Załącznik nr 4
OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH
1. Dotychczasowy sposób użytkowania
Budynki pawilonowe drewniane, drewnopochodne, blaszane itp. niepodpiwniczone,
niezwiązane trwale z gruntem itp. Planowane użytkowanie budynków do 31 lipca 2019r. Stan
techniczny niezagrażający bezpieczeństwu użytkowania.
W miejscu obecnej lokalizacji budynków przewidziano budowę budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z częścią usługowo – handlową oraz funkcją muzealną, garażem
podziemnym,
drogą
pożarową,
drogą
wewnętrzną,
wjazdami,
dojściami
i zagospodarowaniem terenu oraz pełna infrastrukturą techniczną zgodnie z pozwoleniem na
budowę nr 160/OCH/2017 z dnia 08.06.2017r.
2. Opis sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
Ze względu na usytuowanie obiektów (pawilonów handlowych) na terenie
nieogrodzonym i zagrożenia, jakie mogą
wystąpić w trakcie wykonywania robot
rozbiórkowych, należy je zrealizować w jak najkrótszym czasie oraz z zachowaniem pełnego
bezpieczeństwa.
Rozbiórkę rozpoczynamy od wygrodzenia strefy terenu rozbiórki wokół obiektów i
umieszczenia tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty rozbiórkowe! ). Przed
przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy upewnić się, czy na miejscu objętym
robotami lub w miejscach zagrożonych nie znajdują się w czasie wykonywania robót osoby
postronne. Niezbędne jest zbadanie elementów podlegających rozbiórce w celu stwierdzenia
ich wielkości i konstrukcji.
Roboty wykonywać przy pomocy sprzętu mechanicznego oraz ręcznie.
Kolejność prac rozbiórkowych:
rozebranie pokrycia dachowego i konstrukcji dachu,
rozebranie ścian działowych,
rozbieranie ścian zewnętrznych,
rozbiórka posadzek,
rozbiórka elementów posadowienia obiektów na podłożu
wyrównanie i uprzątnięcie terenu rozbiórki
Zagospodarowanie odpadów porozbiórkowych nastąpi w sposób przewidziany
w przepisach ustawy o odpadach z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019 poz. 701 t.j.).
Powierzchnia terenu po rozbiórce obiektów zostanie uporządkowana i wyrównana.
3. Odpady porozbiórkowe
Materiały porozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez wykonawcę prac
rozbiórkowych, elementy stalowe jako materiał z odzysku będą odwiezione do punktu skupu
złomu, a gruz betonowy, elementy drewniane i drewnopochodne będą wywiezione do miejsc
przeznaczanych na ten cel, bądź przeznaczony do recyklingu i ponownego wykorzystania.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA
Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiórki
Zgodnie z ogó1nymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być
wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac
rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
składowanie porozbiórkowego gruzu betonowego, elementów drewnianych, miejscem na
tymczasowe składowanie stali złomowej porozbiórkowej, placami manewrowymi dla maszyn
załadunkowych oraz postoju samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na teren
rozbiórki osobom postronnym.
Takie warunki wygrodzenie taśmą budowlaną w kolorze czerwonobiałym, mocowaną na
słupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Taśma winna być umieszczona na wysokości 80
cm i 120 cm na całym obwodzie terenu wygrodzonego.
Przyjęto strefę wygrodzenia: min. 6,0 m wokół rozbieranych konstrukcji.
Ponadto teren prac rozbiórkowych należy oznakować tablicami ostrzegawczymi.
Od chwili rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania robót aż do chwili całkowitej
rozbiórki, wymagane jest całodobowe monitorowanie terenu, na którym prowadzone są prace
rozbiórkowe, oraz zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych.
Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa i
higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych.
Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych
są normowane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz.
401.] oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650).
Ważniejsze punkty tego rozporządzenia są następujące:
 teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować
tablicami ostrzegającymi,
 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
 przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć
wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, cieplną i inne,
 pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych winni być wyposażeni w sprzęt
ochrony osobistej,
 usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego,
 prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji
przez wiatr, jest zabronione
 pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z
pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym

 w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione
 przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i
pozostały sprzęt należy usunąć poza strefą niebezpieczną, tzn. na odległość minimum
1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m
 podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie
chroniona przez specjalną klatę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zabezpieczającą
bezpieczeństwo operatorowi maszyny, jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności.
Ponadto, jeżeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie konieczność cięcia konstrukcji
stalowej przy użyciu palników gazowych propan – butan. Należy wówczas stosować się do
następujących zasad:
 praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach jest zabroniona,
 zabrania się używania zaoliwionych części urządzeń spawalniczych takich jak butle,
zawory, reduktory itp.,
 pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej i
zamocowanych do ścian, słupów itp. za pomocą obejm,
 jeżeli nie można ustawić butli pionowo, należy je oprzeć na podporze pod kątem 45 stopni
i zabezpieczyć,
 węże gumowe należy zabezpieczyć przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem,
 łączenie węży z końcówką reduktora, łączników lub palnikiem należy wykonać za
pomącą płaskich zacisków,
 węże gumowe powinny posiadać co najmniej 5 m,
 przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub
gazami tworzącymi z nimi mieszankę wybuchową jest zabronione,
 odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1 m,
 po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy: nie pozostawiono tlących lub
żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie występują oznaki
tlenia się materiałów bądź inne, wskazujące na możliwość zaistnienia pożaru.
Uwagi ogólne
1. Wykonanie robót rozbiórkowych należy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie w
wykonywaniu robót rozbiórkowych i posiadającej odpowiednie zaplecze sprzętowe.
2. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doświadczenie przy
tego typu pracach.
3. Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i
posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy na określonym stanowisku.
4. Do robót budowlanych można przystąpić po uzyskaniu i uprawomocnieniu się decyzji
pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczęcia prac
właściwemu organowi.
Wykonawca robót zobowiązany jest przy prowadzeniu robót rozbiórkowych do
zachowania szczególnej ostrożności w okolicach sąsiadujących z terenem rozbiórki, budynków i
budowli.

