
















































Ogrodzenie wraz z portiernią i bud. gospodarczym
62-005 Owińska, Plac Przemysława 9

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla

Dzieci Niewidomych, 62-005 Owińska, Plac Przemysława 9





























 

 

KARTA TYTUŁOWA  
           

 
 tom: 

1 
nr projektu: 
2014/AH/05 

 zeszyt: 
1 

branża: 

O 

INWESTOR POWIAT POZNAŃSKI 
Starostwo Powiatowe 
Poznań, ul. Jackowskiego 18 

NR ZLECENIA LUB UMOWY 

NR PROJEKTU 
 ZI. 52/2014 
 2014/05 

OBIEKT 

 

ADRES 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI 
NIEWIDOMYCH - DWA BUDYNKI GOSPODARCZE (Nr 1 i Nr 2)  – 
PRZY PORTIERNI WJAZDOWEJ 
 OWIŃSKA, Plac Przemysława 9 

TEMAT 

 
PROJEKT ROZBIÓRKI 
 

FAZA 

 
PROJEKT WYKONAWCZY 

BRANŻA BUDOWLANA: 
 ORGANIZACJA  

IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS 

     AUTORZY:  

 
MGR INŻ. ALEKSANDER HASIŃSKI  
 

 
11. 2014 

 

      

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 



nazwa firmy SPIS TREŚCI data
11.2014

 strona / stron:    2 

 obiekt: 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 

Owińska, Plac Przemysława 9 

tom: 
1 

nr projektu: 
2014/AH/05 

 temat: 
 

     PROJEKT ROZBIÓRKI 2 BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH 
           

 

zeszyt: 
1 

nr rysunku / nr rewizji: 

O 

 

LP NAZWA RYSUNKU / STRONY NR RYS./STRONY UWAGI 

 część opisowa   
1. STRONA TYTUŁOWA 1  
2. SPIS TREŚCI 2  
3. OPIS TECHNICZNY 3 ÷ 11  
4. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE BHP 12 ÷ 13  
5. WARUNKI ZIMOWE WYKONYWANIA ROBÓT  14  
6. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 15  
7. ZAŁĄCZNIK: 

- Dziennik Ustaw nr 216 - poz.1824 z 2005 roku 
 dołącza 

Wykonawca 

8. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE:  
- oświadczenie projektanta 
- uprawnienia zawodowe projektanta 
- zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa 

  

    
    
    
    
    
    
    
    
 część rysunkowa   

1. SYTUACJA ROZBIÓRKOWA  
ZAGOSPODAROWANIE PLACU ROZBIÓRKI 

1 1:300, 
1:3000 

2. RZUT, PRZEKRÓJ I WIDOK ROZBIÓRKOWY 2 1:200, 1:120, 
1:3000 

3. SERWIS FOTO 3 strony  
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 



nazwa firmy OPIS TECHNICZNY 
data: 

11.2014   

strona / stron:  

3/15 

 obiekt: 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 

Owińska, Plac Przemysława 9 

tom: 
1 

nr projektu: 
2014/AH/05 

 temat: 
 

     PROJEKT ROZBIÓRKI 2 BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH 
           

 

zeszyt: 
1 

nr rysunku / nr rewizji: 

O 

 

 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
� Zlecenie – umowa o dzieło ZI. 52 z dnia 03.11.2014.  
� Obowiązujące przepisy i normy. 
� Uzgodnienia z Inwestorem.  
� Zdjęcia obiektów do rozbiórki. 
� Mapa zasadnicza (plan sytuacyjno-wysokościowy z sieciami). 
� Wizja lokalna. 
� Projekt architektoniczno – budowlany ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i budynkami 

gospodarczymi przeznaczonymi do wyburzenia na terenie Ośrodka SOSWDN Owińska 
opracowany w listopadzie 2011 roku przez  Pracownię Projektową  arch. Zbigniewa 
Antczaka, ul. Umińskiego 7 A / 3 6 , 6 1 – 5 1 7 P o z n a ń.  

� Projekt zagospodarowania terenu – dziedzińca (z projektem zieleni) na terenie Ośrodka 
SOSWDN Owińska opracowany w listopadzie 2011 roku przez  Pracownię Projektową  
arch. Zbigniewa Antczaka, ul. Umińskiego 7 A / 3 6 , 6 1 – 5 1 7 P o z n a ń.  

 
 

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 
   Przedmiotem  opracowania jest  projekt rozbiórki dwóch budynków gospodarczych:  

 nr 1 i nr 2 w północnej części działki 
 
 

3.  CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA INWESTYCJI    
 

♦ Nazwa:    SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI 
NIEWIDOMYCH  - DWA BUDYNKI GOSPODARCZE 

                                                               
♦ Adres budowy:   Owińska, Plac Przemysława 9 

 
♦ Inwestor:     Powiat Poznański    60-509  Poznań, ul. Jackowskiego 18                       

 
♦ Generalny Wykonawca: wyłoniony będzie w terminie późniejszym 

 
 

4. DANE OGÓLNE O OBIEKTACH  
 

� Dane ogólne: 
• KERG: 110 – 36 /2011 – woj. wielkopolskie, powiat poznański,  

gmina Czerwonak, obręb Owińska   
• powierzchnia zabudowy do rozbiórki:   około 41,3 + 94,8 = 136,1 m2 
• kubatura do rozbiórki:                          około 340 m3   
• wymiary w planie (średnie):    

obiekt 1:                  21,3 x 5,7 (3,8) m  
obiekt 2:                      12,6 x 3,3 m 
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• wysokość:                   ok. 2,5 m ppt 
• ilość kondygnacji:                  1  
           

� Konstrukcja: 
a) dach – belki drewniane nośne;  pokrycie z płyt azbestowo-cementowych falistych (nad 

istniejącymi garażami), oraz pokrycie papowe na deskowaniu (nad częścią istniejącą 
magazynową); 

b) ściany  - murowane z cegły ceramicznej pełnej i dziurawki na zaprawie cementowo-
wapiennej ,  

c) elementy stalowe: nadproża i mała architektura (trzepak) 
d) bramy garaży – stalowe (blacha fałdowa) na podkonstrukcji  
e) drzwi drewniane (w tym obite blachą stalową)  

 
 
5. TECHNOLOGIA ROBÓT 
 

• Roboty rozbiórkowe prowadzone będą sprzętem lekkim (np. małogabarytowa koparko-
ładowarka), ewentualnie z użyciem młotów pneumatycznych, środkami małej 
mechanizacji (bloczki, rusztowania przejezdne na kółkach, elektronarzędzia do 
rozcinania itp.), lecz głównie ręcznie (kilofy, oskardy, przecinaki, piły itp.).   

• Ze względu na lokalizację obiektu rozbieranego w granicy działki oczywiście nie wolno 
stosować metod wybuchowych, podcinania, ani zwalania murów liną. 

• W trakcie robót rozbiórkowych obowiązuje absolutny zakaz przebywania wewnątrz 
rozbieranego obiektu i w granicach wydzielonej strefy niebezpiecznej. 

 
 
6. ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 

� Oznaczony na załączonym rysunku obiekt nr 1 rozebrany musi być częściowo – z 
pozostawieniem - decyzją projektanta architektury – słupów (bez głowic) i podmurówki 
(cokołu);  obiekt kubaturowy powstał na bazie wcześniejszego ogrodzenia, które obecnie 
stanowi konstrukcję tylnej ściany obiektu. Ten odcinek ogrodzenia będzie naprawiony i 
wykorzystany w nowym ogrodzeniu.  

� Oznaczony na załączonym rysunku obiekt nr 2 będzie rozebrany całkowicie, łącznie z 
podmurówką (cokołem) – decyzją projektanta architektury - powstanie nowe ogrodzenie 
o rytmie zgodnym z ogrodzeniem na długości budynku nr 1.  

� Obiekt nr 2 przylega do portierni, która jest przewidziana do restauracji. 
 

� Obiekt oznaczony jako nr 1 jest już częściowo zdewastowany, tylko na odcinku trzech 
garaży jest w dobrym stanie technicznym.  

� Obiekt oznaczony jako nr 2 jest silnie zdewastowany.  
 

� Projektuje się rozbiórkę następujących elementów obiektów: 
a) instalacje wewnętrzne nn (po odłączeniu zasilań – doprowadzonych z mieszkań 

sąsiedniego budynku) 
b) eternitowe pokrycie dachu 
c) ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane 



nazwa firmy OPIS TECHNICZNY 
data: 

11.2014   

strona / stron:  

5/15 

 obiekt: 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 

Owińska, Plac Przemysława 9 

tom: 
1 

nr projektu: 
2014/AH/05 

 temat: 
 

     PROJEKT ROZBIÓRKI 2 BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH 
           

 

zeszyt: 
1 

nr rysunku / nr rewizji: 

O 

 

 

d) elementy stalowe  
e) okna  
f) bramy  
g) drzwi 
h) posadzki 
i) w razie zaleceń Inwestora rozebrać fundamenty obiektów – do uzgodnienia. 
 

 
7. PRZESZKODY TERENOWE I TECHNICZNE 
       

� obiekty podlegające rozbiórce przylegają do granicy działki i stanowią częściowo 
ogrodzenie terenu Ośrodka 

� do zachowania obiekt portierni bezpośrednio przylegający do rozbieranego budynku 
gospodarczego nr 2  

�  istniejące sieci nn – doprowadzone do garaży linką napowietrzną izolowaną do garaży 
(budynek gospodarczy nr 1) 

�  istniejące obiekty (w tym mieszkalne) w strefie niebezpiecznej 6 m 
�  czynna ulica (z drugiej strony muru granicznego) w odległości ok. 3 m od istniejących 

obiektów do rozbiórki 
� ogólnodostępny teren na działce Inwestora 
� istniejący drzewostan do zachowania (jedno drzewo zaznaczone wg projektu zieleni) 
� skrzynki pocztowe (3 szt.) 
� pojemniki na odpady komunalne /bytowe (2 szt.) 
� istniejąca roślinność (drzewa i krzewy – również ozdobne) 
� elementy małej architektury (ławki, trzepak itp.) – do usunięcia 
 

 
8. DOBÓR SPRZĘTU  
 

� Samochody-wywrotki do usuwania elementów rozbiórkowych po wywiezieniu ich na 
przejściowy plac składowy. 

� Odpady segregowane składowane są we właściwych pojemnikach – zapewnić do nich 
właściwy dojazd pojazdem do wywozu kontenerów (odbiór odpadów). 

� Małogabarytowy sprzęt mechaniczny:  
      podnośniko - ładowarka teleskopowa MERLO lub koparko-ładowarka UNC 060  
� Rusztowania systemowe. 
� Pojemniki na materiały do częściowego odzysku: (wstępna selekcja na budowie)                     
� Pojemniki na odpady budowlane segregowane: 

1) gruz ceglany i betonowy 
2) drewno 
3) papa pokrycia dachowego 
4) elementy stalowe (złom) 
5) odpady niebezpieczne (farby, chemikalia etc.) 
6) odpady zawierające azbest (np. eternit) 
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9. ORGANIZACJA PLACU I DROGI DOJAZDOWE 
 

- Wykonawca rozbiórki ustawia zaplecze kontenerowe (1 szt. zaplecze biurowo-socjalne)  
+ 3 pomieszczenia do neutralizacji azbestu + TOI-TOI oraz wygradza teren placu 
rozbiórki. 

- Ze względu na sytuację terenową dojazd możliwy od strony ulicy zewnętrznej,  
jak i przez bramę Ośrodka. 

- W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych zapewnić ciągłość ogrodzenia Ośrodka. 
- Zapewnić dojazd oraz odbiór pojemników i kontenerów na odpady. 
- Zaleca się powiązać roboty rozbiórkowe obu budynków z robotami rozbiórkowymi 

innych odcinków ogrodzenia oraz pracami renowacyjnymi ogrodzenia i budynku 
portierni dla uniknięcia budowy ogrodzeń tymczasowych i nowej organizacji zaplecza. 
Usprawni to podejmowanie bieżących roboczych decyzji o sposobie przeprowadzenia 
renowacji ze względu na faktyczny stan danych elementów po rozbiórce ścian 
wypełniających ogrodzenie (nadzór projektowy architektoniczno-konstrukcyjny). 

 
  
10. STOPIEŃ PRZYGOTOWANIA OBIEKTU PRZED ROZBIÓRK Ą 
 

• wygrodzi ć stref ę robót – przebieg ogrodzenia uzgodni ć z Inwestorem; 
przy prowadzeniu rozbiórki nale ży uwzgl ędni ć ustawienie takiego ogrodzenia na 
zewnątrz terenu Inwestora, aby zapewniało odpowiedni pas  roboczy dla 
przeprowadzenia bezpiecznej rozbiórki i dla uniemo żliwienia przedostawania si ę 
gruzu i pyłu poza ogrodzenie placu budowy; ze wzgl ędu na to, że nie jest tu 
zachowana strefa niebezpieczna 6 m (przy czym wysok ość rozbieranego obiektu to 
zaledwie 2,5 m) wprowadza si ę obowi ązek monitorowania przebiegu rozbiórki przez 
wyznaczonego pracownika przebywaj ącego na zewn ątrz terenu Inwestora w 
bezpośredniej blisko ści aktualnych robót, który wstrzyma ruch samochodow y, 
rowerowy i pieszy do momentu przerwania rozbiórki n a czas ww.ruchu 

• Inwestor  zobowiązany jest dostarczyć wykonawcy rozbiórki zaktualizowaną planszę 
zbiorczą sieci  

• należy zapewni ć formalne i fizyczne odł ączenie wszystkich mediów dochodz ących 
do rozbieranych obiektów (stwierdzono doprowadzenie  jedynie energii elektrycznej 
do gara ży budynku nr 1) np. nn, oświetlenie, wod.– kan., nieczynne i ewentualnie nie 
zinwentaryzowane przyłącza gazu; dodatkowo sprawdzić – czy ewentualne przewody gazowe są faktycznie 
odcięte i próżne) 

• ze wzgl ędu na obecno ść odpadów zawieraj ących azbest roboty rozbiórkowe nale ży 
powierzy ć firmie posiadaj ącej wymagane uprawnienia i kwalifikacje merytoryczn e 
do prowadzenia takich robót 

• dokonać ewentualnej neutralizacji i usunięcia pozostałości po składowanych materiałach 
chemicznych 

• przygotować tablice ostrzegawcze dotyczące bezpieczeństwa, 
• zabezpieczyć istniejące drzewa i inną roślinność w strefie prac rozbiórkowych 
• zabezpieczy ć budynek portierni przed dalszymi zniszczeniami w t rakcie rozbiórki  

2 budynków gospodarczych 
• przygotować urządzenia i przyrządy pomocnicze (wieżyczki, zawiesia, liny, barierki), 
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• sprawdzić sprawność techniczną posiadanego sprzętu, maszyn, urządzeń 
pomocniczych, 

• zorganizować i przeszkolić brygadę roboczą oraz zapoznać ich z przebiegiem 
     i kolejnością rozbiórki, 
 

 
11.  WARUNKI FIZYCZNE ROZBIÓRKI / DEMONTA ŻU  
 
� Temperatura. 

                Rozbiórkę prowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 00 C.  
 Rozbiórkę w temperaturze poniżej 00 C dopuszcza się jedynie pod warunkiem  
 zachowania specjalnych wymagań ustalonych dla  tego rodzaju robót 
 prowadzonych w okresie zimowym. 
 

� Prędkość wiatru. 
                Przy prędkości wiatru powyżej 10 m / s rozbiórkę należy przerwać. 
 

� Oświetlenie. 
                Nie dopuszcza się rozbiórki o zmroku lub podczas słabej widoczności   

           Można prowadzić rozbiórkę przy sztucznym świetle gdy: 
a)  w miejscu robót natężenie światła wynosi  50 luksów 
b)  w miejscu pobierania elementów natężenie światła wynosi 50 luksów. 

 
� Zjawiska atmosferyczne. 

Nie dopuszcza się rozbiórki podczas deszczu, opadów śniegu, mgły oraz innych 
czynników powodujących słabą widoczność oraz zmniejszoną uwagę 
 brygady roboczej. 

 
 
12.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE ELEMENTÓW 
 

� gruz ceglany i żelbetowy wywozić na bieżąco, nie dopuszczać do jego nadmiernego gromadzenia na 
składowisku przyobiektowym (które może mieć tylko minimalną powierzchnię)  

� inne materiały rozbiórkowe poddać selekcji i możliwie szybko usunąć lub zagospodarować 
� należy dokonać segregacji odpadów budowlanych ustawiając odpowiednie osobne kontenery (na złom, 

na gruz, na odpady drewniane, na szkło  itd.) 
� odpady niebezpieczne gromadzić w specjalnym kontenerze na odpady niebezpieczne 
� płyty azbestowo-cementowe (eternit) rozbierać metodą mokrą (specjalnie przeszkolona brygada 

rozbiórkowa), 
� ustawić odpowiednie kontenery (szatnia czysta, szatnia brudna, odpady azbestowe) 
� nie gromadzić żadnych materiałów rozbiórkowych ani narzędzi na demontowanym dachu 
� usunięte pokrycie transportować w dół za pomocą ładowarki  
� opierzenia, drobne obróbki blacharskie itp. dopuszcza się zrzucać w ściśle określony rejon placu 

rozbiórki pod nadzorem wyznaczonej osoby  
� pozostałe materiały transportować ręcznie lub ładowarką    
� wywóz elementów drogą wewnętrzną sprzętem lekkim   
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13.   KOLEJNOŚĆ ROZBIÓRKI 
  

Zasadnicza kolejno ść rozbiórki: 
� sprawdzić odł ączenie wszystkich instalacji !  
� rozbiórka elementów zewnętrznych budynków, opierzeń itp. 
� rozbiórka pokrycia dachowego i konstrukcji dachu: 

♦  rozbiórka płyt azbestowo-cementowych falistych,  
♦ papy na deskowaniu 
♦ belek drewnianych dachowych 

� rozbiórka elementów wewnętrznych   
♦ rozbiórka instalacji 
♦ rozbiórka ścian wewnętrznych do poziomu nadproży 
♦  rozbiórka ewent. belek stalowych innych 
♦ odkucie nadproży  
♦ demontaż ewent. łuków i innych nadproży 
♦ rozbiórka stolarki i ślusarki 
♦ rozbiórka ścian wewnętrznych do poziomu posadzki 

� rozbiórka ścian zewnętrznych do poziomu nadproży 
�  rozbiórka bram i okien zewnętrznych 
� rozbiórka nadproży zewnętrznych 
� rozbiórka pozostałych murów zewnętrznych – należy sprawdzić sposób powiązania z 

murem zewnętrznym; z odkrytych obecnie fragmentów muru wynika iż między słupami 
ogrodzenia są wymurowane ścianki na styk ze słupami; jednakże  jeśli mur 
zewnętrzny jest przemurowany ze ścianami rozbieranych fragmentów obiektów to 
należy wykuwać cegły ręcznie z pozostawieniem wystających strzępi ze słupów 
zewnętrznych; następnie rozciąć wystające cegły; mur naprawić zgodnie ze 
wskazówkami Inwestora (po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków); w pobliżu 
granicy działki roboty prowadzić wyłącznie ręcznie; nie wolno wystawiać ramienia 
sprzętu poza granicę działki; należy obserwować zachowanie się  muru granicznego 
(czy nie pojawiają się rysy i spękania oraz sprawdzać stateczność muru jako całości) – 
w przypadku wystąpienia ww. czynników należy roboty przerwać, zabezpieczyć przed 
niekontrolowanym zachowaniem (również drogę zewnętrzną) oraz wezwać kierownika 
budowy i inspektora nadzoru, którzy zadecydują o dalszych krokach 

� skucie posadzek i podłoży i ewentualne rozkucie fundamentów  
 

Cały czas należy dbać o stateczność pozostałego ustroju;  nigdy nie wyciągać elementów spod 
pozostałej konstrukcji ani nie demontować elementów pod obciążeniem. 
 
 
 
14.  TECHNOLOGIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  
  
� rozbiórka pokrycia dachu:  

płyty eternitowe demontujemy możliwie w całości maksymalnie ograniczając możliwość 
pylenia, transportujemy w dół ładowarką itp.  
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� rozbiórka opierzeń: 
          zdjąć opierzenia i inne elementy znajdujące się na dachu; części te zdejmujemy pasami 

i zrzucamy w dół w ściśle dodatkowo wygrodzoną strefę   
� rozbiórka deskowania: 

 przy rozbiórce ręcznej nie wolno stać na deskach, lecz na pomostach roboczych;  
� rozbiórka ścian murowanych:  

♦ ściany i słupy murowane wolno rozbierać w tym przypadku ręcznie lub małogabarytową 
koparką z odpowiednim osprzętem; 

♦ dla zapewnienia zupełnego bezpiecze ństwa nale ży całkowicie uniemo żliwi ć 
dost ęp do pomieszcze ń znajduj ących si ę pod rozbieranym dachem/stropem  

♦ fragmenty murów rozcinać i odspajać  w trakcie rozbiórki z  rusztowań roboczych  
♦ do ręcznego zwalania murów stosować kilofy, oskardy, kliny i młoty do odspajania, 

wielokrążki, wciągniki, świdry, drągi, przecinaki itp., łopaty i szufle do usuwania gruzu 
♦ do mechanicznego usuwania gruzu użyć ładowarki 
♦ pomocniczo przewidzieć spawarkę (przecinanie prętów, elementów stalowych etc.) 

� rozbiórka elementów stalowych 
♦ elementy stalowe rozkręcamy lub rozcinamy mechanicznie 
♦ belki stalowe możemy rozbierać po ich odciążeniu 
♦ rozbiórkę prowadzimy z rusztowań  
♦ przy pracach na wysokości nie wolno przyczepiać się za pomocą szelek bezpieczeństwa 

do elementów rozbieranych lub do elementów, które wskutek odcięcia fragmentu belki, 
mogą utracić nośność lub stateczność   

♦ belek stalowych osadzonych w murze nie rozcina się lecz wykuwa 
� rozbiórka okien i drzwi  

♦ przed przystąpieniem do rozbiórki okien i drzwi należy sprawdzić czy ościeżnice nie 
spełniają obecnie (np. wskutek osiadania lub utraty nośności nadproża) roli elementu 
nośnego dla fragmentu ściany nad ościeżnicą – w tym przypadku należy powyjmować 
skrzydła stolarki, natomiast ościeżnicę usunąć dopiero po rozebraniu górnej części 
ściany 

♦ okna i drzwi nieobciążone wyjmować razem ze skrzydłami zabezpieczając je deskami 
przed możliwością otwarcia się w trakcie transportu 

 
 
15.  SKŁAD BRYGADY ROBOCZEJ 
          

• monter konstrukcji                                                               - 1 pracownik   
    ( kierowanie) 
 
• monter konstrukcji                                                          - 3 ÷ 4 pracowników 
    (demontaż, rozbiórka) 

                ponadto: 
a)  spawacze                                                                      - 1 pracownik 
b)  operatorzy sprzętu 
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16.  UWAGI DOTYCZĄCE ROZBIÓRKI I NEUTRALIZACJI ODPADÓW BUDOWLANYCH 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
 
INSTRUKCJA - ROBOTY ROZBIÓRKOWE ELEMENTÓW ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST. 
UWAGI WSTĘPNE 
Obiekty posiadają  pokrycie płytami azbesto-cementowymi falistymi. 
Do wykonania tych prac zaleca się wykorzystanie metody mokrej zgodnie z przepisami Agencji Ochrony 
Środowiska. 
POSTANOWIENIA INSTRUKCJI 
1. We wszystkich miejscach robót  ustawić znaki ostrzegawcze. 
2. Odpady zawierające azbest muszą być oznakowane etykietami. 
3. Wszystkie ruchome tj. przesuwalne przedmioty usunąć ze strefy robót – dla ułatwienia późniejszego sprzątania. 
4. Miejsce robót wyłożyć folią. 
5. Wszystkie urządzenia wentylacyjne, grzewcze, chłodzące w pobliżu robót muszą być uszczelnione. 
6. Instalacje elektryczne muszą być odłączone lub zlikwidowane aby uniknąć porażenia prądem przy pracach 

rozbiórkowych prowadzonych metodą mokrą. 
7. Powinno być urządzone pomieszczenie odkażające składające się z 3 części: 

a) pokój brudny (pojemniki na brudną odzież, ławka i miejsce do butów) 
b) natryski (mydło i papier jednorazowego użytku) 
c) pokój czysty (ławka, ręczniki papierowe, oddzielne wiadra do dezynfekcji i płukania masek) 
Wewnątrz znajdują się kurtyny zbudowane z 3 warstw plastiku – żeby przepływ powietrza  możliwy był tylko w jednym 
kierunku. 

8. Zabezpieczenie pracownika: 
a) ochrona układu oddechowego (maska dobierana indywidualnie dla każdego pracownika) 

� półmaska z oczyszczaniem powietrza 
� pełnotwarzowa maska z oczyszczaniem powietrza 
� pełnotwarzowa maska ze wspomaganym obiegiem powietrza 
� maska z doprowadzanym powietrzem (najlepsze zabezpieczenie) 

b) okulary ochronne 
c) tarcze ochronne 
d) kaski ochronne 

9. Wykonywanie prac: 
♦ właściwe zwilżanie materiału przed i podczas usuwania 
♦ stosować do wody domieszkę środka powierzchniowo czynnego 
♦ odpady azbestowe muszą pozostawać wilgotne aż do momentu złożenia ich w podwójnych 

workach 
♦ pracownicy muszą posiadać sprzęt ochrony osobistej (dobrane indywidualnie zależnie od 

wymaganego stopnia zabezpieczenia) 
♦ odpady mogą być przewożone przez uprawnionego przewoźnika 
♦ w miejscu pracy mogą przebywać jedynie: personel usuwający azbest, personel mierzący 

zanieczyszczenie powietrza i inspektor / kierownik robót 
♦ wszystkie zanieczyszczenia przestrzenne np. folie okrywające i wykładające powinny być 

oczyszczone na mokro specjalnym odkurzaczem; szmaty po wilgotnym wycieraniu traktować 
jako odpadki 

10. Uwaga! Powierzenie rozbiórki specjalistycznej firmie (wykorzystującej po przetworzeniu odpady 
azbestowe w budownictwie drogowym) likwiduje koszty utylizacji. 

11. Po zakończeniu rozbiórki teren jest badany na obecność azbestu. 
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17. AKTY PRAWNE DOT. AZBESTU 
 

Ustawy 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn, zm.) 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) 

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.  Nr 163, poz. 981) 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 21) 

Rozporządzenia Rady Ministrów 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych 

z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047, z późn. zm.) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217, z późn. zm.) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 

1397, z późn. zm.)  

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. 

U. Nr 191, poz. 1595) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i 

usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na 

składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553, z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) 
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18. UWAGI SZCZEGÓLNE 
 

♦ Podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych przestrzegać 
przepisów BHP zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 47 Rozporządzenie nr 401  MI z 
2003 r. 

♦ Do projektu dołączyć ewentualne procedury Inwestora prowadzenia robót i ppoż. 
♦ Wszelkie prace wykonywać z uwzględnieniem aktualnego planu realizacyjnego i 

planszy zbiorczej sieci.  
♦ Bezwzględnie przestrzegać noszenia kasków.  
♦ Krawędzie dachu, otwory w dachu/stropie, krawędzie wykopów muszą być 

zabezpieczone barierkami ochronnymi. 
♦ Podczas prac na wysokości stosować szelki bezpieczeństwa. 
♦ W związku z prowadzeniem robót na terenie czynnego ośrodka szkolnego należy 

wygrodzić teren budowy oraz w miejscach ruchu osób postronnych ustawić tablice 
ostrzegawczo-informacyjne o tematyce BHP: 

a) „Teren budowy - wstęp wzbroniony” 
b) „Uwaga! Przejście niebezpieczne”   
c) „Uwaga! Roboty rozbiórkowe. Wstęp wzbroniony!” 
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UWAGI  OGÓLNE  DOTYCZ ĄCE  BHP 
 
Warunki ogólne 
Należy zwrócić szczególną uwagę na: 
� dobór odpowiednich montażystów (przez sprawdzenie możliwości pracy na wysokości -  badania lekarskie), 
� dobór montażystów pod kątem odpowiednich właściwości psychofizycznych (stopień inteligencji, refleks, odpowiedni 

słuch, wzrok, sprawność fizyczna, brak skłonności do alkoholizmu itp.). 
� zakaz palenia z wyłączeniem miejsc wyznaczonych; 
� prace pożarowo niebezpieczne  wymagają uzyskania pozwolenia i wymagają kontroli po zakończeniu (zgodnie z 

procedurą); 
 
Ponadto należy przestrzegać, aby: 
� przeprowadzano codzienną kontrolę stanu rusztowań oraz przejść na wysokości , 
� pomosty na rusztowaniach ogrodzone były barierkami, 
� podłoża pod rusztowania rurowe przygotować zgodnie z przepisami jak dla rusztowań metalowych  stojakowych, 
� realizowano zakaz przebywania pracowników na konstrukcji na zewnątrz barierek ochronnych, a w przypadku 

konieczności przebywania na zewnątrz rusztowania, bądź   w konstrukcji należy przestrzegać, by montażysta miał na 
sobie szelki bezpieczeństwa zamocowane do stałych elementów konstrukcji, 

� miejsce montażu/rozbiórki zabezpieczone było przed upadkiem przedmiotów z góry oraz istniał zakaz przebywania pod 
stanowiskami montażowymi, 

� wszyscy montażyści winni być  wyposażeni w kaski ochronne oraz w kamizelki koloru pomarańczowego. 
 
Obowiązki kierownika budowy 
Kierownik budowy lub jego zastępca zobowiązani są stale kontrolować roboty montażowo-rozbiórkowe i są 
odpowiedzialni za stan budowy pod względem bezpieczeństwa konstrukcji oraz przestrzegania przez załogę instrukcji 
montażowej i przepisów bezpieczeństwa pracy. 
 

 
W czasie wykonywania robót budowlano-montażowych należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów zawartych w:  
‘Rozporz ądzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych’ – Dziennik Ustaw nr 47 z 19.03.2003 – poz. 401. 
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ZESTAWIENIE URZ ĄDZEŃ POMOCNICZYCH.  

 
1.  Barierki ochronne bhp. 
2.  Sprzęt osobisty bhp. 
3.  Szelki bezpieczeństwa. 
4.  Małogabarytowa koparka z osprzętem burzącym i chwytakowym  

 lub podnośniko-ładowarka teleskopowa MERLO; ewent.  koparko-ładowarka UNC 060. 
5.  Wieżyczki systemowe ok. 2 ÷ 3  m. 
6.  Bloczki, wielokrążki 
7.  Samochody wywrotki. 
8.  Samochody do wywozu pojemników i kontenerów na odpady. 
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   - natrysk
   - szatnia czysta
6. Pojemniki na odpady azbestowe w workach podw.
7. Ogrodzenie tymczasowe (wg opisu techn.)
8. Brama i furtka budowy
9. Punkt pomocy medycznej (apteczka)
10. Punkt ppoż.
11. Tablica budowy
12. Miejsce zbiórki do ewakuacji
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