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OPIS ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

Dla inwestycji pn.: „ Przebudowa i rozbudowa budynk u Teatru Polskiego  
na działkach nr 7; 10/1; 10/12; 10/13; 13/1; 13/2; 16; 22/1 obr ęb 1028,  

wraz z infrastruktur ą techniczn ą, zjazdem i gara Ŝem dla samochodów osobowych  
dodatkowo na działkach nr 6/7; 8/4; 10/8, 16; 17/1;  27 obr ęb 1028, w Szczecinie.” 

 
 
 

1. Budynki [cz ęści budynków] przeznaczone do rozbiórki:  
a. Wszystkie części budynku głównego, dobudowane po roku 1945, 

zostaną rozebrane. Są to: kieszeń sceniczna, stolarnia, zaplecze 
techniczne i magazynowe od strony południowej. Ze względów 
funkcjonalnych i kompozycyjnych zostaną przebudowane równieŜ 
zewnętrzne schody prowadzące na pierwsze piętro budynku. 

 
b. Budynek oficyny zlokalizowany na działce nr 22/1 zostanie rozebrany w 

całości. Na jego miejscu powstanie nowa scena z pełną technologią 
teatralną i kominem scenicznym oraz  profesjonale zaplecze teatralne. 

 
c. Do rozbiórki przeznaczona jest równieŜ wiata magazynowa w 

południowo wschodniej części działki, ogrodzenie budynku istniejącego 
oraz schody terenowe. 

 
2. Rozbiórki obiektów murowanych nale Ŝy wykona ć według kolejno ści: 

 
Po odłączeniu od zewnętrznych sieci zasilających – demontaŜ instalacji oraz 
urządzeń elektrycznych, gazowych i sanitarnych. DemontaŜ rynien i rur 
spustowych. Zdjęcie drzwi i okien Usunięcie ścian działowych przy pomocy 
narzędzi ręcznych. Rozbiórka pokrycia dachowego. Rozbiórka konstrukcji dachu. 
Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa naleŜy uniemoŜliwić dostęp do 
pomieszczeń znajdujących się pod rozbieranym stropem.  
Rozbiórkę naleŜy prowadzić od góry, z pomostu leŜącego na belkach 
opierających się na ścianach nośnych. Rozbiórka ścian konstrukcyjnych grubości 
ok. 52 cm, naleŜy ją prowadzić warstwami przy pomocy narzędzi ręcznych, 
odzyskaną cegłę zabezpieczyć. Usunięcie posadzki. Rozbiórka ław 
fundamentowych przy pomocy narzędzi mechanicznych. 

 
3. Opis sposobu zapewnienie bezpiecze ństwa ludzi i mienia: 
 
Teren rozbiórki naleŜy starannie ogrodzić. W widocznym miejscu naleŜy ustawić 
tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefę niebezpieczną. 
Zabezpieczyć powstałe wykopy.. Podczas wykonywania robót ziemnych naleŜy 
uwaŜać na przebiegające w rejonie prac instalacje podziemne. Wszyscy 
pracownicy pracujący na wysokości powyŜej 4 m powinni być zaopatrzeni w pasy 
ochronne na linach umocowanych do trwałych elementów konstrukcji w danym 
momencie nie rozbieranych. Rozbiórka powinna być prowadzona metodą 
tradycyjną z uŜyciem sprzętu ręcznego i mechanicznego, bez-udarowego. Gruz i 
materiały drobne naleŜy usunąć przez kryte zsypy drewniane. Prace powinny być 
prowadzone pod nadzorem oraz przez pracowników wykonujących wcześniej 



tego typu roboty. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy sprawdzić, 
czy w ich zasięgu nie ma osób postronnych. Wszyscy pracownicy powinni być 
przeszkoleni z zakresu BHP. 
 
4. Oddziaływanie na budynki s ąsiednie: 

 
Od strony północno – wschodniej przedmiotowa posesja sąsiaduje z 
czterokondygnacyjną kamienicą zlokalizowaną przy ul. Montwiłła. Obiekt ten to 
budynek o konstrukcji ceglanej, podpiwniczony. Ściana tego budynku przylega 
bezpośrednio do posesji, na której planowana jest przedmiotowa inwestycja. 
W południowo – zachodniej części zlokalizowane są natomiast budynku, które 
obecnie wykorzystywane są jako magazyny Teatru oraz czterokondygnacyjne 
kamienice mieszkalne przy ul. Kapitańskiej. Budynki te posiadają podpiwniczenie 
i pochodzą z XX wieku. Rzędne poziomu terenu są niŜsze niŜ rzędne poziomu 
istniejącego budynku Teatru Polskiego i wahają się w granicach ok. 6 – 7 m 
n.p.m. Istniejące budynki wykorzystywane obecnie jako magazyny są 
przewidziane do rozbiórki w wyniku realizacji Inwestycji. 
 
5. Opis wpływu dokonywanych rozbiórek na zabudow ę sąsiedni ą: 
 
Prace budowlane prowadzone w obrębie planowanej inwestycji nie będą miały 
wpływu na zabudowę sąsiednią oraz istniejący budynek zabytkowego Teatru 
Polskiego ze względu na zabezpieczenie wykopu przy pomocy ścian 
szczelinowych, oraz palisady z pali jet-grounting.  
Stąd naleŜy przewidzieć monitoring tych obiektów oraz kontrolę nie przekroczenia 
dopuszczalnych odkształceń ścian szczelinowych. Prace przewiduje się 
prowadzić w sposób bezudarowy. 

 
 

 
Widok zabudowy sąsiedniej 



 
6. Zabezpieczenie fundamentów zabudowy s ąsiedniej –ul Kapita ńska 2: 
 
Ze względu na charakter konstrukcji oraz zbliŜenie do budynku sąsiedniego 
ściany zewnętrzne rozbudowywanej części teatru naleŜy w wykonać jako ściany 
szczelinowe o grubości 80 cm i 100 cm, które będą przewidziane docelowo do 
wbudowania w konstrukcję obiektu.  
Do wykonania ściany szczelinowej naleŜy zastosować beton zwykły klasy B37 o 
wodoszczelności minimum W-10. Beton powinien być wykonany na kruszywie 
Ŝwirowym (nie wolno uŜywać kruszywa łamanego), dostosowany do podawania 
rurami „Contractor”. Zbrojenie ściany szczelinowej naleŜy realizować w postaci 
prefabrykowanych koszy (szkieletów) zbrojeniowych.  
 
 

       Zasadniczymi zaletami ścian szczelinowych s ą: 

• skrócenie czasu realizacji oraz optymalizacja kosztów realizacji inwestycji 
poprzez zastosowanie jednej konstrukcji spełniającej funkcję docelowego 
elementu budynku, zabezpieczenia stateczności wykopu budowlanego i 
przeciwfiltracyjnej przegrody pionowej 

• moŜliwość wykonywania w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli 
(ok. 30 cm od lica istniejących obiektów), 

• mała uciąŜliwość wykonywanych robót dla otoczenia - niski poziom hałasu 
oraz brak wstrząsów przy wykonaniu. 

Szczegóły wykonania odcinków ściany szczelinowej na styku z budynkiem 
oficynowym przy ul Kapitańskiej 2 przedstawiono w załączniku graficznym. 
 
 

 


