
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki, budynku magazynowego z częścią garażową (nr 1), wiaty magazynowej 

Zgodnie z wytycznymi inwestora rozbiórka dotyczy kondygnacji naziemnych wraz z ścianami fundamentowymi

fundamentami.

W zakres opracowania wchodzi:

 Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu

 Projekt rozbiórki budynków

2. Podstawa opracowania

 Zlecenie inwestora.

 Wizja lokalna.

 Dokumenty dotycząca obiektów i terenu dostarczone przez inwestora.

3. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowe obiekty zlokalizowane są na działce nr ewid. 42/1 w Bychawie, gm. Bychawa Miasto. Obiekty

zlokalizowane są w północno-zachodniej części działki, przy ulicy Budnego.

1. Opis stanu istniejącego (budynek magazynowy z częścią garażową nr 1)

6.1. Opis ogólny

Przedmiotowy budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o konstrukcji szkieletowej. Na ławach

stopach fundamentowych, monolitycznych żelbetowych wykonano słupy żelbetowe konstrukcyjne, prefabrykowane. Ściany

osłonowe zewnętrzne i wewnętrzne z cegły silikatowej. Stropodach prefabrykowany z płyt korytkowych, jednospadowy o spadku

ok. 6 stopni. Obiekt został wzniesiony w roku 1971. Obecnie częściowo pełni funkcję magazynową. 

Główne wejście do budynku od strony południowej – od dziedzińca. W budynku znajduje się 9 bram wjazdowych.

1.2. Zestawienia wielkości, powierzchni i kubatury

powierzchnia zabudowy: 732,74 m2

powierzchnia użytkowa: 698,28  m2

kubatura:             3084,16 m3

wysokość całkowita:    4,62 m 

długość :     60,05 m

szerokość:    12,20 m

1.3. Dane konstrukcyjno-materiałowe oraz ocena stanu technicznego

Fundamenty

W budynku zastosowane są fundamenty bezpośrednie w postaci ław fundamentowych żelbetowych. Konstrukcję

fundamentowych ustalono na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz oględzin ich nadziemnej części i części podziemnej.

Ponadto oględziny pozostałych elementów budynku powiązanych z fundamentami wykazują spękania, zatem stan techniczny

fundamentów uznaje się za niedostateczny.
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fundamentów uznaje się za niedostateczny.

Ściany

Ściany fundamentowe murowane z cegły pełnej grubości 25 cm na zaprawie cementowo – wapiennej. 

Ściany przyziemia osłonowe murowane z cegły silikatowej grubości 25 cm na zaprawie cementowo – wapiennej. 

Ściany są częściowo zarysowane, miejscowo widoczne wyboczenie i korozja biologiczna – stan niedostateczny.

Stropodach

Strop nad parterem z płyt kanałowych, oparte na wieńcu żelbetowym. Podciągi nad bramami w postaci wieńca opuszczonego

stropodach posiada widoczne ugięcia– stan niedostateczny.

Tynki

W budynku wykonano następujące wykończenie ścian:

- tynk systemowy silikonowy zewnętrzny.

- tynk cementowo – wapienny wewnątrz obiektu na ścianach i sufitach. 

Zarówno tynki wewnętrzne jak i zewnętrzne w stanie technicznym złym – w tynku występują ubytki, spękania, zacieki. 

Posadzki

Posadzki wewnętrzne jastrych cementowy – stan techniczny zły.

Pokrycie dachowe

Dach kryty papą asfaltową – stan techniczny niedostateczny.

Stolarka

Stolarka okienna – brak zamontowanej stolarki okiennej – niewypełnione otwory okienne.

Stolarka drzwiowa – brak – niezamontowane.

Wrota – drewniane, dwuskrzydłowe

Wszelkie elementy stolarki zewnętrznej w stanie technicznym złym.

Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji technicznego stanu elementów budynku.

L.p.

Klasyfikacja 
stanu 

technicznego 
element.

Procent zużycia 
elementu

Kryterium oceny elementu

1 Dobry 0-15

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia,
wyposażenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie 
wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości

wbudowanych materiałów odpowiadają wymogom norm.

2 Zadowalający 16-30
Element budynku utrzymany jest należycie. Celowy jest
remont bieżący polegający na drobnych naprawach,

uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji.

3 Średni 31-50
W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia
i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu.

Celowy jest częściowy remont kapitalny.

4 Dostateczny 51-70
W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia,
ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów

mają obniżoną klasę. Wymagany kompleksowy remont

5 Zły 71-100

W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia i
ubytki, które mogą lub zagrażają dalszemu użytkowaniu.
Zahamowanie zagrożenia wymaga rozbiórki i wykonania
nowego elementu. W uzasadnionych przypadkach
zahamowanie zagrożenia może nastąpić drogą kapitalnego 
remontu w bardzo dużym zakresie.
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7. Opis stanu istniejącego (wiata magazynowa nr 3)

7.1. Opis ogólny

Przedmiotowa wiata jest obiektem o konstrukcji murowanej z cegły pełnej posadowionej na ławach fundamentowych. W jednym

z narożników obiektu wykonano otwór na pełną wysokość zapewniający dostęp do wiaty. Dach jednospadowy, krokwiowy,

stalowy o spadku ok. 4 stopni. Obiekt pełni funkcję składu popiołu. 

7.2 Zestawienia wielkości, powierzchni i kubatury

powierzchnia zabudowy: 69,13 m2

powierzchnia użytkowa: 61,24  m2

kubatura:             293,67 m3

wysokość całkowita:    4,68 m 

długość :     10,05 m

szerokość:    6,89 m

7.3 Dane konstrukcyjno-materiałowe oraz ocena stanu technicznego

Fundamenty

W budynku zastosowane są fundamenty bezpośrednie w postaci ław fundamentowych żelbetowych. Konstrukcję

fundamentowych ustalono na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz oględzin ich nadziemnej części i części podziemnej.

Ponadto oględziny pozostałych elementów budynku powiązanych z fundamentami wykazują spękania, zatem stan techniczny

fundamentów uznaje się za niedostateczny.

Ściany

Ściany fundamentowe murowane z cegły pełnej grubości 25 cm na zaprawie cementowo – wapiennej. 

Ściany przyziemia murowane z cegły pełnej grubości 25 cm na zaprawie cementowo – wapiennej. 

Ściany są częściowo zarysowane, miejscowo widoczne wyboczenie i korozja biologiczna. Widoczne ubytki. –

niedostateczny.

Więźba dachowa

Więźba wykonano jako jednospadowa, krokwiowa. Krokwie oraz łaty stalowe. Na konstrukcji widoczna korozja –

niedostateczny.

Pokrycie dachowe

Dach kryty papą asfaltową – stan techniczny niedostateczny.

Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji technicznego stanu elementów budynku.

L.p.

Klasyfikacja 
stanu 

technicznego 
element.

Procent zużycia 
elementu

Kryterium oceny elementu

1 Dobry 0-15

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia,
wyposażenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie 
wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości

wbudowanych materiałów odpowiadają wymogom norm.

2 Zadowalający 16-30
Element budynku utrzymany jest należycie. Celowy jest
remont bieżący polegający na drobnych naprawach,

uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji.
W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia
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3 Średni 31-50 i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu.
Celowy jest częściowy remont kapitalny.

4 Dostateczny 51-70
W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia,
ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów

mają obniżoną klasę. Wymagany kompleksowy remont

5 Zły 71-100

W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia i
ubytki, które mogą lub zagrażają dalszemu użytkowaniu.
Zahamowanie zagrożenia wymaga rozbiórki i wykonania
nowego elementu. W uzasadnionych przypadkach
zahamowanie zagrożenia może nastąpić drogą kapitalnego 
remontu w bardzo dużym zakresie.

7. Technologia rozbiórki

7.1. Zakres rozbiórki

Rozbiórce podlegają obiekty wraz z kominem do poziomu ±0,00 posadzek, oraz fundamenty.

7.2. Warunki ogólne rozbiórki

W związku z tym, że w pobliżu znajdują się drzewa i słupy oświetleniowe przyjęto sposób rozbiórki bez użycia ciężkiego 

sprzętu wyburzeniowego. Rozbiórka będzie prowadzona systemem ręcznym z użyciem sprzętu mechanicznego. 

Wykorzystywany będzie dźwig samochodowy, samochodowy podnośnik montażowy, elektryczny młot wyburzeniowy, 

szlifierka kątowa, spawalniczy zestaw tlenowo-acetylenowego. Przewiduje się też użycie urządzeń pomocniczych 

(rusztowania, lekkie rusztowania przestawne, drabiny itp.). Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone wyłącznie na 

jednej kondygnacji.

Niedopuszczalne jest przebywanie pracowników na niższych kondygnacjach, podczas trwających robót na kondygnacjach

wyższych. Z uwagi na możliwość przeciążenia, zabrania się wykorzystywania stropów, klatek schodowych i rusztowań

składowania materiałów rozbiórkowych. Materiał rozbiórkowy powinien być usuwany bezpośrednio po rozbiórce,

gromadzenia go na stropie lub rusztowaniu Przemieszczanie materiałów rozbiórkowych po stropie może odbywać się jedynie

dodatkowych podkładach drewnianych. Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z poszczególnych

kondygnacji przez zrzut bezpośredni. Należy stosować specjalne zsypy do gruzu. Nośność stropów i klatki schodowej powinien

na bieżąco sprawdzać kierownik rozbiórki. Nie wolno obalać ścian i słupów przez podkopywanie lub podcinanie.

zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren należy oczyścić, zniwelować, oraz wykonać ewentualne naprawy chodników,

dróg wewnętrznych itp. Przed wykonaniem rozbiórki należy zamurować (na czas rozbiórki) otwory w bramach przejazdowych

oraz pod podciągami w tych bramach. Zamurowania wykonać pustakiem gazobetonowym gr 25 cm, zamurowania posadowić

na fundamencie o gł. 1,0m wykonanym z betonu min. B15. Dodatkowo wykonać podparcie w sąsiednich budynkach wykonane

ze słupów i rygli systemowych szalunków np. PERI, HUNNEBECK w trzech rzędach w rozstawie co min. 80cm. Podparcie

wykonać pod każdym stropem tak aby słupy w rzucie się pokrywały. Słupy posadowić na krawędziakach drewnianym

przekroju min. 16x16cm. Po rozebraniu fundamentów teren zasypać piaskiem i zagęścić do ID 0,6. Należy przeprowadzać

pomiary geodezyjne (dotyczy ewentualnych odchyłek od pionu geometrii ścian sąsiednich) po każdym etapie rozbiórki. 

pomiar powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki. Materiał rozbiórkowy powinien być usuwany bezpośrednio po rozbiórce.

Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren należy oczyścić, zniwelować. 

7.3. Harmonogram rozbiórki

Rozbiórkę należy prowadzić w następującej kolejności:

1. Ogrodzenie i przygotowanie placu budowy.
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2. Odłączenie od sieci miejskich instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacji. Instalacje powinny być odłączone od 

sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji. Należy dokonać odpowiednich wpisów w dzienniku robót.

3. Rozbiórka zewnętrznego komina na odcinku powyżej dachu budynku oraz wywiewek wentylacyjnych.

4. Rozbiórka zewnętrznego komina na odcinku poniżej dachu budynku (część komina obmurowana cegłą). Rozbiórkę 

ceglanej obudowy komina prowadzić warstwami z rusztowania ustawionego na powierzchni terenu. Zamiast wysięgnika 

zastosować rusztowanie ramowe warszawskie ustawione na powierzchni terenu.

5. Demontaż instalacji elektrycznej, wodnej.

Demontaż instalacji przeprowadzić w razie konieczności z lekkich, przestawnych rusztowań.

6. Demontaż obróbek blacharskich, balustrad, oświetlenia zewnętrznego,

rynien, rur spustowych, lekkich elementów obudowy.

Demontaż prowadzić z poziomu stropów lub, w razie konieczności, z podnośnika montażowego samochodowego.

7. Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej.

Demontaż stolarki przeprowadzić z lekkich, przestawnych rusztowań. 

8. Rozbiórka murowanych ścianek działowych.

Ścianki działowe murowane rozbierać warstwami, z lekkich, przestawnych rusztowań.

9. Usunięcie pokrycia dachu.

Usunąć pokrycie dachu zwracając szczególną uwagę na oddzielenie blachy o części konstrukcyjnej dachu.

10. Rozbiórka stropodachu/więźby dachowej.

Elementy stropodachu/więźby demontować pojedynczo Niedopuszczalne jest przebywanie pracowników usuwających 

stropodach pod nie rozebraną częścią konstrukcji. Elementy przecinać mechanicznie. Elementy usuwać na bieżąco po 

demontażu każdego elementu. Niedopuszczalne jest składowanie elementów na stropie.

11. Rozbiórka ścian parteru

Ściany rozbierać warstwami z lekkich, przestawnych rusztowań ustawionych na stropie nad

Parterem na dodatkowych podkładach. Przed ustawieniem rusztowania wykonać podparcie belek stropowych słupami z 

systemów szalunkowych. Elementy żelbetowe (nadproża) rozkruszać mechanicznie. Rusztowanie ustawić przy 

rozkruszanym elemencie. Gruz usuwać na bieżąco po rozkuciu każdego elementu. Przed rozebraniem ścian wykonać 

zamurowania i podparcia jak w pkt. 7.2

12. Rozbiórka ścian fundamentów.

Rozbiórkę wykonać poprzez odkopanie co max. 1,5m na długości fundamentu rozkucie i wywiezienie gruzu. Zwrócić 

szczególną uwagę na roboty bezpośrednio przy ścianach sąsiednich i prowadzić pod nadzorem kierownika rozbiórki.

7.4. Materiały porozbiórkowe

Materiały porozbiórkowe po segregacji należy poddać zagospodarowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie

środowiska poprzez recykling i utylizację. Gruz z rozkruszonych elementów betonowych, żelbetowych i ceglanych należy

zutylizować poza placem rozbiórki. Papa, tworzywa sztuczne jako elementy szczególnie uciążliwe dla środowiska poddać

utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach. Wywozem i utylizacją materiałów porozbiórkowych powinna zająć

specjalistyczna firma. Do obowiązków wykonawcy robót rozbiórkowych należy segregacja materiałów rozbiórkowych.

Podstawowe grupy segregowanych materiałów to: gruz, szkło, papa, drewno, stolarka okienna i drzwiowa. Na wszystkie

wywiezione rozbiórkowe materiały muszą być dostarczone dokumenty ich zagospodarowania, złomowania i wysypywania

składach śmieci lub innych składowiskach odpadów.
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Roboty przygotowawcze1

szt.Ogrodzenie placu budowy.
Odłączenie od sieci miejskiej instalacji elektrycznej.kalk. własna

1
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM
Roboty rozbiórkowe2

mDemontaż przewodów uziemiających i odgromowych z
płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim

KNR 4-03
1140-05

2
d.2

16,000m16

16,000RAZEM

mDemontaż przewodów uziemiających i odgromowych z
płaskownika mocowanych na ścianie

KNR 4-03
1140-09
analogia

3
d.2

8,000m8

8,000RAZEM

szt.Demontaż wysięgników na ścianie ceglanejKNR 4-03
1143-02

4
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

sztDemontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. 219-
273 mm przy użyciu palnika tlenowego - demontaż
wywiewek stalowych

KNR 4-04
0704-06
analogia

5
d.2

3,000szt3

3,000RAZEM

mDemontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju
żył do 6 mm2 z podłoża drewnianego ze zdjęciem
uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub

KNR 4-03
1117-01

6
d.2

38,000m38

38,000RAZEM

m2Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na
zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp
osobom postronnym

KNR 4-04
0509-03
z.o.3.1.

7
d.2

736,000m2736

736,000RAZEM

m2Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej
się do użytku - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp
osobom postronnym

KNR 4-04
0506-04
z.o.3.1.

8
d.2

70,000m270

70,000RAZEM

m2Rozebranie konstrukcji dachowych z elementów stalowych
nad I kondygnacjąkalk. własna

9
d.2

70,000m270

70,000RAZEM

m2Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad
2 m2

KNR 4-01
0354-08

10
d.2

135,000m215 * 9

135,000RAZEM

szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

KNR 4-01
0354-04

11
d.2

3,000szt.3

3,000RAZEM

m2Rozebranie płyt dachowych korytkowych - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnymkalk. własna

12
d.2

736,000m2736

736,000RAZEM

m3Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do
9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
- Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom
postronnym

KNR 4-04
0102-02
z.o.3.1.

13
d.2

132,527m335 * 4 - poz.10 * 0,24 - poz.11 * 1,8 * 0,24 + 6,17 * 4,25

132,527RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,

lastrykowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp
osobom postronnym

KNR 4-04
0504-01
z.o.3.1.

14
d.2

800,000m2735 + 65

800,000RAZEM

m3Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo
-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp
osobom postronnym

KNR 4-04
0101-01
z.o.3.1.

15
d.2

41,100m335 * 1 + 6,1 * 1

41,100RAZEM

m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na
odległość do 1 km

KNR 4-04
1101-02

16
d.2

327,227m3poz.12 * 0,1 + poz.13 + poz.14 * 0,1 + poz.15

327,227RAZEM

m2Składowanie, transport i utylizacja pozostałych odpadów -
papakalk. własna

17
d.2

735,000m2735

735,000RAZEM
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