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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe zdewastowanych i nie uŜytkowanych 

budynków mieszkalnego i usługowego. Budynek mieszkalny to dwukondygnacyjny, 

podpiwniczony budynek murowany  z dachem drewnianym jednospadowym krytym papą, 

częściowo zawalony. Budynek usługowy to parterowy budynek murowany z dachem 

jednospadowym drewnianym. Budynki zlokalizowane są bezpośrednio przy wschodniej 

granicy działki i przylegają do budynku na posesji sąsiedniej. 

Materiały z rozbiórki przeznaczone są do wywozu na wysypisko lub do utylizacji. 

Kolejność wykonywania robót: 

 - demontaŜ urządzeń i przyłączy instalacyjnych, 

- wykonanie podparcia stropów, 

- rozbiórka pokrycia dachowego 

- rozbiórka konstrukcji dachu i stropodachu, 

- rozbiórka ścian poddasza 

- rozbiórka stropu nad I piętrem i schodów, 

- rozbiórka ścian I pietra, 

- rozbiórka stropu nad parterem i schodów, 

- rozbiórka ścian parteru,  

- rozbiórka podmurówki, murów fundamentowych i fundamentów (poza 

przyległymi do budynku sąsiedniego od strony wschodniej),  

- zasypanie wykopu po rozebranych fundamentach. 

Uwaga. W ramach nadzoru autorskiego podejmie się ostateczną decyzję co do moŜliwości 

całkowitej rozbiórki odcinka ściany przyległej do budynku sąsiedniego od wschodniej. 

 

2. Istniejące obiekty budowlane 

Na terenie działki znajduje się przeznaczony do rozbiórki budynek mieszkalny oraz 

usługowy. 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 

Lokalizacja budynku gospodarczego przy istniejących i uŜytkowanych budynkach, 

bezpośrednio przy wschodniej granicy działki.  

 



  

4. Przewidywane zagroŜenia, które mogą wystąpić podczas robót 

- Praca maszyn i urządzeń budowlanych: wciągarki, rusztowania, koparka; 

- ZagroŜenie upadkiem z wysokości przy pracach związanych z rozbiórką; 

- Osunięcie lub zawalenie się rozbieranych elementów budynku; 

- ZagroŜenie wynikające z prowadzenia prac w pobliŜu linii energetycznych; 

- ZagroŜenie wynikające z prowadzenia prac w pobliŜu ruchliwej ulicy; 

- ZagroŜenie związane z ruchem pojazdów na terenie rozbiórki oraz wyjazdem z terenu 

prowadzenia prac; 

- ZagroŜenie podczas cięcia materiałów budowlanych z rozbiórki; 

- ZagroŜenie podczas załadunku gruzu i innych materiałów. 

- ZagroŜenie poraŜeniem prądem elektrycznym podczas uŜywania sprzętu zasilanego 

energią elektryczną. 

5. Instrukta Ŝ pracowników 

Przed przystąpieniem do kaŜdego rodzaju robót kierownik jest zobowiązany do udzielenia 

pracownikom instruktaŜu z uwzględnieniem przepisów 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), w którym: 

- określi przepisy bhp dla danego rodzaju robót oraz zasady postępowania w przypadku 

wystąpienia zagroŜeń; 

- przypomni o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających 

przed skutkami zagroŜeń; 

- poda zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

Na budowie powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. NaleŜy zapewnić 

łączność telefoniczną stacjonarną lub komórkową. W widocznym miejscu na terenie 

budowy powinien być wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonów do: 

najbliŜszego punktu lekarskiego, jednostki StraŜy PoŜarnej, Policji, najbliŜszego punktu 

telefonicznego. 

Na terenie prowadzonych robót rozbiórkowych naleŜy umieścić odpowiednie tablice 

ostrzegawcze i informacyjne.  


