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Leszno, 30 lipca 2008 r.
O Ś W I A D CZ E N I E
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)
O Ś W I A D C Z A M,
Ŝe „PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI tzw. „BUNKRA” usytuowanego przy
budynku głównym Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie
przy ul. Poniatowskiego 2
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant:
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Formalną podstawę opracowania stanowi zlecenie Inwestora.
Merytoryczną podstawę opracowania stanowią:
•

Zalecenie z 5 letniego przeglądu technicznego budynków Z.S.E. w Lesznie.

•

Przeprowadzona wizja lokalna,

•

Dokumentacja fotograficzna,

•

Aktualnie obowiązujące normatywy techniczne i inne przepisy dotyczące robót
rozbiórkowych

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje opis murowanej konstrukcji dobudowanego do budynku
szkolnego w aspekcie bezpiecznej rozbiórki.
Podany zostanie sposób przeprowadzenia rozbiórki, zastosowania urządzeń lub
konstrukcji pomocniczych i koniecznego sprzętu technicznego. Określona zostanie
lokalizacja placów składowych przeznaczona na magazynowanie elementów
rozbiórkowych.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
3.1. Wprowadzenie
Dobudowany budynek o murowany o

wysokości całkowitej h = 2,60 m

-

zlokalizowany jest na terenie posesji przy ul. Poniatowskiego 2 w Zespole Szkół
Ekonomicznych w Lesznie. Budynek od dawna jest nieuŜytkowany przez Z.S.E. w
Lesznie.

3.2. Szczegółowy opis techniczny
Budynek murowany, ściany z cegły pełnej grubości 42 cm bez izolacji pionowej
ścian. Strop Kleina o złym stanie technicznym ze względu na zniszczoną izolację
poziomą stropu.
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3.3. Opis stanu technicznego „bunkra”
Budynek od lat nieuŜytkowany i nie remontowany. Budynek wykazuje rozległe
zniszczenia powierzchni cegieł w stropie i ścianach. Zaprawa miejscami jest
zwietrzała, występują rozległe ubytki zaprawy.
Na stropie całkowity brak tynków, a sam strop całkowicie zawilgocony i groŜący
zawaleniem.

4. OGÓLNA KONCEPCJA ROZBIÓRKI
Ogólną

koncepcję

rozbiórki

opracowano

w

oparciu

o

wyniki

ustaleń

przeprowadzonych w lipcu w Dziale Technicznym Zespołu Obsługi przy Wydziale
Edukacji Urzędu Miasta Leszna.
Ustalono, Ŝe rozbiórka obiektu ze względu na bezpośrednie jego usytuowanie przy
budynku szkolnym przeprowadzona zostanie ręcznie, z pomocą elektronarzędzi.
Zdemontowane

elementy

i

gruz

będą

składowane

w

kontenerach

i sukcesywnie wywoŜone poza teren budowy.

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS KOLEJNOŚCI ROBÓT
ROZBIÓRKOWYCH
5.1. Dane wyjściowe
ZałoŜono, ze prace rozbiórkowe będą prowadzone z poziomu terenu.

5.2. Sposób rozbiórki tzw. „bunkra”
Przewiduje się, Ŝe rozbiórka budynku wykonywana będzie za pomocą ręcznych
elektronarzędzi lub ręcznie, co podyktowane jest tym, Ŝe budynek dobudowany jest
do budynku szkolnego i znajduje się na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w
Lesznie.
Ręczna rozbiórka budynku a zwłaszcza stropu winna być wykonywana bardzo
ostroŜnie od góry stropodachu. Pamiętać naleŜy o tym, Ŝe mury muszą być
rozbierane warstwami. Powstały gruz powinien być kierowany bezpośrednio do
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kontenerów. Gruz zgromadzony w kontenerze musi być niezwłocznie usuwany z
placu budowy po zapełnieniu kontenera.

5.3 Sprzęt techniczny i środki transportu mogące znaleźć
zastosowanie w robotach rozbiórkowych
5.3.1. Sprzęt techniczny do dalekiego transportu poziomego
Zakłada się, Ŝe do transportu drogowego (poza placem budowy) zastosowany
zostanie sprzęt o nośności 3 – 8 t. Mogą to być samochody typu Star lub inne o
stosownym udźwigu. Pamiętać teŜ naleŜy, Ŝe gruz ceglany będzie składany w
kontenerach,

które

muszą

być

transportowane

za

pomocą

pojazdów

specjalistycznych.

6. UWAGI KOŃCOWE
Przedsiębiorstwo wykonujące roboty rozbiórkowe ma prawo dokonać odstępstw od
przyjętego w projekcie toku postępowania przy rozbiórce obiektu pod warunkiem
zachowania prawidłowości rozbiórki i nie dopuszczenia powstania zagroŜenia dla
Ŝycia i mienia własnego i osób postronnych

7. ZALECENIA
1. Roboty rozbiórkowe naleŜy przeprowadzić zgodnie z pozwoleniem na
budowę udzielonym Inwestorowi przez właściwe terenowo władze
budowlane.
2. Teren rozbiórki i tymczasowe składowisko muszą być odpowiednio
ogrodzone i zaopatrzone w tablice ostrzegawcze, aby nie było moŜliwe
wkroczenie na ten teren osób nieupowaŜnionych.
3. Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych
robót

rozbiórkowych

zabezpieczone.

W

powinny

szczególności

być

w

naleŜy

sposób
wytyczyć

odpowiedni
i

wyraźnie

oznakować tymczasowe drogi okręŜne (obejścia i objazdy).
4. Wszystkie osoby biorące udział w procesie roboczym muszą być
zaopatrzone w odpowiednią odzieŜ ochronną – kaski, rękawice, buty,
itp. Narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i
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gładkich

trzonkach

technicznym.

oraz

Przecinaki

stale
muszą

utrzymywane
być

w

dobrym

zabezpieczone

stanie

gumowymi

ochraniaczami.
Elektryczne narzędzia ręczne muszą być bezpieczne i odpowiednio
zerowane.
5. Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone w porze dziennej w
dzień pogodny bez opadów.
6. W czasie robót rozbiórkowych naleŜy zachować ostroŜność i ściśle
przestrzegać przepisy BHP.

8. WYKORZYSTANE MATERIAŁY
•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 26
października 2006),

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994 w sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nie
uŜytkowanych, zniszczonych lub niewykończonych obiektów budowlanych...,

•

A. DyŜewski „Technologia i organizacja budowy”, część I i II, Arkady, Warszawa
1971.

