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II.OPIS  

1. Podstawa opracowania  

- Umowa z inwestorem;  

- Wizja w terenie;  

- Inwentaryzacja fotograficzna;  

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. 2017 poz. 1332) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) 

- Obowiązujące normy i przepisy budowlane.  

2. Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania opis rozbiórki boiska szkolnego 

Zakres projektu: 

- opis stanu istniejącego;  

- dokumentacja fotograficzna;  

- szczegółowy opis robót rozbiórkowych;  

- zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia.  

3. Opis stanu istniejącego  

Teren działki na której znajduje się Liceum Ogólnokształcące jest pod względem ukształtowania 
terenu nachylony w kierunku południowym.  Kształtem zbliżony jest do prostokąta. Powierzchnia jaką 
zajmuje to 0,6385 ha.  
Dojazd do szkoły od strony zachodniej zapewniony jest od  ul. Porucznika K.Gurgula łączącej 
równoległe ulice Piłsudskiego i Konopnickiej oraz od Północy z ul. Konopnickiej.  
Główny budynek Szkoły założony na rzucie wydłużonego prostokąta jest usytuowany równolegle do 
ulic Piłsudskiego i Konopnickiej i oddalony od nich kolejno o ok. 40 i 25 metrów. Do głównego 
segmentu dołączone są trzy skrzydła: z aulą, mieszkaniami nauczycieli oraz salą gimnastyczną 
połączoną z głównym budynkiem łącznikiem komunikacyjno-sanitarnym. Budynek jest zwrócony 
frontem w stronę ulicy Piłsudskiego. 
Przed nim znajduje się plac oraz boisko. Od Północnego wschodu usytuowano ogródek. Od północy 
przed budynkiem znajduje się plac parkingowy. Całość otoczona jest zielenią wysoką oraz krzewami. 
Teren na którym znajdują się budynki posiada pełne uzbrojenie wodnokanalizacyjne, 
elektroenergetyczne i gazowe, kanalizacji deszczowej.  
Połączenie działki z drogą gminną publiczną 560864 K (działka nr 1555) poprzez drogę wewnętrzną 
(dz. Nr 1551) przez istniejący zjazd oraz ulicą Konopnickiej (dz. Nr. 1550/2) przez istniejący wjazd. 
 
 

A) Przedmiotem niniejszego wniosku jest boisko szkolne - przeznaczone do rozbiórki 
 

- szerokość - ok. 22,5m 
- długość- ok. 32,0m 
- powierzchnia - ok. 720m² 

  
Boisko wybudowano ok roku 2011. Posiada nawierzchnię bitumiczną. Odwodnione zapomocą 

kanalizacji deszczowej. Wokół boiska znajduje się nawierzchnia z kostki betonowej oddzielonej 
krawężnikiem. Od strony południowej trawnik. 

Pod boiskiem znajduje się kable elektryczny. 
Ogólny stan boiska jest dobry. Funkcjonuje w pełnym zakresie. 
 



  

  

Usytuowanie obiektu na działce obrazuje rysunek nr PZT-1. 

 

4. Opis  zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych 

4.1. Zakres prowadzenia robót rozbiórkowych. 

• Roboty przygotowawcze, 

• Rozbiórka nawierzchni bitumicznej, 

• Rozbiórka podbudowy 

• Segregacja odpadów, transport, utylizacja.  

4.2. Opis sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych. 

- Roboty przygotowawcze. 

Roboty przygotowawcze należy rozpocząć od zabezpieczenie terenu robót poprzez ogrodzenie, 
ewentualnie otaśmowanie i wywieszenie tablic ostrzegawczych. Należy dodatkowo oznaczyć wejścia i 
wjazdy na wydzielony teren, na którym będą trwały roboty rozbiórkowe. 

W pierwszej kolejności należy odłączyć energię elektryczną od kabla pod boiskiem. 

- Demontaż bramek, tablicy do koszykówki, słupów do piłkołapów 

- Rozbiórka nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy  

Rozbiórkę nawierzchni  bitumicznej należy rozpocząć od zabezpieczenia studzienek kanalizacji 
deszczowej. Kolejne warstwy usuwać tak aby nie zostały one naruszone. 

Uzyskany materiał załadować i wywieźć. Powstały w wyniku rozbiórki dół zabezpieczyć do momentu 
rozpoczęcia planowanych w późniejszym okresie prac budowlanych 

▪ Segregacja odpadów, transport, utylizacja.  

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą 
być wykorzystane jako surowce wtórne.  

4.4. Uwagi dodatkowe. 

Prac rozbiórkowych nie należy prowadzić w złych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, 
opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Przy prędkości wiatru ponad 10m/sek. roboty należy przerwać. 
Roboty powinny być prowadzone w taki sposób aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywoływało 
nieprzewidzialnego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest 
dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 
 
 
5. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. 
Szczegółowo warunki bezpieczeństwa przy robotach rozbiórkowych unormowane zostały w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
podczas wykonywania robót rozbiórkowych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 
 

▪ Urządzenia zabezpieczające i ochronne. 
Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone odpowiednio 
umocowanymi barierkami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeżne. 
 
Znajdujące się w pobliżu miejsca rozbiórki budowle powinny być odpowiednio zabezpieczone. 
 

• Środki zabezpieczające pracowników i narzędzia 



  

  

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzież  ochronną i 
urządzenia ochronne jak kaski, rękawice, okulary ochronne, a narzędzia ręczne powinny być  mocno 
osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie. 
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych kierownik robót zobowiązany jest dodatkowo 
poinformować  robotników o sposobie wykonywania robót i pouczyć  ich o warunkach i przepisach 
bezpieczeństwa pracy. 
 
Miejsca ustawiania drabin, pomostów do wejścia na mury powinien wskazywać  kierownik robót 
lub majster. 
 

• Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych. 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy uwzględnić  wpływ warunków atmosferycznych jak 
deszczu, mrozu, odwilży itp. 
 
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzić  robót na ścianach lub innych rozbieranych konstrukcjach 
albo pod nimi, gdyż  zachodzi obawa zawalenia konstrukcji pod wpływem silnych porywów i parcia 
wiatru. 
 

• Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. 
 
Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych powinny 
być  w sposób odpowiedni zabezpieczone. 
 
W szczególności należy wytyczyć  i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okrężne (obejścia, 
objazdy). 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia czy w pobliżu 
i w bezpośrednim zasięgu, w miejscach zagrożonych nie ma osób postronnych. 
Ścisłe przestrzeganie warunków bezpieczeństwa pracy przy prowadzeniu robót rozbiórkowych jest 
absolutnie nieodzowne, gdyż  najmniejsze odstępstwo od nich prowadzić  może do nieobliczalnych w 
skutkach nieszczęśliwych wypadków. Całość  elementów rozbiórkowych tj. gruzu 
ceglano‐betonowego należy wywieźć.  
 
Wywóz i utylizacja odpadów musi być zgodna z przepisami ochrony środowiska. 
 
W budynkach przeznaczonych do rozbiórki nie stwierdzono elementów azbestowych. 
 

            UWAGA: 
Roboty rozbiórkowe prowadzić po uprzednim odłączeniu obiektów od sieci elektrycznej, 
wodnej i kanalizacyjnej. 
Na ustawienie zabezpieczeń (rusztowania, daszki, ogrodzenie, itp.) nad lub przy pasie 
drogowym ograniczających ruch pieszo jezdny podczas prowadzenia robót rozbiórkowych 
należy uzyskać stosowne zezwolenie od Zarządcy drogi na zamkniecie lub ograniczenie ruchu 
pieszo jezdnego. 
Roboty rozbiórkowe winne być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do 
wykonywania robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych. 
Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zapoznani z kolejnością robót i 
przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbiórki. 
Pracowników zatrudnionych przy rozbiórce należy wyposażyć w indywidualne środki ochrony 
BHP  (kaski, szelki  bezpieczeństwa, rękawice, okulary ochronne itp.). 
 

Opracował: 

mgr inż. .arch. Aleksandra Pankiewicz 

nr upr. MPOIA/019/2011 

 

 

 



  

  

III. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 

Rozbiórka boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym, na dz. nr ewid. 714 obręb 2 przy ul. 
Marsz. Piłsudskiego 18 w Wieliczce. 

2. Nazwa Inwestora 

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki 
Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18 
32-020 Wieliczka 

 
 
3. Zakres i kolejność robót 

• Zabezpieczenie terenu rozbiórki 

• Demontaż elementów boiska jak bramki, tablice do koszykówki, słupki 

• Rozbiórka powierzchni boiska i podbudowy 

• Zabezpieczenie istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej  

• Zasypanie powstałych zagłębień i uporządkowanie terenu 

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie działki znajdują się w chwili obecnej utwardzenia z kostki brukowej betonowej, boisko, 
infrastruktura techniczna, przedmiotowe obiekty podlegające rozbiórce oraz inne budynki opisane w 
części II pkt 3.  

5. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Podczas wykonywania wszelkich  robót budowlanych związanych z rozbiórką  należy szczególną 
uwagę zwrócić na lokalizację istniejących budynków przy granicy działek oraz na trasy infrastruktury 
technicznej, które w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych mogą ulec uszkodzeniu. 

6. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych 

6.1. Prace na wysokości: na drabinach i rusztowaniach.  

- skala zagrożenia  - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony zbiorowej 
oraz środków ochrony indywidualnej, 

- rodzaj zagrożenia  - upadek pracownika, upadek narzędzi, przedmiotów, 

- czas wystąpienia  – cały okres prowadzenia rozbiórki. 

6.2. Wykopy szerokoprzestrzenne 

- skala zagrożenia  - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony zbiorowej i 
indywidualnej, 

- rodzaj zagrożenia  - upadek do wykopy, uderzenie wysięgnikiem koparki, uderzenie odłamkami 
urobku 

- czas wystąpienia  – przez okres prowadzenia odkopywania fundamentów  

6.3. Załadunek gruzu  



  

  

- skala zagrożenia  - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony zbiorowej i 
indywidualnej, 

- rodzaj zagrożenia  - zaprószenie oczu pyłem, uderzenie odłamkami gruzu, skaleczenia ostrymi 
krawędziami odłamków, stłuczenia  

- czas wystąpienia  – przez okres załadunku 

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Instruktaż ogólny i stanowiskowy prowadzi kierownik robót lub kierownik budowy przed rozpoczęciem 
robót w zakresie prowadzonych robót, szkolenie podstawowe wprowadzi współpracująca na stałe 
firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń bhp i p.poż. lub zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i 
p.poż. Zaświadczenia z szkoleń bhp w posiadaniu kierownika robót. Instruktaż obejmuje przede 
wszystkim:  

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń,  

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby. 

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

Kierownik robót nadzoruje prace sprzętu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie budowy. 
Kierownictwo budowy posiada środki łączności do komunikowania się ze służbami powiatowymi. 
Zachowane są drogi do ewakuacji lub dojazdu służb ratowniczych i technicznych na odcinakach gdzie 
prowadzone są prace. Punkt pierwszej pomocy znajduje się na budowie – odpowiedzialny kierownik 
robót. Roboty budowlane powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który powinien uwzględniać specyfikę obiektu i warunki 
prowadzenia robót budowlanych. Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem kierownika 
budowy. 

Dokumentację budowy, eksploatacji maszyn i urządzeń pracujących na terenie budowy przechowuje 
kierownik budowy na terenie budowy.  

 

Opracowała: 

mgr inż. .arch. Aleksandra Pankiewicz 

nr upr. MPOIA/019/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

IV.DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

Fot. 1. Widok boiska  

 

Fot. 2. Nawierchnia boiska,studzienki 



  

  

 

 

Fot. 3. Piłkołapy, tablice do koszykówki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

V. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
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