
         Opis techniczny do projektu częściowej rozbiórki pomieszczeń gospodarczych usytuowanych przy ul. Dworcowej 12 

 w Głubczycach 
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1. P R O J E K T  Z A G O S P O D A R O W A N I A  T E R E N U 
 

1.1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż 
jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów. 
 
Przedmiot inwestycji: 
Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka pomieszczenia gospodarczego – znajdującego się w 
miejscowości Głubczyce, przy ul. Dworcowej 12 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 
numerem 731/25. Obiekt przeznczony do rozbiórki jest nieużytkowany. 
Przedmiotowe pomieszczenie gospodarcze znajduje się pomiędzy dwoma innymi 
pomieszczeniami gospodarczymi oraz budynkiem mieszkalnym.  
Dwie ściany tworzące budynek przeznaczony do rozbiórki są ścianami wspólnymi z 
pozostałymi budynkami gospodarczymi. W związku z tym przedmiotowa rozbiórka będzie 
polegała na częściowej rozbiórce murów oraz pozostawieniu ścian tworzących sąsiednie 
budynki gospodarcze. Przedmiotowe, rozbierane pomieszczenie gospodarcze nie jest 
połączone konstrukcyjnie z przyległym budynkiem mieszkalnym. 
Ogólny stan pomieszczenia przeznaczonego do rozbiórki jest zły i kwalifikuje się, jako obiekt 
zagrażający zdrowiu i życiu ewentualnych użytkowników. Do jego obecnego stanu 
doprowadziła nie tylko nieprawidłowa polityka remontowa budynku (min. przerwanie 
pokrycia dachowego), ale i długi okres eksploatacji, naturalne zużycie materiałów 
budowlanych, brak izolacji przeciwwodnych oraz osłabienie podłoża gruntowego w postaci 
zmiany stosunków wodnych.  
Pomieszczenia przyległe do rozbieranego pomieszczenia są w dobrym stanie technicznym, 
gdyż powstały prawdopodobnie w okresie późniejszym. Ponadto są to obiekty użytkowane z 
zachowaniem ciągłości poszycia dachowego oraz stolarki okiennej i drzwiowej. 
Dwa pomieszczenia gospodarcze oraz budynek mieszkalny występujące na działce i będące w 
bezpośrednim sąsiedztwie z rozbieranym pomieszczeniem znajdują się poza zakresem 
opracowania. 
 

1. Lokalizacja: 
Głubczyce, ul. Dworcowa 12, dz. nr 731/25, 
48-100 Głubczyce. 
 

2. Inwestor: 
Gmina Głubczyce, 
ul. Niepodległości 14,  
48-100 Głubczyce. 
 

3. Podstawa opracowania: 
- umowa na wykonanie prac projektowych, 
- wizja lokalna na terenie inwestycji, 
- uzgodnienia z inwestorem, 
- obowiązując przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne dla budników. 
 

4. Parametry techniczne obiektu: 
 
KATEGORIA  
Budynek  – KATEGORIA II, k=1,0, w=1,0 
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Budynek to budynek niski (N). 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej[Dz. U. Nr 121, 
poz. 1137 z późn. zm.] §4 ust. 1 projekt nie wymaga uzgadniania z Rzeczoznawcą w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej. 
 
 
1.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu 
Z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek i obiektów przeznaczonych do dalszego 
użytkowania. 
 
Opis rozbiórek i obiektów przeznaczanych do dalszego użytkowania: 

I. Opis stanu istniejącego 

1. Istniejący stan zagospodarowania działki 
Na działce nr 731/25 w miejscowości Głubczyce znajduje się: w bezpośrednim sąsiedztwie z 
dwoma pomieszczeniami gospodarczymi oraz budynkiem mieszkalnym, które nie są w 
zakresie opracowania. Pozostałą część działki to teren pokryty zielenią.  
Przedmiotowe pomieszczenie gospodarcze jest w złym stanie technicznym i grozi 
zawaleniem, dlatego też planuje się jego rozbiórkę. 
 

 
Zdj. 1. Budynek gospodarczy, przeznaczony do rozbiórki – elewacja tylna. 
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Zdj. 2. Budynek gospodarczy, przeznaczony do rozbiórki – elewacja boczna. 

 

II. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych 

 
1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze 
Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót przygotowawczych na terenie wokół 
budynku: 

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno - biurowe placu rozbiórki, 
- ustawienie suchych toalet przenośnych, 
- wyznaczenie miejsc składowania materiałów z przyszłej rozbiórki. 
 

2. Rozbiórka stolarki drzwiowej  
Przed demontażem drzwi należy sprawdzić, czy demontaż nie zagrozi zdrowiu i życiu 
człowieka. 
3. Rozbiórka poszycia dachu oraz elementów nośnych więźby dachowej 
Przy demontażu więźby dachowej należy zdemontować pokrycie dachowe, następnie 
przystąpić do demontażu elementów więźby dachowej takich jak słupy, krokwie, płatwie oraz 
murłaty. 
4. Rozbiórka ścian nośnych 
Do rozbiórki zewnętrznych ścian nośnych należy użyć maszyn (koparki, lub koparko – 
ładowarki) lub rozbierać ściany ręcznie używając lekkich rusztowań przestawnych. Zabrania 
się obciążania rusztowań i pomostów przeznaczonych dla robotników dokonujących rozbiórki 
ciężarem demontowanych konstrukcji. Podczas rozbierania każdego elementu 
konstrukcyjnego należy zwracać szczególną uwagę na stateczność demontowanego elementu 
oraz części pozostałej do rozebrania. Ze względów bezpieczeństwa ludzi, w żadnym wypadku 
nie wolno dopuszczać do zawalenia się elementów rozbieranych w sposób niekontrolowany. 
5. Rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów 
Ściany fundamentowe i fundamenty rozbierać mechanicznie za pomocą koparki wyposażonej 
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w młot pneumatyczny. Powstały w wyniku rozbiórki dół po fundamentach budynku, 
zniwelować poprzez wypełnienie gruboziarnistym piaskiem zagęszczanym warstwami. 
Sposób zagospodarowania uzyskanej powierzchni określi inwestor. 
6. Segregacja odpadów, transport i utylizacja 
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych, materiały z rozbiórki należy segregować i 
oddzielać, te które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak np. elementy metalowe. 
Pozostałe elementy wbudowane jak drewno, porażone są przez korozję biologiczną i z tego 
powodu praktycznie nie nadają się do ponownego wbudowania. Całość urobku z rozbiórki 
należy przeznaczyć do utylizacji na zorganizowanym wysypisku śmieci, chyba że inwestor 
wyda inne dyspozycje co do przeznaczenia materiałów z rozbiórki. Palenie drewna na miejscu 
jako sposób na jego utylizację, jest niedopuszczalne. 
Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Do transportu 
stosować samochody ciężarowe samowyładowcze, zabezpieczone przed pyleniem w czasie 
jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych. 

 
Przy rozbiórce elementów zawierających azbest, należy: 
- nawilżać wodą wyroby przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymać wstanie 
wilgotnym przez cały czas, 
- demontować całe płytki i kształtki bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to 
technicznie możliwe, 
- odspajać materiały trwale związane z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi 
ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające 
powietrze, 
- prowadzić kontrolny monitoring powietrza w przypadku stwierdzenia występowania 
przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłków azbestu w środowisku pracy, 
- codziennie zabezpieczać zdemontowane wyroby i odpadów zawierające azbest oraz 
magazynować je na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. 

 

III. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 
Lokalizacja obiektu, otoczenie, ani też żadne z elementów zagospodarowania działki czy 
terenu nie powinny stwarzać sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa czy zdrowia pracowników. 
Realizacja rozbiórki budynku nie powinna rodzić sytuacji szczególnego zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio uczestniczących w procesie budowy. 
Zagrożenie mogące wystąpić przy realizacji niniejszego zamierzenia należą raczej do 
typowych problemów wykonawczych. Następujące prace mogą stwarzać zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- wykonywanie robót na wysokości przy demontażu elementów wyposażenia i konstrukcji 
rozbieranego budynku, 
- wykonywanie robót na rusztowaniach, 
- usuwane gruzu i zdemontowanych elementów pokrycia dachu, 
- usuwanie elementów budynku podlegających utylizacji (płytki azbestowe), 
- prace związane z odcinaniem mediów przyłączonych do budynku (prąd, woda), 
- roboty ziemne przy usuwaniu podziemnej części budynku – fundamentów, ścian piwnic. 
Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia", który powinien być sporządzony przez Kierownika 
Budowy, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami w 2006r. Prawo Budowlane. W 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym dalej „Planem BIOZ" należy uwzględnić 
podane wyżej zagrożenia. W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać 
obowiązujących przepisów BHP. 
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Powinno się zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające warunki socjalne 
oraz sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu 
z tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Pracownicy powinni 
posiadać aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokości. Powinni też 
być wyposażeni w odpowiedni do charakteru prac sprzęt, kaski ochronne i odzież ochronną. 

 
Uwagi końcowe: 
- Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić zgodnie z pozwoleniem na budowę udzielonym 
Inwestorowi przez właściwe terenowo władze budowlane. 
- Teren rozbiórki i tymczasowe składowisko muszą być odpowiednio ogrodzone i zaopatrzone 
w tablice ostrzegawcze, aby nie było możliwe wkroczenie na ten teren osób 
nieupoważnionych. 
- Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych prac rozbiórkowych 
powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone. W szczególności należy wytyczyć i 
wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okrężne (obejścia i objazdy). 
- Do wykonywania prac na wysokości można dopuścić jedynie osoby posiadające stosowne 
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP. 
- Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyżej 1m powinni być zaopatrzeni w 
pasy ochronne z linami odpowiednio umocowanymi do trwałych elementów konstrukcji w 
danym momencie nie rozbieranych. Wszystkie osoby biorące udział w procesie rozbiórki 
muszą być zaopatrzone w odpowiednią odzież ochronną – kaski, rękawice, buty, itp. 
- Narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych gładkich trzonkach oraz stale 
utrzymywane w dobrym stanie technicznym. 
- Przecinaki muszą być zabezpieczone gumowymi ochraniaczami.  
- Elektryczne narzędzia ręczne muszą być bezpieczne i odpowiednio zerowane. 
- Gruz powinien być gromadzony w stalowych kontenerach. 
- Rusztowanie opasujące trzon komina winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
- Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone w porze dziennej i bez opadów. 
- W czasie robót rozbiórkowych należy zachować ostrożność i ściśle przestrzegać zasad BHP. 
- Po zakończeniu rozbiórki na poziomie terenu należy istniejący otwór zasypać i 
utwardzić. 
- Przygotowanie organizacyjne prowadzenia robót budowlanych powinno polegać na 
zastosowaniu parametrów bezpiecznego zagospodarowania placu budowy. 
- Usytuowanie stanowisk pracy w budynku poddawanym rozbiórce wymaga opracowania 
harmonogramów prowadzonych prac gwarantujących bezpieczeństwo pracowników. 
-  Wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizację stanowisk materiałów 
przeprowadzić w sposób nie powodujący kolizji 
-  Usytuowanie i prowadzenie dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla pracowników 
budowlanych. 
-  Roboty rozbiórkowe i budowlane należy prowadzić pod nadzorem technicznym, zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót. 
-  Maszyny i urządzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny 
posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa zgodności z przepisami oraz spełniać 
wymagania przepisów i norm higienicznych, higienicznych w tym także wymagania 
dotyczące ograniczenia hałasu i zapylenia. 
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Opis projektowanych zmian: 
Projekt nie przewiduje zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych znajdujących się 
na działce nr 731/25.  
Planuje się rozbiórkę budynku gospodarczego, co spowoduje wzrost terenu biologicznie 
czynnego na działce nr 731/25.  
 
1.3. Projekt zagospodarowania działki lub terenu. 
W tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w 
tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia 
terenu zapewniające przeciwpożarowego zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i 
zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu 
zagospodarowania działki lub terenu. 
 
Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi: 
Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi w związku z rozbiórką budynku 
gospodarczego - nie są projektowane dodatkowe urządzenia budowlane. 
 
Układ komunikacyjny: 
 
Działka nr 731/25 posiada zjazd na drogę dojazdową. 
 
Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym: 
 
- Nie dotyczy 
 
Ukształtowanie terenu i zieleni: 
 
W związku z rozbiórką obiektu wzrośnie ilość terenów zielonych. Inwestycja nie wpłynie na 
ukształtowanie terenu działki. 
 
1.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 

budowlanej lub terenu. 
Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, 
powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnie zieleni lub powierzchnie 
biologicznie czynne oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego 
braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo z decyzją o 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania terenu: 
 
Powierzchnia zabudowy obiektu przeznaczonego do rozbiórki  
 

30,24 m² 
 

Powierzchnia zabudowy adaptowanych obiektów budowlanych 0 
Powierzchnia projektowanych dróg, parkingów, placów i 
chodników, schodów oraz taras 

 
0 

Powierzchnia zieleni, grunty orne, pozostałe tereny 
niezabudowane (powierzchnia biologicznie czynna) 

Ze względu na rozbiórkę 
obiektu ilość terenów 
zielonych wzrośnie. 
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RAZEM – powierzchnia działki nr 731/25 710,05 m² 
 

 
1.5. Ochrona zabytków. 
Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 
wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
Na terenie działki nr 731/25 znajduje się budynek mieszkalny wpisany do Gminnej Ewidencji 
Zabytków Gminy Głubczyce pochodzący z ok. 1880 r. 
 
1.6. Eksploatacja górnicza. 
Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 
znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

 
Teren działki nr 731/25 nie jest położony w granicach terenu górniczego. 
 
1.7. Przewidywane zagrożenie dla środowiska. 
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 
obiektów bud. i ich otoczenia w zakresie zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
 Istniejące zagrożenia dla środowiska: 
 
Inwestycja nie wpłynie ujemnie i nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego min. w 
zakresie drzewostanu, wód powierzchniowych i podziemnych na terenie przedmiotowej 
działki i terenów sąsiednich. 
Mechaniczna rozbiórka budynku będzie miała minimalne szkodliwy wpływ dla środowiska z 
uwagi na powstały hałas pracy sprzętu, chwilowe zapylenie i zanieczyszczenie otoczenia. 
Planowane do wykonania roboty rozbiórkowe i budowlane w budynku nie naruszą 
uzasadnionych interesów osób trzecich, to jest właścicieli budynków sąsiednich. 

 
 Projektowane zagrożenia dla środowiska: 
 
Brak 
 
Projektowane zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia: 
 
Brak. 
 
1.8. Inne. 
Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych. 

 
Nie dotyczy. 
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1.9. Powierzchnia zabudowy. 
W przypadku budynków – powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt. 4, określonej 
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określenia i obliczenia 
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do 
rozporządzenia.  
 
Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów budowlanych: 
 
Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów 
budowlanych 
- budynki mieszkalne jednorodzinne (PN-ISO 9836: 1997) 

Nie dotyczy 

 
1.10. Informacja o obszarze oddziaływania. 
Na podstawie jakich przepisów określono obszar oddziaływania inwestycji. 

 
Obszar oddziaływania obiektu został określony na rysunku zagospodarowania terenu. 
Przepisy prawa, w oparciu których dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 

- Prawo Budowlane, 
- Warunki Techniczne, 
- Ustawa o drogach publicznych, 
- Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. 
 
 
 
 

         AUTOR 
 
 
        ......................................... 
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2. P R O J. A R C H I T E K T O N I C Z N O - B U D O W L A N Y  
 
2.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego. 
 
Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju 
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, 
zestawienie powierzchni, wysokość i długość. 
 
 
Przeznaczenie i program użytkowy: 
Obiekt przeznczony do rozbiórki miał przeznaczenie gospodarcze. Obecnie, ze względu na 
jego zły stan techniczny i możliwość zawalenia jest nieużytkowany. 
 
Lokalizacja: 
ul. Dworcowa 12, 
48-100 Głubczyce, 
dz. nr 731/25, 
 
Inwestor: 
Gmina Głubczyce 
ul. Niepodległości 14 
48-100 Głubczyce 
 
Charakterystyczne dane obiektu 
 
Charakterystyczne dane obiektu przeznaczonego do rozbiórki:  

 Pomieszczenie gospodarcze 
Powierzchnia zabudowy (m2) 30,24 m² 
Długość elewacji tylnej (m) 7,70 m  
Wysokość budynku (m) 5,83 m ( do kalenicy) 
 
 
2.2. Zestawienie powierzchni użytkowych obliczonych według Polskiej Normy, o której 
mowa w § 8 ust. 2 pkt. 9, z uwzględnieniem następujących zasad: 
a) przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie 
budynku pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczony n stały pobyt ludzi, które wraz 
z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych, 
b) powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 
2,20 m należy zaliczyć do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, 
lecz mniejszej od 2,20 m – w 50 %, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się 
całkowicie. 
 
W stosunku do budynku mieszkalnego i lokali mieszkalnych. 
 
Jak wyżej. 
 
2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego. 
 
Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do 
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krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego 
 
 
Forma i funkcja: 
Forma architektoniczna 
Budynek jest trwale związany z gruntem. Bryła pomieszczenia jest w kształcie prostokąta. Z 
budynkiem połączone są inne budynki gospodarcze oraz budynek mieszkalny.  
Dach jednospadowy.  
 
Funkcja obiektów 
Przeznaczenie gospodarcze – obecnie nieużytkowany. 
 
Spełnienie wymagań art 5 ust.1: 
 
Nie dotyczy 
 

1. Spełnienie wymagań odnośnie bezpieczeństwa konstrukcji 
 
Nie dotyczy 
 

2. Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego 
 
Nie dotyczy 
 

3. Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania 
 
Nie dotyczy 
  

4. Spełnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 
 
Nie dotyczy 
  

5. Spełnienie odpowiednich warunków ochrony środowiska 
 
Nie dotyczy 
 

6. Spełnienie odpowiednich warunków ochrony przed hałasem i drganiami 
 
Nie dotyczy 
  

7. Spełnienie odpowiednich warunków oszczędności energii i odpowiedniej 
izolacyjności cieplnej przegród 

 
Nie dotyczy 
 

8. Spełnienie warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem budynków, w 
szczególności  w zakresie: 
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Nie dotyczy 
 

9. Spełnienie warunków ochrony ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej 
 
Nie dotyczy 
 

10. Spełnienie wymagań ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz 
obiektów objętych ochroną konserwatorską 

 
Nie dotyczy. 
 

11. Spełnienie wymagań odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej 
 
Nie dotyczy 
 

12. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania, uzasadnionych interesów 
osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej 

 
Nie dotyczy 
 
2.4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego. 
 
Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń 
konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla 
konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, 
rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, 
kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz 
zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-
materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w wypadku 
projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego należy 
dołączyć ocenę techniczną obejmującą, w uzasadnionych wypadkach, także ocenę 
aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego. 
 
Układ konstrukcyjny obiektu 
 
Nie dotyczy 
  
Zastosowane schematy statyczne 
 
Nie dotyczy 
 
Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe 
wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce – 
wyniki ewentualnych badań doświadczalnych. 
 
Nie dotyczy 
 
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu. 
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Konstrukcja obiektu . 
 
1. Budynek gospodarczy: 
 
Fundamenty.  
Fundamenty wykonane z cegły ceramicznej pełnej.  
 
Ściany zewnętrzne.  
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 
wapiennej. W obrębie ścian widoczne są pęknięcia, zawilgocenia, wykwity oraz ubytki cegieł. 
 
Stolarka otworowa. 
Stolarka otworowa zostanie rozebrana razem z całym obiektem. 
 
Tynki zewnętrzne.  
Elewacja częściowo nieotynkowana. 
 
Konstrukcja dachu. 
Więźba dachowa drewniana, w znacznej części zniszczona. Poszycie dachu z płyt 
azbestowych. W znacznym stopniu zniszczone. 
 
Wyposażenie instalacyjne. 
Brak wyposażenia w instalacje. 
  
Kategorię geotechniczną obiektu budowlanego 
             
Nie dotyczy. 
 
Warunki i sposób posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej 
             
Nie dotyczy. 
 
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród 
budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie 
potrzeby, do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne 
warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu. 
 
 Ne dotyczy 
 
UWAGI: 

• Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora 
jest nie dozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 
04.02.1994r.) 

• Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i 
polskimi normami. 

 
2.5. Przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne 
W stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - 
sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 
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niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 
 
Nie dotyczy 
 
2.6. Dane technologiczne 
W stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane 
technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem 
obiektu i jego rozwiązaniami budowlanym 
 
Nie dotyczy 
 
2.7. Nawiązania do warunków terenu. 
W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz 
rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym 
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z 
uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych. 
 
Nie dotyczy 
 
2.8. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego. 
 
Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 
zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w 
szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji 
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, 
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób 
powiązania instalacji obiektu 
budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do 
obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju 
i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić: 
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych — 
założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-
budowlanych oraz innych przepisów w tym zakresie, 
b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i 
chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami. 
 
Nie dotyczy 
 
2.9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych.  
 
Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w 
tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno- użytkową, decydującą o 
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne 
parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, 
konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem. 
 
Nie dotyczy. 
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2.10. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego. 
Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, opracowana zgodnie z przepisami 
dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno--użytkową 
oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, z 
wyjątkiem obiektów wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, określającą w zależności od 
potrzeb: 
a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, 
stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy 
urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku, 
b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, 
klimatyzacyjne lub chłodnicze — właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian 
pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych, 
c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na 
gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego, 
d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania 
budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w 
przepisach techniczno-budowlanych. 
 
Nie dotyczy 
 
2.11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 
na środowisko. 
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie pod względem:  
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,  
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,  
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,  
d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,  
e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazać, że przyjęte w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują 
wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 
budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
Nie dotyczy 
 
2.12. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
W stosunku do budynku - analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne 
techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów 
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane 
systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub 
chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na 
energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy 
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ciepła, określającą: 
a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania 
ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii 
obliczania charakterystyki energetycznej budynków, 
b) dostępne nośniki energii, 
c) (uchylona), 
d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: - systemu 
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub - systemu konwencjonalnego oraz systemu 
hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego, 
e) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię, 
f) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię; 
 
Nie dotyczy 
 
2.13. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 
 
Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji: 
 
Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p.poż ( Dz.U. nr 
121, poz. 1137 z dnia 16 czerwca 2003 r.). 
 
1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji: Budynek niski, na rzucie w prostokąta. 
 
Kubatura brutto – pomieszczenie gospodarcze – około 127,94 m3 
 
Powierzchnia użytkowa – pomieszczenie gospodarcze – 30,24 m2  
 
Wysokość do okapu – pomieszczenie gospodarcze – 3,41 m, 
 
Wysokość do kalenicy – 5,83 m, 
 
Długość – 7,70 m, 
 
Szerokość – 3,75 m. 
 
Liczba kondygnacji –  
- pomieszczenie gospodarcze - 1 kondygnacja nadziemna. 
 
Kategoria obiektu:  
- pomieszczenie gospodarcze - Kategoria II, k=1,0, w=1,0. 
 
Budynek niski (N). 
  
2. Odległość od obiektów sąsiadujących: 

Najmniejsza odległość od budynków sąsiednich –  
- pomieszczenie gospodarcze – w bezpośrednim sąsiedztwie z dwoma budynkami 
gospodarczym oraz budynkiem mieszkalnym. 
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3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych:  
Brak występowania substancji palnych. 

 
4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:  

Nie dotyczy 
  
5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w 

poszczególnych pomieszczeniach: 
      Nie dotyczy 
 
6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych:  

Nie dotyczy. 
 
7. Podział obiektu na strefy pożarowe:  
      Nie dotyczy 
 
8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych:  
      Nie dotyczy 
 
9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz 

przeszkodowe:  
      Nie dotyczy 
 
10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiektach, dostosowany do wymagań 

wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w 
szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, 
urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:  
Nie dotyczy 

 
11. Wyposażenie w gaśnice:  

Nie dotyczy. 
 
12. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: Zgodnie z Rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych: 

      Nie dotyczy 
 
13. Drogi pożarowe: Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych projektowany obiekt nie wymaga doprowadzenia do niego drogi 
pożarowej. 

 
Nie dotyczy 

 
UWAGA: 
 



         Opis techniczny do projektu częściowej rozbiórki pomieszczeń gospodarczych usytuowanych przy ul. Dworcowej 12 

 w Głubczycach 

Lokalizacja: Głubczyce, działka nr 731/25 

1. WYKONAWCA WYMIENIONEGO ZAKRESU ROBÓT, POWINIEN Z APOZNAĆ SIĘ 
Z CAŁO ŚCIĄ DOSTĘPNEJ DOKUMENTACJI. 

 
2. W PRZYPADKU STOSOWANIA JAKICHKOLWIEK ROZWI ĄZAŃ 
SYSTEMOWYCH NALE ŻY PRZY WYCENIE UWZGL ĘDNIĆ WSZYSTKIE 
ELEMENTY DANEGO SYSTEMU, NIEZB ĘDNE DO ZREALIZOWANIA CAŁO ŚCI 
PRAC. 

 
3. NIEZALE ŻNIE OD STOPNIA DOKŁADNO ŚCI I PRECYZJI DOKUMENTÓW 
OTRZYMANYCH OD INWESTORA DEFINIUJ ĄCEJ USŁUGĘ DO WYKONANIA, 
WYKONAWCA ZOBOWI ĄZANY JEST DO UZYSKANIA DOBREGO REZULTATU 
KOŃCOWEGO. 

 
4. WSZYSTKIE ELEMENTY NIEUJ ĘTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU (OPISIE I 
RYSUNKACH), ZDANIEM WYKONAWCY NIEZB ĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO 
WYKONANIA ROBÓT MUSZ Ą BYĆ ZAMONTOWANE I DOSTARCZONE. 
 
5. NIE NALEŻY ODMIERZA Ć WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TE Ż UŻYWAĆ GO 
JAKO SZABLONU. 

 
6. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY 
NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
JAKICHKOLWIEK NIEZGODNO ŚCI NALE ŻY ZWRÓCI Ć SIĘ DO PROJEKTANTA. 

 
7. W PRZYPADKU ROZBIE ŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMI ĘDZY RYSUNKAMI 
DETALI I CAŁO ŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU ORAZ PROJEKTU 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PODSTAW Ą WYMIAROWANIA S Ą RYSUNKI 
DETALI. 

 
8. DOKUMENTACJ Ę ARCHITEKTONICZN Ą NALEŻY ROZPATRYWA Ć ŁĄCZNIE Z 
DOKUMENTACJ Ą KONSTRUKCYJNĄ ORAZ INSTALACYJN Ą. 

 
9. WSZYSTKIE ROBOTY SPECJALISTYCZNE WYKONYWA Ć POPRZEZ 
SPRAWDZONYCH WYKONAWCÓW ZGODNIE Z OBOWI ĄZUJĄCYMI NORMAMI 
ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW I URZ ĄDZEŃ. 

 
10. UŻYTE MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA POWINNY POSIADA Ć WSZYSTKIE 
WYMAGANE ATESTY I APROBATY. 
 
11. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW POD WARUNKIEM, I Ż 
ICH PARAMETRY NIE B ĘDĄ GORSZE NIŻ PRZYJĘTE W PROJECIE 
BUDOWLANYM. WSZYSTKIE MATERIAŁY STOSOWANE PODCZAS B UDOWY 
POWINNY POSIADAĆ ŚWIADECTWO JAKO ŚCI GWARANTUJ ĄCE ICH 
SKUTECZNE ZASTOSOWANIE I TRWAŁO ŚĆ W CZASIE.     
      

 AUTOR 
 
 
               ............................ 


