Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz
zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

1. Budynek jednokondygnacyjny, wolnostojący, bez podpiwniczenia, konstrukcja
tradycyjna z cegły pełnej wzniesiony ok. 1972 roku jako budynek pełniący
funkcję budynku gospodarczego. Budynek położony jest w Katowicach przy
ulicy Rolnej 7 ( jednostka ewidencyjna : 246901_1, M. Katowice , w obrębie :
0003, Dz. Ligota , działka geodezyjna nr: 122/8,122/11, 125/6, 162/1, 162/2 ).
2. Konstrukcja budynku: obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
konstrukcji tradycyjnej z cegły pełnej, posadowiony na płytkich ławach
fundamentowych. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty papą
asfaltową, odprowadzenie wody opadowej rynną i rurą spustową na
nawierzchnię placu, stolarka drzwiowa i okienna drewniana.
Budynek nie posiada czynnych instalacji wewnętrznych.
3. Roboty rozbiórkowe przewiduje się prowadzić z użyciem sprzętu
mechanicznego. Kolejność robót : rozbiórka dachu, ścian zewnętrznych
i następnie w fazie końcowej rozbiórka fundamentów. Zasypanie
i wyrównanie do poziomu przyległego terenu. Zagospodarowanie odpadów
porozbiórkowych nastąpi w sposób przewidziany w przepisach ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).
Powierzchnia terenu w po rozbiórce obiektów zostanie uporządkowana
i wyrównana.
4. Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas robót
rozbiórkowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Rozporządzenia 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).
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PROJEKT ROZBIÓRKI
budynku przemysłowego (magazynu gospodarczego) położonego w
Katowicach przy ul. Rolnej 7.

Lokalizacja budynku.
Katowice ul. Rolna 7 (budynek zaznaczony kolorem czerwonym na planie
sytuacyjnym). Budynek usytuowany na płaskim uzbrojonym terenie.
Dotychczasowy sposób użytkowania.
Budynek wzniesiony jako budynek magazynowy w 1972 roku, użytkowany też jako
magazynowy.
Obecnie stan techniczny uniemożliwia eksploatację budynku (występują spękania
i ubytki ścian zewnętrznych, spękanie posadzek, nieszczelności dachu, korozja
części nośnych dachu.).
1. Opis techniczny budynku. Stan istniejący.
Budynek parterowy bez podpiwniczenia z poddaszem nieużytkowym
o wymiarach w rzucie 30,00 x 9,0 m i wysokości ,do okapu dachu 3,50 m, do
kalenicy ok. 5,50 m. Konstrukcja tradycyjna z cegły pełnej o grubości 1/1/2
cegły. Posadowienie bezpośrednie na płytkich ławach fundamentowych
betonowych. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowy oparty
na murłatach ścian zewnętrznych , kryty dachówką karpiówką w koronkę
pojedynczo na łatach drewnianych . Odprowadzenie wody opadowej rynną
i rurą spustową na nawierzchnię placu, stolarka drzwiowa i okienna
drewniana. Strop na wysokości 2,75 m na drewnianych belkach w
wypełnieniem polepą glinianą i płytami wiórowymi. Posadzki częściowo
ceramiczne z płytek lastrykowych i częściowo wylewki betonowe.
Powierzchnie ścian zewnętrznych i wewnętrznych pokryte tynkiem
cementowo-wapiennym.
Budynek nie posiada żadnej czynnej instalacji wewnętrznej.
Parametry techniczne budynku:
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia użytkowa:
Kubatura budynku:
Wysokość budynku:
Wysokość kondygnacji:

270,30 m2
239,70 m2
719,10 m3
do okapu dachu 3,50 m do kalenicy ok. 5,50 m
2,75 m

Inwestor: POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds.
Nieruchomości w Katowicach Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7.
Planowany termin rozbiórki : kwiecień-maj 2019 r.
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2. Opis sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.

Rozbiórkę rozpoczynamy od wygrodzenia strefy terenu rozbiórki wokół
budynku i umieszczenia tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty
rozbiórkowe! ) i postawieniem rusztowania stalowego warszawskiego.
Roboty wykonywać przy pomocy sprzętu mechanicznego oraz ręcznie.
Kolejność prac rozbiórkowych:
rozebranie pokrycia dachowego z papy bitumicznej,
rozebranie deskowania połaci dachu,
rozebranie konstrukcji więźby dachowej (krokwie drewniane),
rozbieranie ścian zewnętrznych,
rozbiórka ław fundamentowych do poziomu gruntu
usunięcie gruzu porozbiórkowego na tymczasowe miejsce
składowania.
wywiezienie gruzu porozbiórkowego na składowisko odpadów
niwelacja terenu
humusowanie tereni i posianie trawy
uprzątnięcie terenu rozbiórki
Zagospodarowanie odpadów porozbiórkowych nastąpi w sposób przewidziany w
przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628
z późn. zm.). Powierzchnia terenu w po rozbiórce obiektów zostanie
uporządkowana i wyrównana, nawieziony humus i posiana trawa
3.

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia
Zgodnie z ogólnymi 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. 3,0 m wokół rozbieranych konstrukcji.
Ponadto teren prac rozbiórkowych należy oznakować tablicami
ostrzegawczymi.
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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.].
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.

Sporządził
mgr inż. Zdzisław Wilk
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