
OPIS TECHNICZY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI GARAŻU

1. Dane ogólne

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  rozbiórki  budynku  garażowego  zlokalizowanego  w

Gnieźnie przy ulicy Poznańskiej 15, działka numer 1/14, arkusz mapy 37.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są:

- mapa ewidencyjna

- wizja lokalna

- inwentaryzacja

- obowiązujące normy i przepisy

2. Opis stanu istniejącego

2.1. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest   w Gnieźnie przy ulicy  Poznańskiej  15,  działka  nr  1/14.  Obiekt

znajduje się bezpośrednio przy parku szpitalnym, który będzie przedmiotem rewitalizacji. Stan

techniczny garażu oraz jego estetyka wskazują na konieczność jego rozbiórki,  co, mając na

uwadze realizację inwestycji w parku szpitalnym, jest zasadne i konieczne. 

2.2. Opis konstrukcji budynku

Budynek jednokondygnacyjny,  niepodpiwniczony, wykonany w technologii  tradycyjnej, ściany

murowane  z  częściowo  z  cegły  pełnej  na  zaprawie  cementowo  –  wapiennej,  pustaków

ceramicznych  oraz  elementów  gazobetonowych.  Dach  dwuspadowy,  kryty  papą.  Strop

wykonany  z  płyt  żelbetonowych,  prefabrykowanych  -  panwiowych.  Ławy  betonowe

żelbetonowe, wylewane.

Wymiary budynku garażowego:

długość – 9,40m

szerokość – 8,52m

wysokość – 3,65m

Całkowita powierzchnia zabudowy: 80,01m²
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2.3. Istniejące przyłącza

Podczas  wizji  lokalnej  stwierdzono,  że  w  budynku  nie  występują  czynne  przyłącza

infrastruktury.

UWAGA: Przed przystąpieniem do rozbiórki budynku należy się upewnić, że w obrębie

prowadzonych prac nie występują czynne przyłącza.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

3.1. Roboty przygotowawcze

Miejsca niebezpieczne, w których istnieje źródło  zagrożenia z  powodu możliwości  spadania  z  góry

przedmiotów  lub  materiałów,  powinny  być  oznaczone  i  ogrodzone  poręczami  bądź  zabezpieczone

daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagająca zabezpieczenia nie może być mniejsza niż 3,0

metra oraz musi zostać oznaczona i  wygrodzona taśmą ostrzegawczą. Strefa musi zostać wyposażona

w tablice informacyjno - ostrzegawcze: "UWAGA Roboty rozbiórkowe", "Wstęp wzbroniony".

3.2. Roboty rozbiórkowe

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy wykonać niezbędne wygrodzenie, zabezpieczenie 

terenu oraz jego oznakowanie w sposób wykluczający dostęp osób postronnych do miejsc rozbiórki w 

czasie jej trwania.

Roboty rozbiórkowe należy przerwać, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji przez 

wiatr oraz gdy jego prędkość przekracza 10m/s.

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na elementach demontowanych jest 

zabronione.

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon prowadzonych robót, do kontenerów 

w sposób zabezpieczający przed pyleniem.

3.3. Prace na wysokościach

W celu  zabezpieczenia  przed upadkiem z wysokości  należy stosować środki  ochrony zbiorowej,  w

szczególności  balustrady,  siatki  ochronne  i  siatki  bezpieczeństwa.  Otwory  w  stropach  należy

zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. Otwory w ścianach zewnętrznych

obiektu  budowlanego,  których  dolna  krawędź  znajduje  się  poniżej  1,1  m  od  poziomu  stropu  lub

pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą

3.4. Obsługa maszyn i urządzeń technicznych
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Wszystkie maszyny i urządzenia techniczne powinny być sprawne, stosowane wyłącznie do celów, do

jakich zostały przeznaczone, oraz obsługiwane przez przeszkolone osoby.

3.5. Pracownicy

Wszyscy pracownicy powinni zostać zaznajomieni z zakresem prowadzonej rozbiórki i stosować się do

przepisów  wynikających  z  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Pracownicy  muszą  posiadać  odzież

ochronną oraz posiadać aktualne badania lekarskie poświadczające zdolność do pracy.

4. Opis kolejności wykonywanych robót

4.1. Zasady ogólne

Roboty  rozbiórkowe  należy  wykonywać  z  zachowaniem  maksymalnej  ostrożności  dokładnie

przestrzegając  przepisów  BHP.  Rozbiórki  elementów  konstrukcyjnych  nie  wolno  prowadzić

jednocześnie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy podnosić ręcznie po całkowitym odspojeniu

od konstrukcji. Podczas robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę

potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

4.2. Rozbiórka drzwi i bram

Skrzydła drzwiowe i bramy należy zdemontować i usunąć poza rozbierany obiekt. Ościeżnice rozebrać

w trakcie rozbiórki ścian. Nie przewiduje się odzysku stolarki ze względu na jej zły stan techniczny.

4.3. Rozbiórka dachu i stropu

W pierwszej kolejności należy usunąć pokrycie papowe. Następnie należy usunąć obróbki blacharskie,

rynny i rury spustowe. Po usunięciu pokrycia, można zdemontować pozostałe elementy dachu. Papę z

demontażu składować w oddzielnym kontenerze, następnie przekazać do utylizacji.  Płyty panwiowe

rozbierać mechanicznie przez rozbijanie. Przed przystąpieniem do praz należy bezwzględnie sprawdzić

czy w budynku nie znajdują się ludzie, na czas prowadzonych prac należy zabezpieczyć wejścia do

budynku przed możliwością dostania się osób. 

4.4. Rozbiórka ścian działowych

Ścianki działowe rozbierać od góry przy użyciu lekkich przestawnych rusztowań, a cały gruz usuwać

poza budynek. Nie wolno przewracać ścianek działowych.

4.5. Rozbiórka ścian
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Do  rozbiórki  ścian  można  przystąpić  po  upewnieniu  się,  że  rozbiórka  dachu  nie  naruszyła  ich

stateczności.  Ściany  rozkuwać  ręcznie  przy  użyciu  młotów  pneumatycznych,  a  gruz  usuwać  na

zewnątrz  budynku.  Zabrania  się  rozbiórkę  elementów  konstrukcyjnych  poprzez  podcinanie  lub

podkopywanie.

4.6. Fundamenty

W ramach prac nie będą prowadzone roboty ziemne. Fundamenty do rozebrania do poziomu terenu.

Betonowe ławy budynku należy rozkruszyć młotem udarowym. Bryły betonu rozdrobnić i  usunąć do

kontenerów.

4.7. Uporządkowanie terenu

Po zakończeniu robót, gruz należy wywieźć na składowisko, a następnie usunąć elementy wyposażenia

placu budowy. Powierzchnię terenu wyrównać i uprzątnąć.

5. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

5.1. Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia. 

Nie występują.

5.2. Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji

robót rozbiórkowych. 

W czasie realizacji robót rozbiórkowych szczególną uwagę należy zwrócić na roboty prowadzone na

wysokości – pokrycia dachowego i konstrukcji stropu. Należy prowadzić je w sposób zapobiegający

zagrożeniu życia i zdrowia osób postronnych i pracowników, spowodowanego upadkiem z wysokości

demontowanych  elementów.  Roboty  rozbiórkowe  należy  wykonywać  z  zachowaniem  maksymalnej

ostrożności dokładnie przestrzegając przepisów BHP. Rozbiórki elementów konstrukcyjnych dachu nie

wolno prowadzić jednocześnie w kilku miejscach. Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została

naruszona  stateczność  rozbieranego  obiektu  oraz  tak,  aby  usuwanie  jednego  elementu

konstrukcyjnego  nie  wywołało  utraty  stateczności  i  przewrócenia  się  innego  fragmentu  konstrukcji.

Zabrania  się  przebywania  zarówno  pod  jak  i  na  rozbieranym elemencie.  Zdemontowane  elementy

podnosić  po  całkowitym  odspojeniu  od  konstrukcji.  Podczas  demontowania  elementów  nośnych

budowli, roboty winny być wykonywane z pełnych pomostów lub rusztowań ustawionych na własnych

podporach, zabezpieczonych barierkami. 
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5.3. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających

niebezpieczeństwom. 

5.3.1. Teren rozbiórki należy ogrodzić. 

5.3.2.W widocznym miejscu  należy  ustawić  tablice  ostrzegawcze  o  zakazie  wchodzenia  w

strefę niebezpieczną.

5.3.3.Prace  rozbiórkowe  winny  być  prowadzone  przez  wyspecjalizowaną  firmę  budowlaną,

zatrudniającą pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

5.3.4.Na  terenie  nieruchomości  należy  wyznaczyć  odpowiednie  miejsce  składowania

materiałów rozbiórkowych z uwagi na bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą

sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

5.3.5. Do prowadzenia robót rozbiórkowych należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia

posiadające  wymagane  prawem  atesty  lub  aprobaty  techniczne,  dopuszczające  do

stosowania w budownictwie.

5.3.6.Wszyscy pracownicy pracujący na wysokości powinni być zaopatrzeni w pasy ochronne

na  linach  umocowanych  do  trwałych  elementów  konstrukcji  w  danym  momencie  nie

demontowanych.

5.3.7.W trakcie robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę

potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

5.3.8. Zabrania  się  podczas  prac  rozbiórkowych  przebywania  na  i  pod  demontowanymi

elementami.

5.3.9.Zabrania  się  gromadzenia  zdemontowanych elementów na  konstrukcyjnych częściach

obiektu.

5.3.10. W czasie  prac należy  przestrzegać  zasad  obowiązujących  przy  wykonywaniu  robót

rozbiórkowych oraz obowiązujących przepisów BHP.
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6. Dokumentacja fotograficzna

Elewacja frontowa
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Elewacja szczytowa
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Elewacja tylna
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