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OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT
ROZBIÓRKOWYCH

1. Zakres robót rozbiórkowych.
Przedmiotem opracowania jest rozbiórka nieu ytkowanego budynku po by ej Szkole
Podstawowej w To czach. Obiekt znajduje si na dzia ce o nr. geodez. 50/1 w To czach
gmina Turo Ko cielna.
Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym (parter + pi tro) z poddaszem nieu ytkowym, cz ciowo podpiwniczonym. Pobudowany zosta w latach 1938–1939. W ostatnich latach w budynku nie wykonywano adnych robót remontowych i konserwacyjnych.
Posadowienie budynku bezpo rednio na betonowych awach fundamentowych oraz
betonowych cianach fundamentowych z dodatkiem kamienia polnego. ciany konstrukcyjne z bali drewnianych, które z zewn trz s oszalowane deskami a od wewn trz
obite panelami lub otapetowane. cianki dzia owe wewn trzne z desek obitych p yt
pil niow i tapetowane. Strop konstrukcji drewnianej. Pod ogi wykonane z desek na legarach. Wi ba dachowa drewniana, pokryta blach stalow .
Budynek po by ej Szkole Podstawowej przeznaczony do rozbiórki jest obiektem niezale nym konstrukcyjnie – wolnostoj cym.
W budynku wykonana jest instalacja elektryczna, wodoci gowo kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, które aktualnie s niesprawne.
Posadowienie (fundamenty) w z ym stanie technicznym - brak izolacji przeciwwigociowej poziomej i pionowej, brak izolacji cieplnej. Wyra ne g bokie, pionowe p kni cia
cian fundamentowych powoduj ce niekontrolowane zwichrowania cian konstrukcyjnych budynku oraz erozj wód gruntowych co ma wp yw na os abianie no no ci ca ego
posadowienia obiektu.
ciany konstrukcyjne w z ym stanie technicznym - szczególnie istotne jest zniszczenie podwaliny budynku. Powoduje to niepo dane napr enia w innych elementach
obiektu. Istotna cz
elementów drewnianych zarówno konstrukcyjnych jak i wyko czeniowych zniszczona jest mechanicznie oraz biologicznie (znacz ce oznaki zawilgocenia oraz próchnicy).
Strop mi dzykondygnacyjny w dobrym stanie technicznym - drewniane belki stropowe spe niaj swoj funkcj no no ci, natomiast s one cz ciowo nierówne i powoduj
nierówno ci w posadzce oraz w suficie.
Schody wewn trzne w z ym stanie technicznym - drewniana konstrukcja schodów
spe nia swoj funkcj no no ci, natomiast up yw czasu spowodowa zu ycie techniczne
drewnianych stopni.

Dach z pokryciem w dobrym stanie technicznym - wi ba dachowa dwuspadowa z
naczó kami spe nia swoj funkcj no no ci. Pokrycie dachowe z blachy stalowej.
Instalacje wewn trzne w bardzo z ym stanie technicznym - instalacja wodoci gowo
kanalizacyjna, centralnego ogrzewania oraz elektryczna s praktycznie ca kowicie niesprawne. Natomiast stan techniczny instalacji elektrycznej stwarza zagro enie dla bezpiecze stwa ludzi oraz bezpiecze stwa budynku.
Inne elementy budynku takie jak; stolarka okienna i drzwiowa, posadzki, ok adziny
cienne i sufitowe, wyposa enie techniczne budynku, szalówka elewacyjna, schody
zewn trzne s w bardzo z ym stanie technicznym, elementy te zosta y zniszczone i
zu yte „z bem czasu” w taki sposób, e nie kwalifikuj si do remontu.
Obiekt b
cy przedmiotem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz
nie jest obj ty ochron konserwatorsk .
Zakres robót rozbiórkowych obejmuje ca kowite rozebranie budynku wraz z cz ci cian fundamentowych wystaj cych ponad teren.

2. Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych.
Roboty rozbiórkowe prowadzone b
sposobem r cznym, z terenu dzia ki inwestora,
przy zastosowaniu podstawowego sprz tu, bez maszyn budowlanych mechanicznych.
Rozpocz nale y je od zdemontowania instalacji wewn trznych i ich wyposa enia.
W pierwszej kolejno ci zdj te zostanie pokrycie dachowe oraz obróbki blacharskie.
Nast pnie zerwana zostanie zewn trzna szalówka drewniana oraz wewn trzne ok adziny cienne bali drewnianych.
Po wykonaniu tych robót mo na b dzie rozpocz rozbiórk wi by dachowej, a nast pnie rozbiórk stropu drewnianego na belkach.
Podczas rozbiórki wi by dachowej oraz stropu nale y podstemplowa takie elementy
budynku, które okresowo b
pozostawiane oraz miejsca wzbudzaj ce w tpliwo ci co
do wytrzyma ci. Rozbiórki elementów konstrukcyjnych stropu nie wolno prowadzi
jednocze nie w kilku miejscach. Zabrania si przebywania zarówno pod jak i nad rozbieranym elementem.
Po rozbiórce wi by i stropu zostan rozebrane ciany z bali drewnianych. ciany budynku nale y rozbiera r cznie przy zastosowaniu elektronarz dzi, m otków i przecinaków. ciany zewn trzne i wewn trzne rozbiera warstwami od góry do poziomu pod ogi. Prace wykonywa z podestów lub na lekkich przestawnych rusztowaniach.
Po rozbiórce cian, nale y rozpocz rozbiórk posadzki. Cz
cian fundamentowych
wystaj cych ponad teren nale y rozebra , a powsta e wykopy nale y zasypa gruntem.
W trakcie robót rozbiórkowych nie nale y gromadzi materia ów z odzysku w du ych ilociach na placu rozbiórki oraz szczególnie na stropie.. Materia y nale y wywozi sukcesywnie. Nie przewiduje si obalania obiektu sposobem zmechanizowanym.
Teren uporz dkowa oraz zniwelowa .

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZE STWA
LUDZI I MIENIA

Teren, na którym odbywa si b dzie rozbiórka obiektu budowlanego, nale y ogrodzi i oznakowa tablicami ostrzegawczymi.
Przed rozpocz ciem robót rozbiórkowych nale y od czy od rozbieranego obiektu
istniej ce (ewentualnie) przy cza infrastruktury technicznej.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni by zapoznani
z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywo ywa nieprzewidzianego spadania
lub zawalania si innego.
Podczas wiatru o szybko ci wi kszej ni 10 m/s nale y roboty wstrzyma .
W czasie rozbiórki konstrukcji wi by dachowej oraz stropu zabronione jest przebywanie ludzi w pomieszczeniach ca ego obiektu.

Roboty prowadzi zgodnie z Roz. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Wysoko obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbiórki przekracza 8,0m
(max. wys. 9,96m) w zwi zku z tym zgodnie z § 6, pkt. 1 Rozporz. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia zachodzi
konieczno sporz dzenia „planu bioz” przez Kierownika Budowy.
Istniej cy w bliskim s siedztwie murowany budynek Szko y Podstawowej nale y zabezpieczy na okres prowadzenia robót rozbiórkowych. Wykona to nale y poprzez
za enie siatek ochronnych na jego cianie szczytowej od strony budynku rozbieranego.

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO
OPIS

TECHNICZNY

ROZBIÓRKI

1. Opis zagospodarowania dzia ki.
1.1. Stan istniej cy zagospodarowania dzia ki.
Teren dzia ki jest zagospodarowany oraz zabudowany, oprócz przedmiotowego budynku przeznaczonego do rozbiórki znajduje si tu w bliskim s siedztwie, w odleg ci
1,50m budynek Szko y Podstawowej. Budynek ten jest w dobrym stanie technicznym.
Jest to obiekt murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem p askim w formie stropodachu wentylowanego. Oba budynki nie s ze sob powi zane ani funkcjonalnie ani konstrukcyjnie.
Dzia ka o numerze geodez. 50/1 obj ta opracowaniem po ona jest w To czach gmina
Turo Ko cielna i posiada urz dzony dojazd od strony drogi publicznej
1.2. Projektowane zagospodarowanie dzia ki.
Teren po robotach rozbiórkowych docelowo zostanie przeznaczony pod projektowane utwardzenie placu.
2.

Charakterystyka obiektu przeznaczonego do rozbiórki.

2.1. Stan istniej cy.
Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym (parter + pi tro) z poddaszem nieu ytkowym, cz ciowo podpiwniczonym. Posadowienie budynku bezpo rednio na betonowych awach fundamentowych oraz betonowych cianach fundamentowych z dodatkiem kamienia polnego. ciany konstrukcyjne z bali drewnianych, które z zewn trz s
oszalowane deskami a od wewn trz obite panelami lub otapetowane. cianki dzia owe
wewn trzne z desek obitych p yt pil niow i tapetowane. Strop konstrukcji drewnianej.
Pod ogi wykonane z desek na legarach. Wi ba dachowa drewniana, pokryta blach
stalow . Stolarka okienna i drzwiowa oraz instalacje wewn trzne wraz z osprz tem i
armatur zniszczone.
Budynek jest w z ym stanie technicznym, aktualnie nieu ytkowany.
Nie wykonywano tu adnych robót remontowych oraz konserwacyjnych.
2.2. Zestawienie wska ników charakteryzuj cych obiekt do rozbiórki.
- powierzchnia zabudowy

282,80 m²

-powierzchnia u ytkowa

428,60 m²

-kubatura budynku
-wysoko

budynku

2114,60 m³
9,96 m

O

WIAD C ZENI E

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o wiadczam,

e:

„projekt rozbiórki nieu ytkowanego budynku po by ej Szkole Podstawowej
w To czach gmina Turo

Ko cielna na dzia ce oznaczonej numerem geo-

dezyjnym 50/1 sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”

Data

08.07.2013r.

Turo

Ko cielna, dnia 08.07.2013r.

ZGODA W A CICIELA OBIEKTU
na rozbiórk obiektu budowlanego

O wiadczam, e wyra am zgod

na rozbiórk

by ej Szkole Podstawowej w To czach gmina Turo

nieu ytkowanego budynku po
Ko cielna znajduj cego si

na dzia ce oznaczonej numerem geodezyjnym 50/1, oznaczonego na za czonym
szkicu usytuowania kolorem

tym.

Aktualnie ww. obiekt jest pustostanem i nikt nie jest w nim zameldowany.

INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego obj tego opracowaniem rozbiórki :
nieu ytkowany budynek po by ej Szkole Podstawowej
w To czach gmina Turo Ko cielna
na dzia ce oznaczonej nr geodez. 50/1

2. Nazwa inwestora oraz jego adres :
Gmina Turo Ko cielna
zam. 18-106 Turo Ko cielna ul. Bia ostocka 5

3. Imi

i nazwisko oraz adres projektanta, sporz dzaj cego informacj :

CZ

OPISOWA INFORMACJI DOTYCZ CEJ BEZPIECZE STWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno

realizacji.

1.1. Zakres robót :
Zamierzeniem budowlanym jest rozbiórka nieu ytkowanego budynku po by ej Szkole
Podstawowej w To czach.
Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym (parter + pi tro) z poddaszem nieu ytkowym, cz ciowo podpiwniczonym. Posadowienie budynku bezpo rednio na betonowych awach fundamentowych oraz betonowych cianach fundamentowych z dodatkiem kamienia polnego. ciany konstrukcyjne z bali drewnianych, które z zewn trz s
oszalowane deskami a od wewn trz obite panelami lub otapetowane. cianki dzia owe
wewn trzne z desek obitych p yt pil niow i tapetowane. Strop konstrukcji drewnianej.
Pod ogi wykonane z desek na legarach. Wi ba dachowa drewniana, pokryta blach
stalow . Stolarka okienna i drzwiowa oraz instalacje wewn trzne wraz z osprz tem i
armatur zniszczone.

1.2. Kolejno

realizacji :

1. od czenie istniej cych przy czy infrastruktury technicznej,
2. demonta instalacji wewn trznych wraz z ich armatur i osprz tem,
3. zerwanie zewn trznej szalówki drewnianej,
4. zerwanie wewn trznych ok adzin ciennych,
5. rozebranie pokrycia dachowego i obróbek blacharskich,
6. rozebranie konstrukcji wi by dachowej,
7. rozebranie cianek dzia owych,
8. demonta stolarki okiennej i drzwiowej,
9. rozebranie cian konstrukcyjnych z bali wraz z konstrukcj stropów i schodów,
10. rozbiórka cz ci cian fundamentowych wystaj cych ponad teren.
Po wykonaniu tych robót przyst pi si do porz dkowania terenu dzia ki oraz terenu robót rozbiórkowych.

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych.
Teren dzia ki jest zagospodarowany oraz zabudowany, oprócz przedmiotowego budynku przeznaczonego do rozbiórki znajduje si tu w bliskim s siedztwie, w odleg ci
1,50m budynek Szko y Podstawowej. Budynek ten jest w dobrym stanie technicznym.
Jest to obiekt murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem p askim w formie stropodachu wentylowanego. Oba budynki nie s ze sob powi zane ani funkcjonalnie ani konstrukcyjnie.

3. Elementy zagospodarowania dzia ki, które mog stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.
Na dzia ce brak jest elementów stwarzaj cych zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia
ludzi, poniewa dzia ka jest zagospodarowana w sposób zorganizowany, posiada one
du e wymiary, doj cia i dojazdy utwardzone oraz wystarczaj cy dost p do drogi publicznej. W celu wyeliminowania innych zagro
rob0oty rozbiórkowe nale y wykona
w okresie przerwy wakacyjnej lub w czasie kiedy nie ma zaj w szkole.

4. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych
(rozbiórkowych), ich skala rodzaj, miejsce i czas wyst powania.
Przewidywane zagro enia wyst pi :
-przy robotach, gdzie wyst pi ryzyko upadku z wysoko ci ponad 5,0m, t.j. szczególnie
przy rozbiórce pokrycia i wi by dachowej zgodnie z § 6, ust. 1, pkt. b, Rozporz dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120, poz.1126).
Skala, rodzaj, miejsce i czas wyst powania powy szych zagro
b
mia y wp yw
przede wszystkim dla pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych, poniewa plac budowy nale y odgrodzi i zabezpieczy przed dost pem osób postronnych, a
roboty wykonywa w okresie przerwy w zaj ciach szkolnych. Materia y z rozbiórki naley wywozi na bie co z terenu robót.
5. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Zatrudnieni pracownicy powinni by przeszkoleni w zakresie prowadzonych robót oraz
wiadomi zagro
wyst puj cych przy realizacji przedmiotowej rozbiórki.
Pracownicy powinni zosta zapoznani z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). Za przeszkolenie pracowników odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

6.

rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikacym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia
zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych bezpieczn i sprawn komunikacj , umo liwiaj
szybk ewakuacj na wypadek zagro
.
Teren budowy nale y wygrodzi oraz oznakowa . Plac budowy powinien by uporz dkowany i odpowiednio zagospodarowany a doj cia i dojazdy trwale wydzielone oraz
przejezdne. Nie planowa miejsc do gromadzenia materia ów z rozbiórki – nale y wywozi je na bie co. Roboty wykona w okresie przerwy w zaj ciach szkolnych.

Ponadto nale y :
-sprawdza stosowanie przez pracowników przydzielone rodków ochrony indywidualnej jak: kaski, odpowiednie obuwie, okulary, r kawice ochronne, linki i szelki zabezpieczaj ce, a tak e asekuracj przez osoby towarzysz ce,
-prowadzi wzmo ony nadzór, a wykonywanie zadania powierzy sprawdzonym i dowiadczonym pracownikom,
-okre li miejsca i sposób oznaczenia dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych,
-na placu budowy posiada apteczk ze rodkami pierwszej pomocy,
-zapewni podstawowe warunki B.H.P.,
-zorganizowa zaplecze sanitarne na przedmiotowej posesji,
-zabezpieczy dokumenty formalno prawne przed zniszczeniem,
-urz dzenia zasilane pr dem elektrycznym zabezpieczy przed pora eniem pracowwników i otoczenia (zerowanie zgodnie z przepisami w tej mierze), a ich u ytkowników
przeszkoli w ich obs udze. Urz dzenia te i sie elektryczna winna by zabezpieczona
przed dost pem osób nieupowa nionych,
-ewentualne roboty ziemne (wykopy) wykonywa ze szczególn ostro no ci z zachowaniem skarp zgodnie z norm lub szalunku dla wykopu w skoprzestrzennego.
W zwi zku z powy szym na kierowniku budowy b dzie ci
opracowanie planu
"BIOZ", zgodnie z ww. rozporz dzeniem.

