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OPIS TECHNICZNY 
ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO

1.Podstawa opracowania i literatura 
- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna oraz pomiary własne (pęknięcia, rysy, ugięcia stropów, zawilgocenia),
- Dz. U. Nr 106 z dnia 5 grudnia 2000r., poz. 1126, Prawo Budowlane- tekst jednolity z 

późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Polskie Normy Budowlane i inne dokumenty posiadające moc prawną w okresie 

wykonywania opracowania,
- Ustalenia z Inwestorem

2.Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku 
mieszkalno - gospodarczego zlokalizowana na działce nr 1370, k.m.21 w Białej.
Rozbierany budynek jest budynkiem wolnostojącym. Budynek kategorii I.

Wielkości charakterystyczne budynku przeznaczonego do rozbiórki:

Powierzchnia zabudowy 249,20 m2
Długość 26,45 m
Szerokość 9,40 m
Wysokość do kalenicy 9,00 m
Kubatura 1743,90 m3
Odległość od działki sąsiedniej nr 1378 0,00 m

3.Opis elementów budynku.

Dane konstrukcyjne-materiałowe
� Dane ogólne

Budynek mieszkalno-gospodarczy  jest  obiektem sąsiadującym bezpośrednio  z  działką
sąsiednią. Obecnie budynek nie jest użytkowany ze względy na stan techniczny.

� Opis obiektu
Budynek  rozplanowany  na  rzucie  prostokąta  o  wymiarach  szer.  26,45m  x  9,40m.
Przykryty  dachem symetrycznym  o  kącie  nachylenia  ok.  42  stopni.  Kryty  dachówką
cementową.

Ławy i ściany fundamentowe - ceglane na zaprawie wapiennej o głębokości posadowienia 
ok. 100 cm. Na ścianach zaobserwowano duże zawilgocenie, cegła i zaprawa ze znakami
utraty wytrzymałości,  z  wykwitami pleśniowymi i  solowymi,  co świadczy o  uszkodzonych
izolacjach  poziomych  ław  fundamentowych  oraz  izolacjach  pionowych  na  zewnętrznych
powierzchniach  ścian.  Budynek  nie  zabezpieczony  od  napływu  wód  gruntowych.  Stan
techniczny mierny.

Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne - grubości z tynkiem około 72cm 
(ściany zewnętrzne) murowane z cegły palonej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.
Konstrukcja  ścian  z  widocznymi  pęknięciami  i  rozwarstwieniami  w  okolicach  pasa
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nadprożowego. Od strony wewnętrznej widoczne duże zawilgocenie. Cegła w odsłoniętych
miejscach  o  obniżonej  wytrzymałości  na  skutek  degradacji  od  zmiennych  warunków
pogodowych i zalewania wodami opadowymi. Miejscowo widoczne spękania i zniszczenia
konstrukcji  ścian.  Stan  techniczny  ścian  konstrukcyjnych  zewnętrznych  i  wewnętrznych
mierny.

Dach –  konstrukcja  drewniana.  Pokrycie  z  dachówki  cementowej.  Układ  płatwiowo-
kleszczowy.  Krokwie  oparte  na  ścianach  nośnych  zewnętrznych.  Połać  dachu  wykazuje
nierównomierną  płaszczyznę.  Elementy  drewniane  miejscowo  uszkodzone.  Elementy
drewniane  uszkodzone  biologicznie  i  mechanicznie.  Pojedyncze  elementy  konstrukcyjne
przekraczają  dopuszczalny  stan  graniczny  użytkowania  bądź  nośności.  Stan  techniczny
mierny.

Obróbki blacharskie – Brak rynien i rur spustowych.

Tynki zewnętrzne - zawilgocone, miejscowo odparzenia, ubytki, stan dostateczny.

Tynki wewnętrzne -  widoczne zawilgocenie w pasie przy podłodze oraz  na połączeniu
ścian, stan techniczny dostateczny.

Posadzki – Deski drewniane, powierzchni nierównomierna, stan techniczny dostateczny. 

Stolarka - drzwiowa drewniana, uszkodzona, stan techniczny mierny.

Instalacje – Elektryczna, miejscami niezabezpieczona.

4.Podsumowanie, wnioski i zalecenia
Na  obecną  chwilę  stan  elementów  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych  omawianego
budynku mieszkalno-gospodarczego jest dostateczny / mierny. Jego stan będzie z czasem
stwarzał  zagrożenie  bezpieczeństwa  dla  osób  poruszających  się  w  jego  sąsiedztwie.
Wykonanie remontu budynku ze względu na potrzebny do wykonania szeroki zakres robót
remontowych (duże zużycie  elementów budynku)  w stosunku do otrzymanej  powierzchni
użytkowej po remoncie jest ekonomicznie nie uzasadnione. Biorąc powyższe pod uwagę,
budynek należy przeznaczyć do rozbiórki.

5.Roboty rozbiórkowe – sposoby ich wykonania

5.1. Ogóle zasady wykonywania robót rozbiórkowych
Przed  przystąpieniem  do  bezpośrednich  robót  rozbiórkowych  należy  wykonać  wszystkie
niezbędne  zabezpieczenia,  oraz  zorganizować  dojazd  na  tren  rozbiórki  dla  pojazdów
transportowych wywożących gruz.
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności,  dokładnie
przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.
Konstrukcję dachu należy zdemontować przy użyciu dźwigu samochodowego.
Pozostałe elementy można wykonać mechanicznie lub ręcznie.

5.2. Urządzenia i sieci instalacyjne
Rozbiórkę należy dokonać po uprzednim odcięciu przyłącza energii elektrycznej oraz 
przyłącza wodociągowego.

5.3. Okna i drzwi
Ramy i ościeżnice zdemontować w trakcie rozbiórki,
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5.4. Dach
Rozbiórkę dachu należy rozpocząć od demontażu pokrycia,  następnie rozkuć pachwiny i
zdemontować elementy konstrukcyjne.

5.5. Ściany
Metoda  ręczna  lub  mechaniczna.  Rozbiórkę  ścian  murowanych  należy  wykonywać
sposobem ręcznym, lub mechanicznym przy użyciu sprzętu budowlanego. Przy zachowaniu
wyjątkowych środków ostrożności można uzyskany materiał z rozbiórki od razu ładować na
ustawiony w jednym miejscu środek transportowy (np. przyczepę ciągnikową) i wywozić na
bieżąco na miejsce składowania.

6.Czynności związane z zabezpieczeniem terenu, na którym będą prowadzone
roboty rozbiórkowe.
• Ustawienie ogrodzenia tymczasowego wokół rozbieranych obiektów.
• Wydzielenie strefy bezpieczeństwa szerokości 2,0 m na przyległych posesjach.
• Zabezpieczenie otworów okiennych w najbliższym sąsiedztwie przeprowadzanych prac 

rozbiórkowych.
• Odłączenie i zabezpieczenie wszelkich instalacji, jeżeli takowe istnieją, a w szczególności:

instalacji przyłącza elektrycznego, instalacji telefonicznej, instalacji gazowej, instalacji 
wodno - kanalizacyjnej.

• Podstemplowanie nadproży drzwiowych rozbieranego budynku.
• Przed rozpoczęciem wykonywania rozbiórek należy poinformować lokatorów użytkujących

i zamieszkujących sąsiednie budynki o planowanych pracach rozbiórkowych.

7.Czynności rozbiórkowe
Prace rozbiórkowe należy wykonywać bardzo ostrożnie z zachowaniem wszelkich zasad i
sztuki budowlanej a także odpowiednich przepisów BHP.

Czynności w trakcie rozbiórki:
• Wykonanie  ogrodzenia  tymczasowego  wygradzającego  strefę  bezpieczeństwa  przy

prowadzeniu robót rozbiórkowych.
• Rozbiórka  dachu  drewnianego  wraz  z  pokryciem  i  deskowaniem  i  obróbkami

blacharskimi.
• Wykonanie niezbędnych stemplowań zabezpieczających nadproża.
• Rozebranie nadproży drzwiowych ścian przyziemia. Demontaż pozostałości po stolarce

okiennej i drzwiowej.
• Rozbiórka ścian zewnętrznych przyziemia.
• Rozebranie podłóg i posadzek przyziemia.
• Rozebranie ław fundamentowych.
• Zasypanie  wykopów  po  starych  fundamentach  oraz  po  lokalnych  piwniczkach  w

pomieszczeniach parteru piaskiem (z zagęszczeniem warstwami).
• Wykonywać sukcesywnie wywózkę gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki.

Czynności wykończeniowe i zabezpieczające po rozbiórce:
• Rozebrać ogrodzenie tymczasowe.
• Rozebrać stemplowania zabezpieczające.
• Uporządkować  plac  posesji  przyległych,  zabezpieczyć  dostęp  do  pozostałej  części
osobom trzecim.

Wszystkie przejścia, i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych
powinny  być,  w  sposób  odpowiedni  zabezpieczone.  W szczególności  należy  wytyczyć  i
wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okrężne (obejścia i objazdy). Przed przystąpieniem
do robót rozbiórkowych, każdorazowo kierownik rozbiórki ma obowiązek sprawdzenia, czy w
ich zasięgu, w miejscach zagrożonych nie ma osób postronnych.
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8.Zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki
Właściciel obiektu zadecyduje o przeznaczeniu materiałów pochodzących z rozbiórki, takich
jak:  cegła  rozbiórkowa,  drewno;  a  także  wskaże  miejsce  wywózki  materiałów  po
rozbiórkowych.

9.Wpływ  rozbiórki  na  środowisko,  higienę  i  zdrowie  użytkowników  oraz
otoczenie
Ze względu na rodzaj inwestycji zakłada się, ze jej wpływ na środowisko, higienę i zdrowie
ludzi będzie znikomy.
Projekt techniczny nie zakłada istnienia funkcji powodujących emisję hałasu oraz wibracji, a
także nadmiernego promieniowania jonizującego, elektromagnetycznego. Pozostała część
budynku nie będzie powodowała emisji zanieczyszczeń gazowych pyłowych ani płynnych,
że nie będą powstawały zanieczyszczenia powierzchni gleby oraz wód powierzchniowych i
podziemnych.
Ponadnormatywne obciążenia oddziaływania mogą wystąpić jedynie na etapie wykonywania
prac rozbiórkowych i będą mieć charakter incydentalny i krótkotrwały.

10. Środki zabezpieczające pracowników i narzędzia
Robotnicy  zatrudnieni  przy  robotach  rozbiórkowych  powinni  być  zaopatrzeni  w  odzież  i
urządzenia ochronne, jak kaski, rękawice i okulary ochronne, a narzędzia ręczne powinny
być mocno osadzone na zdrowych i  gładkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym
stanie. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych prowadzący rozbiórkę obowiązany jest
poinformować  robotników  o  sposobie  wykonywania  robót  i  pouczyć  Ich  o  warunkach  i
przepisach  bezpieczeństwa  pracy.  Miejsca  ustawienia  rusztowań  pomocniczych,  oraz
ewentualnych  stemplowań  zabezpieczających  powinien  wyznaczyć  prowadzący  roboty
rozbiórkowe.

11. Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych
Przy  wykonywaniu  robót  rozbiórkowych  należy  uwzględniać  aktualne  warunki
atmosferyczne. Robót nie wolno prowadzić podczas silnego wiatru lub ulewnego deszczu.

12. Ogólne warunki BHP
Pracownicy zatrudnieni do realizacji zadania winni posiadać aktualne zaświadczenia 
ukończenia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zaświadczenia 
lekarskie zezwalające na wykonywanie przewidywanych robót. Wykonawca robót 
obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od ewentualnych podwykonawców 
przestrzegania przepisów prawa budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie.

Pierwsza pomoc
Na terenie rozbiórki powinna znajdować się przenośna apteczka pierwszej pomocy. Na 
budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz telefonów alarmowych.

13.Ochrona przeciwpożarowa
Niniejsze  opracowanie  nie  wymaga  wykonywania  uzgodnień  pod  względem  ochrony
przeciwpożarowej.
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14.Uwagi końcowe
Tablica informacyjna i dziennik budowy powinna być zgodna z obowiązującą ustawą Prawo
Budowlane  (w  sprawie  warunków  i  trybu  postępowania  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych oraz rozbiórkach obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń na zmianę
sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części).
Prace budowlane należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem i zachowaniem zasad i
przepisów BHP.

Opracował:

mgr inż. Tomasz ROJEK  
nr uprawnień OPL/0733/POOK/11
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