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I. CZÆÚÃ OPISOWA 

1. Nazwa zadania 
Niniejsza specyfikacja zawiera szczegóùowe dane oraz informacje dotycz¹ce rozbiórki 
Amfiteatru na pla¿y miejskiej w Gi¿ycku, na dziaùce o nr ewidencyjnym 535/2. 
 
2. Inwestor 
Gmina Miejska Gi¿ycko, Al. 1 Maja 14, 11-500 Gi¿ycko 
 
3. Podstawa opracowania 
Podstawê opracowania stanowi: 
Zlecenie Inwestora, 
Mapa zasadnicza w skali 1:500, 
Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne, 
Materiaùy dotycz¹ce obiektu udostêpnione przez Inwestora, 
Aktualne normy i przepisy budowlane. 
 
4. Cel i zakres opracowania 
Celem projektu jest opracowanie sposobu rozbiórki amfiteatru w sposób zapewniaj¹cy 
zachowanie zasad bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia. 
W ramach zamierzenia inwestycyjnego, zakresem niniejszego opracowania jest 
Specyfikacja techniczna, w skùad, którego wchodz¹: 
Ogólny opis obiektu przeznaczonego do rozbiórki 
Opis stanu technicznego 
Opis sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych 
Opis sposobu zapewnienia bezpieczeñstwa ludzi i mienia 
 
5. Lokalizacja 
Istniej¹cy obiekt budowlany zlokalizowany jest na terenie miasta Gi¿ycko na dziaùce 
ewidencyjnej nr 535/2. 
Obiekty przeznaczone do rozbiórki: 
Amfiteatr, ùawki , teren utwardzony przy amfiteatrze 
 
6. Istniej¹ce zagospodarowanie 
Dziaùka zabudowana jest przedmiotowym budynkiem amfiteatru, który jest przewidziany 
do rozbiórki oraz m. in. budynkiem usùugowym. 
 
7. Opis istniej¹cych obiektów budowlanych 
Budynek amfiteatru o konstrukcji stalowej, �ciany podscenowe betonowe, obùo¿one 

pùytk¹ z dachem dwuspadowym na dêwigarach stalowych. Podùoga sceny drewniana: 
deska mocowana na gwoêdzie, schody na scenê betonowe obùo¿one pùytk¹ klinkierow¹. 

Fundamenty ¿elbetowe. Dach kryty blach¹ stalow¹ dachówkopodobn¹ w kolorze 

czerwonym. Rynny, rury spustowe, obróbki wykonane z blachy ocynkowanej malowanej.  
Poù¹czenia lutowane. Woda opadowa odprowadzona powierzchownie 
 
8. Kolejno�ã robót rozbiórkowych 
8.1 Rozbiórkê budynku nale¿y prowadziã w nastêpuj¹cej kolejno�ci: 
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- odù¹czenie budynku od zasilania 
- rozbiórka instalacji elektrycznych i urz¹dzeñ technicznych oraz wyposa¿enia 
- rozbiórka rur spustowych i rynien 
- rozbiórka pokrycia dachowego  
- rozbiórka konstrukcji dachu (pùatwie, stê¿enia i wi¹zary) 
- rozbiórka sùupów stalowych 
- rozbiórka �cian przyziemia (powy¿ej sceny) 
- rozbiórka podùogi sceny wraz z legarami 
- rozbiórka �ciany podscenowej  
- rozbiórka fundamentów  
- zasypanie miejsc po fundamentach  
- rozbiórka kostki betonowej  
- rozbiórka ùawek 
- zasianie trawy 
- uporz¹dkowanie terenu po rozbiórce i przekazanie terenu Inwestorowi. 
 
8.2 Opis szczegóùowych prac rozbiórkowych 
8.2.1 Odù¹czenie budynku od zasilania, co nale¿y potwierdziã stosownym wpisem w 

dzienniku rozbiórki.  
8.2.2 Roboty rozpocz¹ã od demonta¿u instalacji elektrycznej wraz ze skrzynkami  
8.2.3 Nastêpnie nale¿y zdemontowaã rury spustowe i rynny dachowe.  
8.2.4 Rozbiórkê dachu rozpocz¹ã od demonta¿u obróbek blacharskich itp., oraz 

pokrycia.  
8.2.5 W nastêpnej kolejno�ci przyst¹piã do rozbiórki konstrukcji dachu (pùatwie, stê¿enia 

i wi¹zary) w nastêpuj¹cy sposób:  
- zdemontowaã pùatwie 
- zdemontowaã stê¿enia poziome 
- nastêpnie konstrukcje nale¿y rozbieraã przy zastosowaniu dêwigu: nale¿y zacz¹ã od 

skrajnych wi¹zarów, po podwieszeniu mo¿na odci¹ã stê¿enia pionowe przytrzymuj¹ce 

wi¹zar i opu�ciã go na ziemiê. 
- analogicznie postêpowaã z pozostaùymi wi¹zarami 
Nie wolno dopu�ciã do przewrócenia wi¹zarów przez wcze�niejsze odciêcie stê¿eñ 

pionowych. 
W czasie rozbiórki dachu nikt nie mo¿e przebywaã poni¿ej,  
8.2.6 Przyst¹piã do rozbiórki sùupów stalowych 
8.2.7 Rozbiórki �cian powy¿ej sceny dokonaã poprzez rozbieranie kolejno warstwami 

lub elementami. Nie nale¿y dokonywaã metod¹ przewracania. 
 
8.2.8 Nastêpnie przyst¹piã do rozbiórki rozbiórka podùogi sceny wraz z legarami.  
8.2.9 Nastêpnie przyst¹piã do rozbiórki �ciany podscenowej betonowej za pomoc¹ 

ciê¿kiego sprzêtu (koparki) z mùotem do kruszenia elementów ¿elbetowych 
8.2.10 Rozbiórka fundamentów do gùêboko�ci posadowienia poprzez kruszenie mùotami 

elektrycznymi lub pneumatycznymi, po uprzednim ich odkopaniu. 
8.2.11 Zasypanie fundamentów warstwami gr. 15-20 cm pospóùki o uziarnieniu 0-16mm, 
z jednoczesnym zagêszczeniem zagêszczark¹ mechaniczn¹. Stopieñ zagêszczenia 

winien wynosiã min. 0,95. 
8.2.12 Nale¿y rozebraã kostkê betonow¹  przed scen¹ wraz z podbudow¹. 
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8.2.13 Rozbiórkê ùawek dokonaã poprzez rozebranie elementów drewnianych i 

wykopanie betonowych prefabrykatów 
8.2.14 Na terenie po rozebranych elementach nale¿y wyrównaã, nawieêã ziemi¹ i 

obsiaã traw¹.  
8.2.15 Uporz¹dkowaã teren po rozbiórce. 
 
9. Wytyczne do technologii prowadzenia robót rozbiórkowych 
Obiekt nale¿y rozebraã w caùo�ci, z wykopaniem i usuniêciem fundamentów wù¹cznie. 
Roboty rozbiórkowe prowadziã rêcznie oraz z u¿yciem maszyn i sprzêtu wg projektu 
technologii wykonania robót opracowanego przez wykonawcê. Przy robotach 
wyburzeniowych nale¿y zapewniã dojazd do pozostaùych obiektów na dziaùce (nie 
zastawiaã drogi, nie skùadowaã materiaùów rozbiórkowych na drodze). 
W projekcie przewidziano rozbiórkê pokrycia dachu i konstrukcji no�nej z u¿yciem 
maszyn i sprzêtu. Pozostaùe elementy budynków mo¿na rozbieraã rêcznie, z u¿yciem 
lekkiego sprzêtu, lub z u¿yciem maszyn. Elementy niepodlegaj¹ce rozdrobnieniu nale¿y 
poci¹ã na drobne czê�ci na poziomie ich wbudowania i przetransportowaã na teren 
skùadowania. 
Przy rêcznych robotach rozbiórki prowadziã sukcesywnie zaczynaj¹c od najwy¿szego 
poziomu, stosuj¹c nastêpuj¹ce zasady: 
-Rozbiórkê rozpocz¹ã od konstrukcji dachu; 
-Rozbiórkê �cian prowadziã sukcesywnie id¹c od góry; 
-Rozbiórkê �cian prowadziã w przestrzeniach zapewniaj¹cych stateczno�ã; 
-Nie podcinaã murów i nie obalaã �cian. 
W trakcie prowadzenia robót gruz nale¿y skùadowaã na terenie do tego wyznaczonym, 
sk¹d nast¹pi wywóz do utylizacji. 
Przed przyst¹pieniem do rozbiórki nale¿y uzyskaã pozwolenie na rozbiórkê. 
W razie potrzeby uzgodniã z wùa�cicielami sieci sposób odciêcia sieci wchodz¹cych do 
obiektu 
 
10. Zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy 
Przed przyst¹pieniem do prac zapoznaã pracowników z rodzajem i zakresem robót, 
przeprowadziã przeszkolenia ogólne i stanowiskowe pod wzglêdem bezpieczeñstwa 
pracy i przepisów BHP i wyposa¿yã w �rodki ochrony indywidualnej. 
W ramach zabezpieczenia terenu budowy nale¿y: 
-dokonaã ogrodzenia terenu budowy ogrodzeniem z siarki na sùupkach drewnianych 
wys. 1,5m 
-w widocznym miejscu umie�ciã tablice informacyjna 
W ramach przygotowania budowy nale¿y: 
-przygotowaã elementy zaplecza budowy � pomieszczenia socjalne dla pracowników, 
magazyn sprzêtu, narzêdzi, itp., 
-zgromadziã narzêdzia i sprzêt. 
 
11. Rozbiórka i zabezpieczenie urz¹dzeñ instalacji i sieci 
Przed przyst¹pieniem do robót rozbiórkowych nale¿y ustaliã ewentualne póùobecnie 
sieci, tak by nie spowodowaã uszkodzeñ w trakcie prowadzonych prac. Po stwierdzeniu 
istnienia sieci oraz przed przyst¹pieniem do robót rozbiórkowych nale¿y dokonaã 
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odciêcia i zabezpieczenia przyù¹czy pod nadzorem U¿ytkowników i Administratorów 

poszczególnych sieci. 
 
12. Roboty rozbiórkowe 
Wybór szczegóùowej technologii prowadzenia robót rozbiórkowych nale¿y do 
Wykonawcy. 
Po zakoñczeniu robót na obiektach kubaturowych dokonaã rozbiórek urz¹dzeñ 
terenowych: fragmentów nawierzchni bezpo�rednio zwi¹zanych z obiektem. 
 
13 .Materiaùy pochodz¹ce z rozbiórki. 
Wykonawca zapewni na terenie placu rozbiórki miejsce skùadowania materiaùów 

pochodz¹cych z rozbiórki i bêdzie segregowaã je wedùug rodzaju. Wykonawca zapewni 

aby materiaùy w okresie skùadowania na placu nie stanowiùy zagro¿enia oraz nie 

doprowadziùy do zanieczyszczenia terenów prywatnych i przestrzeni publicznej. 

Pozostaùe po rozbiórce odpady Wykonawca zobowi¹zuje siê usun¹ã w sposób zgodny z 

ustaw¹ o odpadach z dnia 20 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 628) oraz 

ustaw¹ o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach z dnia 13 wrze�nia 1996 roku (Dz. 

U. z 2005r. nr 236, poz. 2008). Wykonawca udokumentuje Zamawiaj¹cemu przekazanie 

odpadów firmom posiadaj¹cym wymagane zezwolenia do odbioru i transportu odpadów.   
 
14. Roboty koñcowe i porz¹dkowe 
Po zakoñczeniu rozbiórki przeprowadziã roboty porz¹dkowe. Teren wyrównaã i 
uporz¹dkowaã, zapewniaj¹c jednocze�nie wymagana stabilizacje gruntu. 
 
15. Bezpieczeñstwo ludzi i mienia 
Przed przyst¹pieniem do prac zapoznaã pracowników z rodzajem i zakresem robót. 
Przeprowadziã przeszkolenia ogólne i stanowiskowe pod wzglêdem bezpieczeñstwa 
pracy i przepisów BHP. 
Pracowników zaopatrzyã w narzêdzia i sprzêt, odzie¿ ochronn¹, kaski, rêkawice, okulary 
itp., stosownie do wymagañ bezpieczeñstwa na danym stanowisku. 
Przy pracach na wysoko�ci nale¿y stosowaã zabezpieczenia zgodne z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami. 
Przez caùy czas teren rozbiórki powinien byã zabezpieczony przed wej�ciem osób 
postronnych. Ka¿dorazowo przed przyst¹pieniem do robót nale¿y sprawdziã w 
pomieszczeniach budynków, na terenie budowy oraz w zasiêgu rozbiórki czy nie ma 

osób postronnych. Stan bezpieczeñstwa i ogrodzeñ sprawdzaã przed rozpoczêciem 
robót, przynajmniej raz dziennie. 
Nie nale¿y prowadziã robót w czasie silnego wiatru i wzmo¿onych opadów 
atmosferycznych. 
Prowadziã dziennik budowy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 
 
16. Dokumenty odniesienia 
Dokumentacja projektowa: 
Projekt rozbiórki 
Polskie Przepisy i Normy: 
1. Rozporz¹dzenie Ministra Budownictwa i Przemysùu Materiaùów Budowlanych z dnia 

28 Marca 1972 r. Dz. U. Nr 13 w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy 
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wykonywaniu robót budowlano-montanowych i rozbiórkowych. 
 
INFORMACJA BIOZ 
Informacja BIOZ zgodna z projektem rozbiórki. 
Wykonawca przed przyst¹pieniem do wykonania robót rozbiórkowych jest zobowi¹zany 
opracowaã instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomiã z ni¹ pracowników w 
zakresie wykonywanych przez nich robót. Teren, na którym prowadzone bêd¹ roboty 
rozbiórkowe nale¿y oznakowaã tablicami ostrzegawczymi. Strefê niebezpieczna nale¿y 
ogrodziã i oznakowaã w sposób uniemo¿liwiaj¹cy dostêp osoba postronnym. Strefa 
niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od pùaszczyzny 
obiektu budowlanego, nie mo¿e wynosiã mniej ni¿ 10m. Pracownicy przebywaj¹cy na 
stanowiskach pracy, znajduj¹cych siê na wysoko�ci, co najmniej 1m od poziomu podùogi 
lub ziemi, powinni byã zabezpieczeni przed upadkiem z wysoko�ci poprzez wykonanie 
balustrady z deski krawê¿nikowej o wysoko�ci o wysoko�ci 0,15m i porêczy ochronnej 
umieszczonej na wysoko�ci 1,1m. Wolna przestrzeñ pomiêdzy deska krawê¿nikowa a 
porêcza nale¿y wypeùniã w sposób zabezpieczaj¹cy pracowników przed upadkiem z 
wysoko�ci. Alternatywnym rozwi¹zaniem jest zabezpieczenie bêd¹ce w instrukcji 
ubytkowania okre�lanego systemu rusztowañ. Rusztowania i ruchome podesty robocze 
(ich monta¿ i eksploatacja) powinny byã wykonywane zgodnie z dokumentacja 
producenta albo projektem indywidualnym sporz¹dzonym przez wykonawcê. 
Pracownicy zatrudnieni przy monta¿u i demonta¿u rusztowañ oraz monterzy ruchomych 
podestów roboczych powinni posiadaã stosowne wymagane uprawnienia wraz z 
dopuszczeniem do pracy na wysoko�ci. Ubytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po 
dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiórki lub uprawniona osobê. Rusztowania i 
ruchome podesty robocze powinny byã wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Pracownicy dokonuj¹cy monta¿u i demonta¿u rusztowañ s¹ zobowi¹zani do stosowania 
urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed upadkiem z wysoko�ci. Prowadzenie robót 

rozbiórkowych, je¿eli zachodzi mo¿liwo�ã przewrócenia czê�ci konstrukcji obiektu przez 
wiatr, jest zabronione. 
Roboty nale¿y wstrzymaã w przypadku, gdy prêdko�ã wiatru przekracza 10m/s. 
Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta¿u pracowników przed przyst¹pieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Robotnicy przed przyst¹pieniem do robót budowlanych powinni byã przeszkoleni w 
zakresie eksploatacji urz¹dzeñ transportu i pracy na rusztowaniach oraz pracy na 
wysoko�ci. Z uwagi na specyfikê robót rozbiórkowych zaleca siê, aby zespóù roboczy byù 
przeszkolony zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych 
projektem. 
Roboty budowlane prowadziã przestrzegaj¹c przepisów zawartych w: Rozporz¹dzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003, z póêniejszymi zmianami, w sprawie 
Bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Na czas prowadzenia robót nale¿y zabezpieczyã przylegùy teren przed dostêpem osób 
postronnych. Roboty nale¿y realizowaã zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie 
budowlanym rozbiórki. Nie magazynowaã materiaùów rozbiórkowych na rusztowaniach 
oraz drogach ewakuacyjnych. Transport gruntu mineralnego (do zasypania wykopów) 
realizowaã tylko wyznaczonymi drogami przez kierownika rozbiórki oraz przy ubyciu 
sprawnych �rodków technicznych. 
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W przypadku jakichkolwiek w¹tpliwo�ci zwi¹zanych z prowadzeniem robót 

rozbiórkowych 
� nale¿y skonsultowaã z autorem projektu. 
Zabezpieczenie �rodowiska 
W celu zabezpieczenia �rodowiska naturalnego oraz s¹siaduj¹cych budynków przed 
negatywnym wpùywem emisji haùasu i zapylenia, Wykonawca winien stosowaã 
nastêpuj¹ce �rodki ochrony: 
-zmywanie �rodków transportowych oraz dróg dojazdowych; 
-systematyczny wywóz materii z rozbiórek. 
Rozbiórka nie wpùynie na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych, oraz 
stanu �rodowiska. 
 
 
 

Opracowaù 
 
                                                                                                    mgr in¿. Janusz Ejsmont    


