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PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU 
GOSPODARCZEGO PRZY ULICY 
CHIŃSKIEJ 4 WE WROCŁAWIU

1.1.1.1.1.1 Temat: Projekt rozbiórki budynku gospodarczego przy ulicy Chińskiej 4 We Wrocławiu.

Obiekt: Budynek mieszkalny – przybudówka do budynku

Adres obiektu:

Stadium:

Ul. Chińska 4, nr działki 2/10, AM-21, obręb: Brochów

Zgłoszenie robót

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa „Chińska 4 Wrocław” z siedzibą we Wrocławiu przy ul.

Chińskiej 4, 52-118 Wrocław

Jednostka projektowa: PRACOWNIA AUTORSKA EWA MĄCZYŃSKA – SZYMCZAK

54-153 Wrocław ul. Dziadoszańska 31/1

Projektanci

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT
mgr inż. arch.

EWA MĄCZYŃSKA-SZYMCZAK

466/88/UW

w specjalności architektonicznej

Wrocław,lipiec2018 r.
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VIII. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

 Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych

 Uproszczona inwentaryzacja obiektu

 Oględziny obiektu.

 Obowiązujące normy i przepisy prawne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki pomieszczenia gospodarczego przy ul. Chińskiej 4 we

Wrocławiu.  Obiekt  znajduje  się  na  terenie  Wspólnoty  Mieszkaniowej.  Teren  jest  przeznaczony  na

mieszkanie oraz usługi zdrowotne, tj. przychodnia.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Powierzchnia zabudowy 85,4m2

Kubatura 388,57m3

Budynek  będący  przedmiotem  rozbiórki  jest  obiektem  niewielkim,  przyległym  do  budynku

mieszkalnego i pełnił rolę kotłowni, a wcześniej kina.

Kotłownia o rzucie prostokątnym, regularnym z wejściem od zewnątrz.

Wysokość obiektu – ok. 4,6m  /nie przekracza 5,0m/

Parterowy  budynek  gospodarczy  został  wybudowany  w  1905  roku  i  był  wielokrotnie

przeudowywany.  Przynależy  do  budynku  mieszkalnego,  wcześniej  znajdowała  się  w  nim  kotłownia,

obecnie budynek nie jest wykorzystywany i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Obiekt podpiwniczony

wybudowany w technologii mieszanej, lekkiej drewnianej i tradycycjnej murowanej, fundamenty betonowe

wylewane na mokro. Dach płaski, konstrukcja drewniana kryta papą.

Z kotłowni wychodzi komin murowany, który jest przytulony do historycznej elewacji budynku, który

wyprowadzony jest do okapu dachu budynku – wysokość komina około 9 m i jego wymiary wynoszą około

80x80cm. Komin nie stanowi części elewacji budynku przy ul. Chińskiej 4, jest elementem wtórnym i nie

jest  elementem konstrukcyjnym ściany elewacji  Chińska 4.  W komin jest  wprowadzony wkład ze stali

nierdzewnej, który wychodzi ponad dach. 

Przybudówka jest od dłuższego czasu nieużywana. Energia elektryczna jest od wielu lat odcięta,

kable w większości są rozszabrowane.  W przypadku natrafienia na kable należałoby uważać.
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 W dwóch pomieszczeniach jest stropodach wentylowany z płyt betonowych na belkach stalowych,

a w jednym pomieszczeniu  zachodnim nie  ma stropodachu wentylowanego tylko sam dach.  Dach na

belkach drewnianych kryty papą. Ogniomurek jest zabezpieczony blachą ocynkowaną i obróbki blacharskie

również  są  wykończone  blachą.  Nowa  plastikowa  rynna  odprowadzająca  wodę  z  dachu  budynku

mieszkalnego. 

Zsyp na węgiel murowany wyposażony w duże klapy z blachy stalowej i drzwi z blachy metalowej.

Okna drewniane oddać jako drewno opałowe, a stłuczkę szklaną wywieźć na wysypisko.

4. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Prace rozbiórkowe należy zacząć od wygrodzenia strefy terenu rozbiórki wokół budynku i umieszczenia

tablic  informacyjnych  BHP  tj.  Uwaga  roboty  rozbiórkowe!,  a  następnie  postawieniem  rusztowania

stalowego ramowego. 

Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy pomocy sprzętu mechanicznego.

Kolejność robót:

 Odłączyć przyłącza,

 Zdemontować drzwi i okna,

 Rozebrać pokrycie dachowe z papy,

 Rozebrać deskowanie połaci dachu

 Rozebrać ściany działowe

 Rozebrać ściany zewnętrzne

 Rozebrać posadzki betonowe

 Rozebrać ściany i fundamenty do poziomu gruntu.

Uwaga: W czasie rozbiórki prowadzić segregację odpadów. 
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5. BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I MIENIA.

Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U.

nr 47, poz. 401. Oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 169, poz.

1650).

Uwaga:

- Roboty powinny być nadzorowane przez osobę uprawnioną,

- Odłączenie prądu wyłącznie przez osobę posiadającą uprawnienia do 1 KV.

6. MATERIAŁY ODPADOWE Z ROZBIÓRKI I SPOSÓB ICH ZAGOSPODAROWANIA.

Zagospodarowanie odpadów porozbiórkowych następi w sposób przewidziany w przepisach ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. i odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. Zm.). Powierzchnia terenu po rozbiórce

zostanie wyrównana i uporządkowana.

Łączna  ilość  odpadów  przeznaczona  do  usunięcia  wyniesie  około  95  ton  do  czasu  rozpoczęcia

budowy (jesień 2018).

Gruz należy rozkruszyć i zostawić do zasypania obniżenia w celu wyrównania terenu.

lp kod Materiał Sposób 
Ilość

ton

1 17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy Wywóz na wysypisko 8,00

2 17 01 02 Gruz ceglany i ceramiczny Wywóz na wysypisko 83,34

3 17 03 04 Odpadowa papa Wywóz na wysypisko 0,03

4 17 04 05
Żelazo i stal

żeliwo
Surowce wtórne (złom) 0,2

5 17 02 02 Szkło Wywóz na wysypisko 1,25

6 17 02 01 Drewno Wywóz na wysypisko 0,2

Odpady z papy zostaną bezpośrednio po rozbiórce bez składowania wywiezione na przeznaczone

do tego celu wysypisko przez wyspecjalizowaną firmę transportową. 

Gruz  budowlany  zostanie  wywieziony  i  przetworzony  przez  specjalistyczną  firmę  do  przeróbki

gruzu.

Elementy metalowe przeznaczyć na złom, jako surowiec wtórny.

- 5 -



7. Wnioski i zalecenia.

1. Prace rozbiórkowe prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.

2.  W  trakcie  prac  budowlanych  i  rozbiórkowych  należy  przestrzegać  zasad  Bezpieczeństwa  i

Higieny Pracy

3. W trakcie prac rozbiórkowych należy zachować szczególną ostrożność

4. Prace w pobliże istniejącej części mieszkalnej należy prowadzić w sposób szczególnie ostrożny

– ręcznie.

5.  Po  zakończeniu  prac  rozbiórkowych  uwolniony  fragment  elewacji  podwórzowej  należy

uporządkować i doprowadzić do stanu zgodnego z pozostałą częścią elewacji budynku.

6. Odpady na budowie należy przechowywać zgodnie z powołanymi przepisami, szczególnie w

sposób ograniczający ich rozwiewanie oraz dostęp osób postronnych.
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IX. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjęcie nr 1. Elewacja tylna i boczna

Zdjęcie nr 2. Elewacja boczna
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Zdjęcie nr 3. Elewacja tylna

Zdjęcie nr 4. Elewacja boczna
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Zdjęcie nr 5 i 6. Uszkodzenie dachu
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Zdjęcie nr 7, 8 i 9. Wnętrza

Zdjęcie nr 10. Widok na komin

Opracowanie:

mgr inż. arch. Ewa Mączyńska – Szymczak
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