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       Niniejszy projekt budowlany został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

W S Z E L K I E  P R A W A  Z A S T R Z E ś O N E  

Opracowanie Oznaczenie Część 

OPIS ROZBIÓRKI BUDYNKU 
GOSPODARCZEGO R  



  

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 

Niniejsze opracowanie dotyczy rozbiórki budynku gospodarczego, znajdującego się na 
działce nr 206 położonej w miejscowości Smyków, gm. Smyków. Na mapie zagospodarowania 
terenu został on oznaczony numerem 2. 
 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
W związku z zamierzoną inwestycją, polegającą na budowie nowego budynku 

gospodarczego, planuje się rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego. Dodatkowo zły stan 
techniczny budynku nie pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie kwalifikuje go rozbiórki.  
 

3. OPIS PLACU ROZBIÓRKI 
 

Przedmiot rozbiórki: 
- budynek gospodarczy (nr 2)  
Bilans terenu : 
powierzchnia zabudowy /do rozbiórki/  
- bud. Tymczasowy  nr 2 – 63,00 m2 
 
Informacja o terenie: 
- Działka nie jest objęta wpisem do rejestru zabytków. 
- Teren działki nie znajduje się na terenie szkód górniczych 
 
       4. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU  
 
Zestawienie powierzchni, dane techniczne : 
Budynek gospodarczy (nr 2) 
Powierzchnia zabudowy............................. 63,00 m2 
Kubatura......................................................    275 m3 
Długość........................................................    5,60 m 
Szerokość.....................................................  11,25 m 
Wysokość………………….........................    5,00 m 
Kąt nachylenia połaci………………….......       25° 
 
4.1 Dane ogólne 
 
Budynek gospodarczy nr 2 jest obiektem wolnostojącym, parterowym, o konstrukcji murowanej, 
posadowiony na odrębnych fundamentach. Budynek realizowany w technologii murowanej, 
kryty papą. Obecnie budynek nie jest użytkowany. 
 
4.2 Opis obiektu 
 
Budynek gospodarczy (nr 2) rozplanowany na rzucie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym, 
posadowiony na odrębnych fundamentach. 
Fundamenty- betonowe 
Ściany zewnętrzne – konstrukcja murowana z betonu komórkowego  
Ścianki działowe - brak 
Kominy - murowane 
Konstrukcja dachu krokwiowo jętkowa, dwuspadowa z drzewa sosnowego. Pokrycie papą. 
Parapety wewnętrzne – brak 
Tynki wewnętrzne – brak 
Obróbki blacharskie – brak 
Instalacje – brak 



  

 
Konstrukcja ścian nośnych i pokrycie jest w złym  stanie technicznym, uszkodzenia szczelności 
pokrycia, częściowo połamane elementy konstrukcyjne dachu. Stolarka drzwiowa i okienna  
w bardzo złym stanie technicznym. 
Budynek przeznaczony do rozbiórki. 
 
 

5. ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia: 
� uzupełnić, naprawić ogrodzenie terenu robót, 
� oznakowanie terenu budowy,  
� zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów rozbiórkowych, 
� pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rozbiórki muszą być zapoznani z zakresem robót 
oraz kolejnością ich wykonywania. 
 
Przy wykonywaniu rozbiórki budynków roboty należy prowadzić w następującej kolejności: 
� podstemplować zagrożone elementy konstrukcyjne nad parterem, 
� rozbiórka tynków wewnętrznych 
� rozbiórka instalacji elektrycznych 
� rozbiórka okien i drzwi, 
� rozbiórka pokrycia dachu, 
� rozbiórka konstrukcji dachu  
� rozbiórka ścian szczytowych 
� rozbiórka ścian parteru 
� rozbiórka fundamentów, 
W przypadku braku występowania kolejne należy pominąć. 
 
5.1 Rozbiórka drzwi 

Drzwi nadające się do dalszego użytkowania należy zdemontować w pierwszej kolejności.  
W następnej kolejności zdemontować pozostałe drzwi – nie nadające się do dalszego 
użytkowania.  
 
5.2 Rozbiórka dachu 

Rozbiórkę dachu rozpocząć od rozbiórki wszystkich elementów znajdujących się nad jego 
powierzchnią. Rozebrać rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie oraz pokrycie – blachę 
trapezową nadającą się do ponownego użycia. 
Po rozebraniu pokrycia rozebrać następnie łaty. Elementy z blachy wywieść na składowisko 
złomu. Po rozebraniu pokrycia i łat, powrócić do rozbiórki komina, rozebrać go do poziomu 
stropu poddasza. Konstrukcję więźby rozbierać w kolejności: krokwie, płatwie, słupy, 
podwaliny. Przed rozpoczęciem rozbiórki konstrukcji, należy zabezpieczyć zastrzałami ściany 
stolcowe przed przewróceniem. 
 
5.3 Rozbiórka stropów 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy dokładnie sprawdzić stan belek 
stropowych oraz zabezpieczenia w formie stempli. W przypadku wątpliwości w ocenie stropu, 
należy powiadomić autora opracowania. Rozbiórkę stropu rozpocząć od usunięcia belek 
stropowych.  
 



  

5.4 Rozbiórka ścian parteru 

Dopuszcza się dokonanie rozbiórki ścian parteru mechanicznie. W przypadku zagrożenia ściany 
rozbierać ręcznie sukcesywnie warstwami, rozpoczynając od środka ściany.  Materiał z rozbiórki 
należy sukcesywnie usuwać na zewnątrz budynku. 
Przy rozbiórce ścian należy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich przepisów bhp. Zgodnie  
z tymi wymaganiami robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni pracować w pasach 
ochronnych umocowanych w sposób zabezpieczający pracownika przed upadkiem na ziemię. 
 
5.5 Rozbiórka fundamentów 

Przed przystąpieniem do rozbiórki fundamentów, należy je odkopać aby umożliwi ć do nich 
dostęp. Po rozebraniu fundamentów wykopy należy uzupełnić ziemią.  
     

6. SPOSÓB ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI  
 
� Przy wykonaniu robót na wysokości należy stosować pasy bezpieczeństwa 
� Wszyscy pracownicy zobowiązani są do noszenia kasków. 
� Pracownicy pracujący na wysokości zobowiązani są do posiadania aktualnych badań 

wysokościowych. 
� Zaleca się używanie rękawic roboczych. 
� Przy cięciu palnikami gazowymi należy stosować okulary ochronne lub maski. 
� Sprzęt mechaniczny powinni obsługiwać jedynie pracownicy przeszkoleni . 
� Należy prawidłowo zabezpieczyć teren rozbiórki jak i zabrania się wstępu na plac rozbiórki 

osobom trzecim. 
� Wszelkie prace winny być prowadzone pod nadzorem kierownika robót. 
� Po wywiezieniu materiałów z rozbiórki teren należy uporządkować i przekazać inwestorowi. 
 

7. SPOSÓB I ZAKRES ZABEZPIECZENIA I OZNAKOWANIA TERENU ROZBIÓRKI  
         I OBIEKTÓW PRZYLEGAJĄCYCH DO OBIEKTÓW ROZBIERANYCH 
 
� Miejsca prowadzenia prac rozbiórkowych powinny oznakowane być taśmą elastyczną  

w odległości co najmniej 1,5m od rozbieranego obiektu na całej jego długości i szerokości 
� Tablice ostrzegawcze powinny być czytelne z odległości 10m od ogrodzenia i umieszczone 

na wysokości  2,5m. 
opracował 


