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VII. OPIS PROJEKTU ROZBIÓRKI  
BUDYNKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE DAWNEJ SDOO NA DZ. NR 369/95  
 
PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

a. Zlecenie inwestora. 
b. Wizja lokalna. 
c. Inwentaryzacja istniejącego obiektu. 
 

 
OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 

1. USYTUOWANIE BUDYNKÓW. 
 
   Budynki zlokalizowane są na działce nr 369/95, obręb Pokój, gm. Pokój, powiat Namysłowski. 
Działka ma kształt nieregularny, teren jest w większej części jest ogrodzony. 
Działka od strony północno-wschodniej graniczy z drogą publiczną gminną (dz.nr 306/92) – ul. 
Wolności, z pozostałych stron z Parkiem, wpisanym do rejestru zabytków. 
Wszystkie sąsiadujące działki oraz przedmiotowa działka należą do Gminy Pokój. 
 
Lokalizacja poszczególnych budynków: 
 
B1. Budynek gospodarczy nr 1  
– najmniejsza odległość do granicy z działką sąsiednią wynosi 5,5 m 
– najmniejsza odległość do budynku na tej samej działce (budynek kotłowni) wynosi 7,0 m 
 
B2. Budynek kotłowni  
– najmniejsza odległość do granicy z działką sąsiednią wynosi 3,5 m 
– najmniejsza odległość do budynku na tej samej działce (budynek administracyjny) wynosi 6,5 m 
 
B3. Budynek administracyjny 
– najmniejsza odległość do granicy z działką sąsiednią wynosi 26,0 m 
– najmniejsza odległość do budynku na tej samej działce (budynek kotłowni) wynosi 6,5 m 
 
B4. Budynek gospodarczy nr 2 
– budynek zlokalizowany w granicy z działką sąsiednią 
– najmniejsza odległość do budynku na tej samej działce (budynek administracyjny) wynosi 37,0 m 
 
B5. Budynek gospodarczy nr 3 
– najmniejsza odległość do granicy z działką sąsiednią wynosi 7,5 m 
– najmniejsza odległość do budynku na tej samej działce (bud. gospodarczy nr 4) wynosi 10,0 m 
 
B6. Budynek gospodarczy nr 4 
– najmniejsza odległość do granicy z działką sąsiednią wynosi 0,5 m 
– najmniejsza odległość do budynku na tej samej działce (bud. gospodarczy nr 3) wynosi 10,0 m 
 
Teren dawnej SDOO posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Wolności) poprzez dwa istniejące 
zjazdy. 

 
2. OPIS TECHNICZNY. 

 
B1. Budynek gospodarczy nr 1 
Przedmiotowy budynek jest budynkiem w całości wykonanym w technologii murowanej z pustaka 
żużlobetonowego. Jest to budynek 1-kondygnacyjny, ze stropodachem jednospadowym, pokrycie 
papa. 
Wiek budynku około 40 lat.  
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Dane liczbowe: 
-  powierzchnia  zabudowy:             132,72 m2 
-  powierzchnia  netto:    95,78 m2 
-  kubatura:               433,89 m3 
-  wysokość:                                           4,40 m 
 
Opis budowlany: 
- ściany zewnętrzne: konstrukcja murowana , wykończenie – tynk z powłoką malarską.  
- ściany wewnętrzne: konstrukcja murowana ,wykończenie – tynk z powłoką malarską. 
- stropodach: konstrukcja z płyt korytkowych,  pokrycie papa 
- kominy: stalowe o przekroju okrągłym 
- stolarka: drewniana. 
 
Wykaz przyłączy: 
- przyłącz energetyczny 
    
Wykaz instalacji wewnętrznych:  
- elektryczna 
 

B2. Budynek kotłowni 
Przedmiotowy budynek jest budynkiem w całości wykonanym w technologii murowanej z cegły  
ceramicznej. Jest to budynek 1-kondygnacyjny, ze stropodachem wielopołaciowym, pokrycie papa. 
Wiek budynku około 40 lat.  
 
Dane liczbowe: 
-  powierzchnia  zabudowy:             259,88 m2 
-  powierzchnia  netto:  215,42 m2 
-  kubatura:               986,25 m3 
-  wysokość:                                           4,52 m 
 
Opis budowlany: 
- ściany zewnętrzne: konstrukcja murowana , wykończenie – tynk z powłoką malarską.  
- ściany wewnętrzne: konstrukcja murowana ,wykończenie – tynk z powłoką malarską. 
- stropodach: konstrukcja z płyt korytkowych opartych na ścianach i podciągach stalowych,  pokrycie  
  papa 
- kominy: stalowe o przekroju okrągłym oraz murowane z cegły 
- stolarka: drewniana. 
 
Wykaz przyłączy: 
- przyłącz energetyczny 
- przyłącz kanalizacyjny 
- przyłącz wodociągowy 
    
Wykaz instalacji wewnętrznych:  
- elektryczna 
- c.o. 
- wod-kan 
 

B3. Budynek administracyjny 
Przedmiotowy budynek jest budynkiem w całości wykonanym w technologii murowanej z cegły  
ceramicznej. Jest to budynek 1-kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, dach dwuspadowy, 
więźba drewniana tradycyjna, pokrycie dachówka ceramiczna. 
Wiek budynku około 40 lat.  
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Dane liczbowe: 
-  powierzchnia  zabudowy:             206,00 m2 
-  powierzchnia  netto:  156,20 m2 
-  kubatura:               949,73 m3 
-  wysokość:                                           6,50 m 
 
Opis budowlany: 
- ściany zewnętrzne: konstrukcja murowana , wykończenie – tynk z powłoką malarską.  
- ściany wewnętrzne: konstrukcja murowana ,wykończenie – tynk z powłoką malarską. 
- dach: konstrukcja drewniana tradycyjna, pokrycie dachówka ceramiczna.  
- kominy: murowane z cegły o przekroju prostokątnym 
- stolarka: drewniana. 
 
Wykaz przyłączy: 
- przyłącz energetyczny 
- przyłącz kanalizacyjny 
- przyłącz wodociągowy 
    
Wykaz instalacji wewnętrznych:  
- elektryczna 
- c.o. 
- wod-kan 
 

B4. Budynek gospodarczy nr 2. 
Przedmiotowy budynek jest budynkiem w całości wykonanym w technologii murowanej z cegły  
ceramicznej. Jest to budynek 1-kondygnacyjny ze stropodachem jednospadowym, pokrycie papa. 
Wiek budynku około 40 lat.  
 
Dane liczbowe: 
-  powierzchnia  zabudowy:                6,00 m2 
-  powierzchnia  netto:      3,32 m2 
-  kubatura:                 16,20 m3 
-  wysokość:                                           2,70 m 
 
Opis budowlany: 
- ściany zewnętrzne: konstrukcja murowana , wykończenie – tynk z powłoką malarską.  
- stropodach: konstrukcja z płyt korytkowych, pokrycie papa 
- kominy: murowane z cegły o przekroju prostokątnym 
- stolarka: drewniana. 
 
Wykaz przyłączy: 
brak 
    
Wykaz instalacji wewnętrznych:  
brak 
 
B5. Budynek gospodarczy nr 3. 
Przedmiotowy budynek jest budynkiem w całości wykonanym w technologii murowanej z cegły  
ceramicznej. Jest to budynek 1-kondygnacyjny ze stropodachem jednospadowym, pokrycie papa. 
Wiek budynku około 40 lat.  
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Dane liczbowe: 
-  powierzchnia  zabudowy:               17,39 m2 
-  powierzchnia  netto:     22,50 m2 
-  kubatura:                 46,95 m3 
-  wysokość:                                           2,70 m 
 
Opis budowlany: 
- ściany zewnętrzne: konstrukcja murowana , wykończenie – tynk z powłoką malarską.  
- stropodach: konstrukcja z płyt korytkowych, pokrycie papa 
- kominy: murowane z cegły o przekroju prostokątnym 
- stolarka: drewniana. 
 
Wykaz przyłączy: 
brak 
    
Wykaz instalacji wewnętrznych:  
brak 
 
B6. Budynek gospodarczy nr 4. 
Przedmiotowy budynek jest budynkiem w całości wykonanym w technologii żelbetu. Jest to budynek 
1-kondygnacyjny ze stropodachem jednospadowym, pokrycie papa. 
Wiek budynku około 40 lat.  
 
Dane liczbowe: 
-  powierzchnia  zabudowy:             117,90 m2 
-  powierzchnia  netto:   103,37 m2 
-  kubatura:                377,28 m2 
-  wysokość:                                           3,20 m 
 
Opis budowlany: 
- ściany zewnętrzne: żelbetowe , wykończenie – brak  
- stropodach: konstrukcja z płyt korytkowych, pokrycie papa 
- kominy: murowane z cegły o przekroju prostokątnym 
- stolarka: drewniana. 
 
Wykaz przyłączy: 
brak 
    
Wykaz instalacji wewnętrznych:  
brak 
 
3. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
    Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych budynku należy wystąpić do gestorów sieci   

z wnioskiem o likwidację przyłączy. 

Rozbiórkę  budynków należy  prowadzić  w  następującej  kolejności: 

- likwidacja przyłączy 
- rozbiórka instalacji 
- rozbiórka okien i drzwi 
- rozbiórka ścianek działowych 
- rozbiórka dachu 
- rozbiórka komina 
- rozbiórka stropów i ścian  
- rozbiórka fundamentów 
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4. OGÓLNE WYTYCZNE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 
4.1 Rozbiórka  urządzeń  i  sieci  instalacyjnej. 
Do  rozbiórki  urządzeń  i  instalacji  elektrycznej  można  przystąpić  po  stwierdzeniu,  ze  instalacje  
zostały odłączone  od  sieci  przez  pracowników  właściwych  instytucji  i  dokonaniu  wpisu  do  
dziennika  rozbiórki.   
Roboty  rozbiórkowe i zacząć  od  demontażu lamp,  gniazd  wtykowych,  urządzeń gazowych i 
elektrycznych.  Po  demontażu  urządzeń  należy  przystąpić  do  demontażu  instalacji.  Elementy,  
materiały  i  urządzenia  nadające  się  do  dalszego  wykorzystania  należy  posegregować  i  
zabezpieczyć  przed  zniszczeniem. 
 
4.2 Rozbiórka  drzwi i okien. 
Przed  demontażem  zabezpieczyć  poprzez  zbicie  górą  ukośnych  desek  do  ościeżnicy  oraz  
dołem  poziomo  w  sposób  zabezpieczający  otwarcie  skrzydeł  drzwiowych  w  trakcie  
demontażu.  W  przypadku,  gdy  ściany  murowane  są  uszkodzone  a  ościeżnice  stanowią  
częściową  ich  podporę,  demontaż  ościeżnic  odbywa  się  łącznie  z  rozbiórką  tych  ścian. 
 
4.3 Rozbiórka  dachu. 
Pokrycie dachu z dachówki rozbiera się od kalenicy do dołu połaci dachu, całymi pasmami, które 
osuwa się na ziemię. 
 
4.4 Rozbiórka  stropów i ścian. 
Przed rozbiórką stropów  należy je dokładnie zbadać dla ustalenia stanu technicznego i obrania 
metody zapewniającej maksimum bezpieczeństwa pracownikom. Po zbadaniu stanu stropów 
wszystkie miejsca budzące wątpliwości co do ich stanu należy podstemplować.  
 
4.5 Rozbiórka  posadzki. 
Betonową  posadzkę  należy  skuć na  kawałki  i  usunąć  gruz. 
 
4.6 Rozbiórka  fundamentów. 
Przy  prowadzeniu  prac  rozbiórkowych  fundamentów  należy  rozkuć  lub  pociąć  ławy  
fundamentowych  na  kawałki  a  następnie  usuwać  je  z  miejsca  rozbiórki. 
 
5. KOLEJNOŚĆ  ROBÓT  BUDOWLANYCH. 
 
Kolejność  zabezpieczenia  i  demontażu  obiektu  i  urządzeń  budowlanych  powinna  być  
dostosowana  do  harmonogramu  robót  rozbiórkowych. 
 
 
6.  OPIS  SPOSOBU  ZAPEWNIENIA BEZPIECZE ŃSTWA LUDZI I MIENIA. 
 
   Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie 
budynku i otaczającego terenu; następnie wykonać niezbędne zabezpieczenia jak: oznakowanie i 
ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie 
odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy 
robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac.  
Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca należy 
zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. 
Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno zaopatrzyć się w odzież roboczą, 
hełmy, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce utrzymywać w dobrym 
stanie. Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na 
bezpieczeństwo pracy. Podczas deszczu, silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach i 
innych wysokich konstrukcjach. 
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Do usuwania gruzu należy zastosować zsypy  (rynny). Gruz nie może być gromadzony na stropach, 
balkonach, schodach. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku urządzenia  
 
użyteczności, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. Należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się 
zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować. Robotnicy pracujący na 
wysokości powyżej 4,00m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach umocowanych do 
trwałych elementów budynku. W razie przewracania ścian należy odpowiednio zabezpieczyć teren, 
przy czym podcinanie i podkopywanie ścian dla ich przewrócenia jest zabronione. 
Rozbiórkę należy prowadzić w sposób zapewniający maksymalne odzyskanie materiałów i 
elementów nadających się do ponownego użycia. 

 
 
 

7. UWAGI KOŃCOWE 
 
Wszelkie prace należy wykonywać pod ścisłym nadzorem i pod kierownictwem uprawnionych  
osób zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem określonej na wstępie kolejności ze  
zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie przepisów BHP. 

 
 
 
 

 
 
 
 


