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I. Część opisowa 

1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki części zabudowań, stanowiących kompleks 
budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu. Rozbiórka 
spowodowana jest zamiarem budowy nowych obiektów oświatowych. Rozbiórki obejmować 
będą następujące obiekty: 
 

a) główny budynek szkoły – w części, z wyjątkiem fragmentu parteru w południowo-
zachodnim narożniku budynku 

b) pawilon dydaktyczno-handlowy – w całości 
c) kontenerowy budynek handlowy – w całości 
d) podziemny zbiornik ppoż – w całości 
e) utwardzenia terenu – w części bezpośrednio przylegającej do budynku objętego 

opracowaniem o pasie nie większym niż 1,5m szerokości.  
 
Następujące obiekty stanowiące część kompleksu nie będą podlegały rozbiórce: 
 
- budynek warsztatów 
- wiata szklarniowa 
- parking w południowej części działki wraz z drogą dojazdową 

- boisko szkolne 

- wiata w południowej części działki 
- obiekty położone w południowej części działki po nieczynnej oczyszczalni ścieków 
- utwardzenia terenu w części położonej dalej niż 1,5m od rozbieranych obiektów 
- schody terenowe 

- zewnętrzna instalacja wodociągowa 

- zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
- zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej  
- zewnętrzna instalacja elektryczna 

- przyłącze wodociągowe 

- przyłącze kanalizacji sanitarnej 
- przyłącze kanalizacji deszczowej 
- przyłącze teletechniczne  
- przyłącze gazowe  
 

2. Charakterystyka ogólna 

 
2.1. Opis budynków 

a) Główny budynek szkoły  
Budynek zlokalizowany jest na terenie o wyraźnym nachyleniu, w rezultacie część 
pomieszczeń przyziemia położona jest poniżej część zaś powyżej poziomu terenu. Budynek 
stanowi wieloboczną bryłę, składającą się z następujących części: 
- skrzydło główne, położone centralnie, o osi północ-południe, stanowi trzykondygnacyjną, 
prostokątną bryłę krytą dwuspadowym, symetrycznym dachem w konstrukcji drewnianej 
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pokrytej blachą stalową. Konstrukcja dachu posadowiona została na stropodachu z płyt 
prefabrykowanych krytych papą termozgrzewalną. Dawny strop przykryty został wełną 
mineralną grubości 15 cm z zasypką z celulozy grubości ok. 7cm. Ściany murowane z pełnej 
cegły z ociepleniem ze styropianu grubości 15 cm i wyprawione tynkiem mineralnym. Stropy 
żelbetowe wykończone w zależności od przeznaczenia panelami, linoleum lub płytkami 
ceramicznymi. Stolarka okienna z PCV, drzwi zewnętrzne z PCV, wewnętrzne drewniane. W 
skrzydle mieszczą się sale lekcyjne, biblioteka szkolna oraz pomieszczenia pomocnicze.  Na 
dachu przedmiotowej części budynku znajdują się panele fotowoltaiczne które należy 
zdemontować w sposób bezpieczny i złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora (na 
działce obejmującej rozbierane obiekty). Złożone panele fotowoltaiczne należy zabezpieczyć 
przed warunkami atmosferycznymi przez ich tymczasowe zadaszenie (wykonane z 
demontowanej konstrukcji drewnianej i pokrycia z blachy stalowej dachu budynku głównego), 
oraz dostępem osób postronnych poprzez ogrodzenie miejsca złożenia z bramą dostępową.      
- skrzydło północno-zachodnie, o osi północ-południe, stanowi dwukondygnacyjną, 
prostokątną bryłę krytą jednospadowym stropodachem z płyt korytkowych, kryty dwoma 
warstwami papy, na którą położono styropian grubości 15cm, podkład flizelinowy oraz 2 
warstwy membrany dachowej. Ściany murowane z pełnej cegły bez ocieplenia, stropy 
żelbetowe, stolarka okienna z PCV, drzwi zewnętrzne z PCV, wewnętrzne drewniane. W 
skrzydle mieszczą się garaże, warsztaty, kotłownia oraz sale lekcyjne.  
- skrzydło północno-wschodnie, o osi wschód-zachód, stanowi jednokondygnacyjną, 
prostokątną bryłę krytą dwuspadowym stropodachem niewentylowanym. Z jednakowymi 
warstwami jak w przypadku skrzydła północno-zachodniego. Ściany murowane z pełnej 
cegły bez ocieplenia, strop żelbetowy, stolarka okienna z PCV, drzwi zewnętrzne z PCV, 
wewnętrzne drewniane. W skrzydle znajdują się pomieszczenia administracyjne oraz główne 
wejście do szkoły. Brak podpiwniczenia. 
- skrzydło południowo-wschodnie, o osi wschód-zachód, stanowi jednokondygnacyjną, 
prostokątną bryłę krytą jednospadowymi stropodachami niewentylowanymi, z warstwami jak 
w przypadku skrzydła północno-zachodniego i północno-wschodniego. Południowa część 
skrzydła, mieszcząca salę gimnastyczną o wysokości wyraźnie wyższej niż część północna. 
W południowej części konstrukcję stropodachu stanowią stalowe dźwigary kratowe. Ramy 
konstrukcyjne żelbetowe, ściany murowane z pełnej cegły i docieplone styropianem grubości 
15 cm i wykończone tynkiem mineralnym, stropy żelbetowe, stolarka okienna z PCV, drzwi 
zewnętrzne z PCV, wewnętrzne drewniane. W skrzydle znajduje się sala gimnastyczna oraz 
pomieszczenia zaplecza. Brak podpiwniczenia. 
 
Całość budynku wyposażona jest w instalacje wodociągową, kanalizacji sanitarnej, 
elektryczna, teletechniczną, grzewczą i gazową.  
 
Podstawowe parametry budynku: 
Wysokość – w najwyższym punkcie budynek ma 12,75m wysokości, mierzony w południowej 
ścianie szczytowej skrzydła głównego. 
Szerokość    – 54,42 m;  
Długość    – 71,47 m;  
Powierzchnia zabudowy  – 1 659 m2 
Powierzchnia użytkowa  – 2 798 m2 
Kubatura    – ok. 12 300 m3  
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b) Pawilon dydaktyczno-handlowy 

Budynek składa się z dwóch symetrycznych części wschodniej i zachodniej, przesuniętych 
względem siebie w pionie. Całość jednokondygnacyjna, bez podpiwniczenia. Konstrukcja 
budynku w postaci ram żelbetowych, z murowanymi ścianami i wentylowanymi, 
jednospadowymi stropodachami w konstrukcji drewnianej. Stolarka okienna PCV, drzwi 
zewnętrzne stalowej, wewnętrzne drewniane. W zachodniej części budynku mieści się 
pojedyncza sala dydaktyczna, zaś we wschodniej sklepik szkolny. Budynek wyposażony jest 
w instalację wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną oraz grzewczą, zasilaną z 
budynku głównego.  
 
Podstawowe parametry budynku: 
Wysokość    – 4,70 m;  

Szerokość    – 12,34 m;  
Długość    – 10,16 m;  
Powierzchnia zabudowy  – 125,37 m2 
Powierzchnia użytkowa  – 108 m2 
Kubatura    – ok. 510 m3  
 

c) Kontenerowy budynek handlowy 

Budynek stanowi niewielki obiekt w konstrukcji stalowej, z wypełnieniem z paneli 
warstwowych. Całość jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, kryta dwuspadowym dachem, 
osadzona na betonowej płycie fundamentowej. Okna z PCV, drzwi zewnętrzne stalowe. 
Całość użytkowana jest jako obiekt handlowy – sprzedaż pieczywa. Budynek wyposażony 
jest w instalację elektryczną.   
 
Podstawowe parametry budynku: 
Wysokość    – 2,80 m;  

Szerokość    – 4,11 m;  
Długość    – 2,20 m;  
Powierzchnia zabudowy  – 9 m2 
Powierzchnia użytkowa  – 8 m2 
Kubatura    – ok. 25 m3  
 

2.2. Opis innych budowli 

d) Podziemny zbiornik ppoż.  
Zbiornik podziemny w konstrukcji żelbetowej przeznaczony na gromadzenie zapasu wody 
ppoż dla budynku szkoły. Żelbetowa pokrywa zbiornika w całości przykryta terenem, 
wyposażona w pięć komór (studni) rewizyjnych. Zasilanie zbiornika w wodę z instalacji 
wodociągowej szkoły.  
 

Podstawowe parametry obiektu: 
Głębokość     – ok. 3,50 m;  
Szerokość    – 9,46 m;  
Długość    – 5,69 m;  
 

e) Utwardzenia terenu 
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Całość utwardzeń terenu wykonano z betonowej kostki brukowej typu klepsydra w 
betonowych krawężnikach i obrzeżach.  
 
Podstawowe parametry obiektu: 
Powierzchnia istniejąca  – 2 501 m2; 
Powierzchnia do rozbiórki  – 360,8 m2; 
 

2.3. Opis infrastruktury podziemnej 

f) Instalacja wodociągowa 

Instalacja wodociągowa zasilana jest z sieci miejskiej poprzez przyłącze oraz studnię 
wodomierzową, zlokalizowaną w północno-zachodnim narożniku działki. Instalacja obsługuje 
budynek główny, zbiornik ppoż oraz pojedynczy hydrant zewnętrzny w pobliżu zachodniej 
granicy działki. Odcinki instalacji wodociągowej łączą ponadto budynek główny z pawilonem 
dydaktyczno handlowym oraz z budynkiem warsztatów.  
 

g) Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Część istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej połączona jest z miejską siecią za pomocą 
przyłącza. Pozostała część włączona jest do starego kolektora, prowadzącego do 
nieużywanej oczyszczalni ścieków na terenie Inwestora.  
 

h) Instalacja kanalizacji deszczowej 
W północnej części działki instalacja kanalizacji deszczowej włączona jest do sieci miejskiej 
poprzez istniejące przyłącze. W pozostałej części kanalizacja deszczowa połączona jest z 
systemem zbiorników retencyjno-chłonnych na terenie Inwestora.  
 

i) Instalacja elektryczna  
Instalacja elektryczna prowadzona jest kablowo ze złącza na ścianie wschodniej budynku 
dydaktyczno-handlowego. Instalacja zasila główny budynek dydaktyczny, z którego 
wyprowadzone są obwody do zasilania budynku warsztatowego oraz oświetlenia terenu.  
 

j) Instalacja teletechniczna 
Instalacja teletechniczna prowadzona jest kablowo, ze studzienki technicznej zlokalizowanej 
przed budynkiem głównym w północnej części działki.  
 

k) Instalacja gazowa 
W północno zachodniej części działki znajduje się przyłącze gazowe zasilane z sieci 
gazowej zlokalizowanej wzdłuż ul. Kokoszków a zakończone skrzynką przyłączeniową 
zlokalizowaną na budynku w zachodniej jego części. 
 

 
2.4. Stan techniczny budynków, obiektów budowlanych 

Budynki istniejące są w relatywnie dobrym stanie, nie wykazują uszkodzeń 
konstrukcyjnych i nie grożą katastrofą budowlaną z uwagi na swój stan techniczny. W 
trakcie inwentaryzacji oraz analizy dostępnej dokumentacji nie stwierdzono śladów 
występowania azbestu ani produktów mogących zawierać azbest. W budynkach nie 
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stwierdzono występowania elementów zawierających polichlorowane bifenyle (PCB) lub 
polichlorowane tryfenyle (PCT).  

 
W toku prac rozbiórkowych inwestor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

projektanta w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek niezgodności stanu faktycznego z 

projektem.  
 

3. Zagadnienia ogólne organizacji robót 
 

3.1. Plan rozbiórek 

 Wykonawca robot rozbiórkowych przedstawi Zamawiającemu do akceptacji plan rozbiórek 
i harmonogram  

 W planie rozbiórek i harmonogramie wskazać należy kolejność prowadzonych prac, 
sposób i miejsce gromadzenia materiału z rozbiórek, proponowany sprzęt, środki 
transportowe oraz miejsce wywozu poszczególnych materiałów  

 Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego sposób zabezpieczenia i 
oznakowania terenu 

 Po rozbiórkach przewidzieć niwelację terenu do poziomów terenu bezpośrednio 
przylegającego do rozbieranych obiektów. Zasypać wykopy po rozebranych elementach 
podziemnych (fundamentach oraz zbiorniku) wraz z wyplantowaniem ziemi, za pomocą 
materiału ziemnego (zapewnionego przez Wykonawcę) zagęszczanego warstwami, 
gwarantującego uzyskanie wskaźnika zagęszczenia  Is ≥ 0,95. Dla potwierdzenia 
uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca na własny koszt wykona w 
obecności Inwestora lub osoby przez niego wskazanej, badanie sondą dynamiczną w 
min. 10 wskazanych punktach.   
 

 
3.2. Analiza warunków realizacji 

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia: 
 Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych budynków należy odciąć wszystkie media a 

następnie zdemontować wszystkie instalacje wewnętrzne tj. wodę, c.o., prąd, kanalizację 
 Rozbiórkę budynków rozpocząć od konstrukcji dachu w miejscu zlokalizowanym wzdłuż 

jednej ze ścian szczytowych. Posuwając prace w kierunku drugiej ściany szczytowej, 
kolejno, równolegle, demontować płatwie dachowe, słupy je wspierające i nośne ściany 
zewnętrzne. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub 
podcinanie konstrukcji od dołu. 

 Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia 
budowlane do prowadzenia tego typu prac. 

 Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z Zamawiającym, podobnie 
sposób zagospodarowania odzyskanej powierzchni po dokonanej rozbiórce. 

 Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, 
w razie potrzeby konsultować się z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego. 

 Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 
 Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, sztuką 

budowlaną z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, pod nadzorem osób 
uprawnionych.  
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 Do prowadzenia prac nie stosować maszyn powodujących powstawanie nadmiernych 
wibracji i wstrząsów. Do prowadzenia robót zabrania się stosowania ciężkiego sprzętu 
(np.: młotów pneumatycznych). Prace rozbiórkowe należy prowadzić sposobem ręczny, z 
użyciem lekkich narzędzi. 

 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. 

 Prace budowlane należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem i zachowaniem 
zasad i przepisów BHP. W czasie prowadzenia prac zachować szczególna ostrożność. 

 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
utylizację rozebranych materiałów;. 

 
Po stronie Wykonawcy jest demontaż i utylizacja wszystkich pozostałych elementów 
budynku i wyposażenia, nie zinwentaryzowanych a niezbędnych dla realizacji 
rozbiórek. Pozycje przedmiarowe i obmiary zawarte w dokumentacji przetargowej są 
pozycjami poglądowymi zawierającymi wartości szacunkowe i należy je zweryfikować 
przed złożeniem oferty dla zapewnienia prawidłowej realizacji całości zadania. 
 

Do obowiązku Wykonawcy i na jego koszt jest wykonanie wszelkich innych 
prac nieobjętych SIWZ, a koniecznych do wykonania ze względu na 
obowiązujące przepisy i sztukę budowlaną. 
 

3.3. Warunki specjalne prowadzenia robót 

Warunki specjalne prowadzenia robót: 
 Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i 

oznakowany w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed 
wejściem na teren obiektu. 

 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. W razie 
potrzeby stosować montażowe podparcia. 

 Rozbiórki elementów konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi jednocześnie w kilku 
miejscach. Zdemontowane elementy podnosić ręcznie lub za pomocą dźwigu po 
całkowitym odspojeniu od konstrukcji.  

 Podczas robót należy dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w 
miarę potrzeb, wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.  

 Należy pamiętać o tym, że obszary zagrożone upadkiem elementów z dużej wysokości 
muszą być osłonięte daszkami ochronnymi o odpowiednio mocnej konstrukcji opartej na 
krawędziakach. 

 Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

 

3.4. Sposób zabezpieczenia konstrukcji przeznaczonej do pozostawienia 

Przewiduje się pozostawienie części budynku szkoły w postaci fragmentu ścian przyziemia 
wraz z przylegającym stropem nad nimi(bez warstw wykończeniowych), w południowej 
części skrzydła głównego. W trakcie robót rozbiórkowych odcinki ścian w odległości co 
najmniej 3 m od pozostawianych ścian/stropu rozbierać ręcznie. Pozostawioną konstrukcję 
zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi przez jej tymczasowe zadaszenie 
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(wykonane z demontowanej konstrukcji drewnianej i pokrycia z blachy stalowej dachu 
budynku głównego), oraz dostępem osób trzecich.  
 

 

4. Kolejność prowadzenia robót rozbiórkowych 
 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w następującej kolejności: 
 Zabezpieczenie terenu rozbiórek poprzez ogrodzenie i oznakowanie terenu robót 
 Organizacja transportu, miejsca tymczasowego składowania materiałów rozbiórkowych, 

dróg komunikacji itd. 
 Demontaż elementów przeznaczonych do powtórnego użycia, tj. paneli fotowoltaicznych i 

ich składowanie wg opisy technicznego. 
 Demontaż wykładzin i elementów wykończenia wnętrz 

 Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
 Unieczynnienie i rozbiórka instalacji wewnętrznych 

 Rozebranie poszycia dachu i ścian, załadunek na środki transportu (prowadzony na 
bieżąco podczas prac rozbiórkowych) i wywóz na miejsce utylizacji. 

 Rozebranie konstrukcji nośnej, załadunek na środki transportu (prowadzony na bieżąco 
podczas prac rozbiórkowych) i wywóz na miejsce utylizacji. 

 Skruszenie fundamentów załadunek gruzu na środki transportu (prowadzony na bieżąco 
podczas prac rozbiórkowych) i wywóz na miejsce utylizacji. 

 Rozbiórka obiektu kontenerowego wraz z fundamentami 
 Rozbiórka wiaty szklarniowej, 
 Rozbiórka utwardzeń i infrastruktury podziemnej 
 Rekultywacja polegająca na wyrównaniu i uporządkowaniu terenu rozbiórki. 
 

5. Technologia i organizacja robót 
 

1.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
 Należy zabezpieczyć teren rozbiórki i oznakować tablicami ostrzegawczymi, z zakazami 

wstępu dla osób nie biorących udziału w pracach rozbiórkowych. 
 Przed przystąpieniem do rozbiórki budynku należy odciąć, zaślepić i zabezpieczyć 

wszystkie media do niego dochodzące m.in.: 
- gaz: przyłącze gazowe unieczynnić w porozumieniu z zarządcą sieci, w miejscu 
wskazanym przez zarządcę 
- prąd: przyłącze elektroenergetyczne unieczynnić w porozumieniu z zarządcą sieci, w 
miejscu wskazanym przez zarządcę 
- woda: odciąć w istniejącej studni wodomierzowej na zaworze głównym 
- kanalizacja sanitarna: zaślepić na ostatniej studni przed przyłączem 
- kanalizacja deszczowa: zaślepić na ostatniej studni przed przyłączem 
- teletechnika: przyłącze teletechniczne unieczynnić w porozumieniu z zarządcą sieci, w 
miejscu wskazanym przez zarządcę, zaślepić na ostatniej studni przed przyłączem wraz z 
jej zabezpieczeniem na czas prowadzonych rozbiórek 

Zabezpieczenie poszczególnych przyłączy należy potwierdzić za pomocą stosownych 

protokołów podpisanych przez zarządców poszczególnych sieci. 
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Odcięcie, zaślepienie oraz zabezpieczenie mediów należy również wykonać dla 

budynku warsztatowego (nie objętego rozbiórką) zlokalizowanego w południowej 

części działki, który zasilany jest z budynku głównego szkoły objętego rozbiórką.  

 Rozbierane budynki dostępne są poprzez zjazdy z ul. Kokoszków w północno-wschodnim 
i północno-zachodnim narożniku działki.  

 Warunki lokalizacyjne umożliwiają wjazd na teren rozbiórki środków transportu.  
 

Czynności związane z zabezpieczeniem terenu, na którym będą prowadzone roboty 
rozbiórkowe: 
 
 Ustawienie ogrodzenia tymczasowego w granicy strefy bezpieczeństwa. 
 Wydzielenie strefy bezpieczeństwa szerokości 5,0-6,0m (jeśli to możliwe) od 

rozbieranego budynku. Rozbiórkę prowadzić w taki sposób, aby nie ingerować w posesje 
sąsiednie. 

 Zabezpieczenie otworów okiennych w najbliższym sąsiedztwie przeprowadzanych prac 
rozbiórkowych – jeśli jest to wymagane. 

 Przed rozpoczęciem wykonywania rozbiórek należy poinformować lokatorów 
użytkujących i zamieszkujących sąsiednie budynki o planowanych pracach 
rozbiórkowych. 

 Zabezpieczyć teren prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich i oznaczyć go 
tablicami informującymi o charakterze prowadzonych prac (np. „PRACE 
WYBURZENIOWE. WSTĘP WZBRONIONY”). 

 Wyznaczyć miejsca ustawienia kontenerów na materiały powstające przy robotach 
wyburzeniowych.  

 Zapewnić wygodny dojazd sprzętu załadunkowego i transportowego na teren 
prowadzenia robót. 

 

1.2. Sposób wykonania robót rozbiórkowych 

Zalecenia sposobu wykonania robót rozbiórkowych: 
 Projektuje się prowadzenie robót rozbiórkowych przy użyciu narzędzi ręcznych, z 

napędem elektrycznym lub pneumatycznym. Rozbiórkę konstrukcji budynku (ścian i 
stropów) prowadzić mechanicznie, przy użyciu dostępnego sprzętu. W trakcie prac 
prowadzonych mechanicznie na bieżąco monitorować poziom uciążliwości dla 
nieruchomości sąsiednich i w razie potrzeby podejmować środki ograniczające 
uciążliwość.  

 Należy przewidzieć miejsce parkowania samochodów do wywózki materiału 
rozbiórkowego. Sugeruje się wykorzystanie istniejącego zjazdu w północno-zachodnim 
narożniku działki i wykonanie tymczasowych placów manewrowych na północ i zachód od 
głównego budynku szkoły. 

 Sugeruje się rozpoczęcie prowadzenia rozbiórek głównego budynku szkoły od skrzydła 
północno-zachodniego i sukcesywne posuwanie się w kierunku południowym i 
wschodnim. 

 Materiał rozbiórkowy z miejsca rozbiórki projektuje się przewozić środkami transportu 
(ładowarki, wózki samowyładowcze, itp.) do miejsca postoju środków transportu. 

 Roboty rozbiórkowe poszycia dachu i ścian prowadzić mechanicznie lub przy użyciu 
narzędzi ręcznych, z rusztowań i pomostów roboczych ustawionych na poziomie terenu. 
Załadunek materiałów z rozbiórki mechaniczny lub ręczny. 
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 Roboty rozbiórkowe żelbetowej konstrukcji nośnej prowadzić przy użyciu pił do żelbetu, z 
równoczesnym podtrzymaniem konstrukcji za pomocą dźwigu. 

 Roboty rozbiórkowe fundamentów prowadzić mechanicznie, przy użyciu koparki z 
odpowiednim osprzętem.  

 Załadunek gruzu mechaniczny koparką lub ładowarką. 
 W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych mechanicznych należy zwrócić uwagę, aby 

uniknąć uszkodzenia sąsiadujących obiektów nie podlegających rozbiórce. 
 
Czynności rozbiórkowe: 
 Poszycie dachu demontować mechanicznie lub ręcznie i z użyciem narzędzi ręcznych.  
 Konstrukcję żelbetową zabezpieczyć przed przewróceniem się i rozciąć mechanicznie na 

elementy umożliwiające bezpieczny transport.  
 Rozbiórka konstrukcji betonowej płyty na gruncie oraz fundamentów mechaniczna.  
 Materiał rozbiórkowy segregować i przekazać do utylizacji wyspecjalizowanej jednostce.  
 Zabrania się powtórnego wykorzystywania jakichkolwiek materiałów, w szczególności 

gruzu żelbetowego lub ceglanego do wykonania podbudów pod projektowane obiekty 
budowlane. Dopuszczalne jest ponowne użycie zdemontowanych materiałów lub 
urządzeń, jeśli wskazuje na nie dokumentacja projektowa lub Zamawiający. 

 Zabezpieczyć teren prowadzenia robót wg. niniejszego opisu technicznego. 
 Elementy zdemontowane przewidziane do transportu ręcznego rozbijać na kawałki o 

masie maksimum 20 kg.  
 Gruz zrzucać na poziom terenu i ładować do kontenerów. 
 Po wyburzeniu całego obiektu teren uporządkować. 
 Prace rozbiórkowe należy wykonywać bardzo ostrożnie z zachowaniem wszelkich zasad i 

sztuki budowlanej a także odpowiednich przepisów BHP. 
 

Czynności wykończeniowe, zabezpieczające i formalne po rozbiórce: 
 Rozebrać ogrodzenie tymczasowe. 
 Zasypać wykopy po rozebranych elementach podziemnych (fundamentach oraz 

zbiorniku) wraz z wyplantowaniem ziemi, za pomocą materiału ziemnego 

(zapewnionego przez Wykonawcę) zagęszczanego warstwami, gwarantującego 

uzyskanie wskaźnika zagęszczenia  Is ≥ 0,95. Dla potwierdzenia uzyskania 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca na własny koszt wykona w 

obecności Inwestora lub osoby przez niego wskazanej, badanie sondą dynamiczną 

w min. 10 wskazanych punktach.   

 Zabezpieczyć wszelkie elementy mogące powodować zagrożenia (np. upadek z 
wysokości) 

 Uporządkować teren, 
 Opracować inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, z potwierdzeniem złożenia 

do Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 

 Opracować dokumentację powykonawczą, w formie operatu kolaudacyjnego; 

 

 

1.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne (wykopy i zasypywanie wykopów) prowadzić ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu koparki. W trakcie prowadzenia robót ziemnych mechanicznych należy zwrócić 
uwagę, aby uniknąć uszkodzenia sąsiadujących obiektów nie podlegających rozbiórce. 
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6. Sprzęt do rozbiórki 
 
Wstępne roboty rozbiórkowe (wewnątrz budynków) prowadzić ręcznie i za pomocą narzędzi 
ręcznych. Demontaż poszycia ścian i dachów prowadzić mechanicznie lub ręcznie, z 
użyciem rusztowań i innych środków zabezpieczających przed upadkiem. Zasadnicze roboty 
rozbiórkowe oraz ziemne prowadzić za pomocą ciężkiego sprzętu (koparki, ładowarki).  
 

7. Transport i składowanie materiałów 

 
Transport poziomy będzie wykonywany przy użyciu ciężarówek do tego przeznaczonych 
oraz za pomocą kontenerów i pojazdów. Rodzaj i ilość środków transportu należy 
dostosować do prowadzonych prac rozbiórkowych i dostępności dróg publicznych.   
 

8. Zagospodarowanie placu rozbiórki 
 

1.4. Wykorzystanie materiału rozbiórkowego 

 Umeblowanie stałe zutylizować, z wyjątkiem elementów wskazanych przez 
Zamawiającego, które należy ostrożnie zdemontować, zabezpieczyć i przekazać do 
ponownego montażu  

 Materiały pochodzące z rozbiórki okładzin wewnętrznych i zewnętrznych zutylizować 
 Stolarkę drewnianą zutylizować  
 Stolarkę PCV ostrożnie zdemontować i zagospodarować we własnym zakresie  
 Elementy drewniane zutylizować  
 Elementy ceglane zutylizować 
 Elementy betonowe wywieźć i zutylizować 
 Elementy betonowe zawierające zbrojenie przekazać do przetworzenia specjalistycznemu 

podmiotowi. Dopuszcza się usuwanie zbrojenia na budowie we własnym zakresie pod 
warunkiem uzgodnienia warunków prowadzenia tych prac z Zamawiającym. 

 Elementy stalowe złomować 
 

1.5. Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki 

Czynności w trakcie rozbiórki: 
 Wykonywać sukcesywnie wywózkę gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki. 
 Oczyścić teren prowadzenia robót z wszelkich zalegających tam przeszkód. 
 Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do kontenerów, 

w sposób zabezpieczający przed pyleniem. 
 W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, 

które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, takie jak elementy metalowe, 
prefabrykaty betonowe itd.  

 Transport gruzu prowadzić  na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. 
 Materiał rozbiórkowy przewozić samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, 

zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy. 
 

1.6. Zagospodarowanie terenu 

Zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki: 
 Dopuszcza się składowanie na terenie budowy materiałów pochodzących z rozbiórki a 

przeznaczonych do powtórnego użycia  
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 Miejsce składowania materiałów uzgodnić z Zamawiającym  
 

9. Wytyczne i zalecania BHP 
 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy 
przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w 
szczególności: 
 Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt. 
 Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne. 
 Stosować środki zabezpieczające pracowników (m.in. odzież roboczą: kaski, okulary i 

rękawice ochronne). 
 Zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac przygotowawczych, 
związanych z wymogami BHP, organizacją placu prowadzonych rozbiórek. 
 

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia: 
 Aktualnie budynki nie stanowią zagrożenia dla ludzi i mienia. 
 Na czas prowadzenia robót wyburzeniowych zabezpieczyć teren prowadzenia robót przed 

dostępem osób trzecich i oznaczyć go tablicami informującymi o charakterze 
prowadzonych prac (np. „PRACE WYBURZENIOWE. WSTĘP WZBRONIONY”). 

 Wykonawca robót będzie korzystał z własnych kontenerowych pomieszczeń biurowych i 
higieniczno-sanitarnych. Dopuszcza się korzystanie z wydzielonych części budynków 
przeznaczonych do rozbiórki, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego.  

 Podczas prowadzenia robót wyburzeniowych wykonawca powinien prowadzić 
dokumentację wymaganą przez organy nadzoru budowlanego. 

 Sprzęt używany do wyburzeń musi posiadać atesty i aktualne dokumenty dopuszczenia 
do ruchu. 

 Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszą posiadać aktualne badania 
lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania robót na wysokościach. 

 Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszą być przeszkoleni w 
zakresie przepisów BHP obejmujących ich stanowiska pracy. Pracownicy zatrudnieni przy 
robotach wysokościowych muszą być zaopatrzeni w szelki bezpieczeństwa i zobowiązani 
do ich stosowania. 

 Roboty rozbiórkowe należy prowadzić brygadą roboczą po przeszkoleniu BHP w zakresie 
robót rozbiórkowych, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 

 Pracownikom należy zapewnić odpowiednia odzież i środki bezpieczeństwa osobistego 
zgodnie z wymogami BHP. 

 Teren rozbiórki należy wydzielić, z zachowaniem wymaganej strefy ochronnej i miejsca 
postoju dla samochodu do transportu gruzu oraz odpowiednio oznakować. 

 Teren rozbiórki należy zabezpieczyć przed możliwością wtargnięcia osób postronnych. 
 W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabezpieczyć teren robót przed dostępem 

osób postronnych, oznakować i zapewnić odpowiednie warunki socjalne dla pracowników. 
Przed przystąpieniem do robót zapewnić środki ochrony indywidualnej (kaski, okulary 
ochronne, ubranie robocze, rękawice, buty z wkładką ochronną) oraz przeprowadzić 
instruktaż pracowników i imienny podział zajęć.  
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 W czasie robót używać wyłącznie sprawnego sprzętu odpowiedniego do rodzaju 
prowadzonych robót, obsługiwanego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i 
kwalifikacje.  

 Nie demontować osłon i innych środków zabezpieczających z urządzeń i sprzętu. 
 W przypadku wykonywania robót powodujących dodatkowe uciążliwości lub zagrożenia 

(pylenie, hałas) stosować dodatkowe środki ochrony (maski, nauszniki itp.) oraz podjąć 
działania ograniczające uciążliwość (przewietrzanie, ograniczenie czasu wykonywanych 
prac).  

 Unikać korzystania z drabin, w szczególności zabrania się wykorzystywania drabin 
nieumocowanych na stałe do prowadzenia robót.  

 W czasie rozbiórki elementów konstrukcyjnych wyznaczyć strefy zagrożenia równe 1.5-
krotnej wysokości elementów rozbieranych i nie dopuścić do przebywania osób w tych 
strefach.  
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I. Dokumentacja fotograficzna 
 

 
Zdj.1.  Budynek główny – skrzydło północno-zachodnie 

 

 
Zdj.2.  Budynek główny – skrzydło północno-wschodnie, w tle widoczne skrzydło główne 
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Zdj.3  Budynek główny – skrzydło główne, widok od zachodu 

 

 
Zdj.4  Budynek główny – skrzydło południowo-wschodnie, część południowa 
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Zdj.5. Budynek główny – skrzydło południowo-wschodnie, w tle widoczne skrzydło główne 

 

 
Zdj.6. Budynek dydaktyczno-handlowy – widok od strony północnej 
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Zdj.7. Budynek dydaktyczno-handlowy – widok od strony południowej 

 

 
Zdj.8. Kontenerowy budynek handlowy 
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Zdj.9. Schody terenowe przed wejściem głównym 
 

 
Zdj.10. Plac przed wejściem głównym, po lewej skrzydło północno-wschodnie oraz skrzydło główne, w 

głębi skrzydło północno-zachodnie 
 


