenia robót budowlanych powinno polegać na
zastosowaniu parametrów bezpiecznego zagospodarowania placu budowy,
Plac budowy wygrodzić i oznakować tablicami informującymi „Prace na wysokości”
oraz „Niezatrudnionym wstęp wzbroniony”.
Przed rozpoczęciem robót pracownicy odbędą szkolenie stanowiskowe
przeprowadzone przez służby BHP oraz wskazać odpowiednie służby i sposób ich
zawiadamiania w razie wystąpienia zagrożeń lub wypadków oraz określić drogi
dojazdowe i sposób ewakuacji. Pracownicy pracujący na wysokości powinien posiadać
ważne badania wysokościowe.
Usytuowanie stanowisk pracy w budynku poddawanym rozbiórce wymaga
opracowania harmonogramów prowadzonych prac gwarantujących bezpieczeństwo
pracowników. Wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizację
stanowisk materiałów przeprowadzić w sposób nie powodujący kolizji
Usytuowanie i prowadzenie dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla
pracowników budowlanych.
Roboty rozbiórkowe i budowlane należy prowadzić pod nadzorem technicznym,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót.
Maszyny i urządzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny
posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa zgodności z przepisami oraz
spełniać wymagania przepisów i norm higienicznych.
Każdy pracownik powinien być wyposażony w następujący sprzęt ochrony osobistej:
- ubranie robocze ( odpowiednie do pory roku, której będą wykonywane prace.
- obuwie robocze wysokie ( powyżej stawu skokowego).
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- kask ochronny ( obowiązkowo zapinany pod podbródkiem).
- rękawice robocze.
- rękawice i okulary spawalnicze (w przypadku prac spawalniczych).
- szelki bezpieczeństwa z amortyzatorem (w przypadku prac na wysokości).
- maski przeciwpyłowe
Należy zapewnić odpowiednie, zgodnie z odnośnymi przepisami:
- oznakowanie drogowe w strefie prowadzenia robót,
- wydzielenie stref roboczych mogących stanowić zagrożenie dla osób
postronnych, wyposażenie w tablice informujące o niebezpieczeństwie
i sposobie postępowania w przypadku ich wystąpienia,
- zabezpieczenia miejsc pracy (np.: barierki, rusztowania, itp.),
- środki zabezpieczenia indywidualnego (np.: kaski, ubrania ochronne, osłony,
pasy asekuracyjne, itp.),
- elementy umożliwiające sprawną ewakuację (np.: antypoślizgowe elementy
rusztowań, odpowiednie drabiny, itp.).
7. Uwagi końcowe
O rozbiórce winne być powiadomione odpowiednie służby, lokalna społeczność
(zwiększona ilość pyłów w powietrzu, hałas od pracy maszyn udarowych,
uszczelnienie okien przed pyłem itd.)
Roboty rozbiórkowe prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe
uprawnienia budowlane i wiedzę techniczną.
Kierownik rozbiórki winien opracować Projekt technologii rozbiórki z zachowaniem
wszelkich obowiązujących zasad i przepisów BHP i prawa budowlanego. Powyższy
projekt uwzględni sprzęt budowlany jaki jest w posiadaniu Wykonawcy.
W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostrożność.
Zabezpieczyć budynki ościenne przed niekontrolowanym rozpadem, uszkodzeniami,
w czasie prowadzenia wszelkich prac, prowadzić stałą kontrolę ich stanu technicznego.
Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z Zamawiającym, podobnie
sposób zagospodarowania odzyskanej powierzchni po dokonanej rozbiórce.
Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji
projektowej, w razie potrzeby konsultować się z autorem opracowania w ramach
nadzoru autorskiego.

Sprawdził:
mgr inż. Bogdan Jasko

Projektował
mgr inż. Anna Ceynowa
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8. Dokumentacja fotograficzna
Fot.1. Elewacja południowa

Fot.2. Elewacja wschodnia

Fot.3. Elewacja zachodnia
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Fot.4. Schody zewnętrzne poza gr. działki oparte na ścianie rozbieranego budynku

Fot.5. Podstropowy ruszt stalowy

Fot.6. Podpora stropu nad parterm części środkowej obiektu
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Fot.7. Stropodach części środkowej

Fot.8. Schody zabiegowe
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Fot.9. Zdewastowane wnętrza
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Fot.10. Zarwany stropodach

Fot.11. pęknięcia stropowe i ścienne

15

