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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWANYCH

ROZBIÓRKOWYCH
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B.00.00.00   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTĘP 

Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ost) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót polegających na rozbiórce i wyburzeniu jednokondygnacyjnego 
murowanego budynku gospodarczego (nieużytkowana hydrofornia), nie podpiwniczonego, 
wolnostojącego, usytuowanego na działce nr P27 - 70/72 i P27 - 70/43 obręb P-27 przy 
ul. Objazdowej bez numeru w Łodzi.
1.1.Lokalizacja obiektu

– działka nr P27-70/72 i P27-70/43 obręb P-27, ul. Objazdowa bez numeru, Łódź.

1.2. Forma i funkcja obiektów
– Budynek nr 1 – jednokondygnacyjny murowany budynek gospodarczy, nie podpiwniczony,

   przeznaczony do rozbiórki.
1.3.Podstawa opracowania specyfikacji
- Założenia od inwestora
- Oględziny na miejscu
- Pomiary stanu istniejącego
Zakres stosowania ost
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych (sst) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót.

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

3. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT.
Przeprowadzenie rozbiórki projektuje się w 3 etapach.

a) Etap I – roboty przygotowawczo – zabezpieczające teren rozbiórki,
b) Etap II – rozbiórka budynku gospodarczego i roboty towarzyszące,
c)  Etap III – uporządkowanie terenu po rozbiórce.

Przed rozpoczęciem wykonywania rozbiórki budynku gospodarczego należy 
wyciąć część drzew liściastych – samosiejek, zaznaczonych na rysunkach, 
opierających się o przedmiotowy budynek. Obwody konarów w/w drzew mierzone na
wysokości ok. 1,30 m powyżej poziomu gruntu wynoszą 40-45 cm.  
Należy także wyciąć rosnące w ścianie zewnętrznej zachodniej, na wysokości 
ok. 2,6 m, drzewo liściaste – samosiejkę. Obwód pnia w/w drzewa mierzony na 
wysokości ok. 1,30 m wynosi ok. 20 cm. 

Wyposażenie przedmiotowego budynku służące pełnieniu funkcji hydroforni zostało 
w częściowo zdemontowane. Przed rozpoczęciem wykonywania projektowanej 
rozbiórki budynku należy pozostawione elementy wyposażenia, tj.: zbiorniki 
ciśnieniowe, rury instalacji c.o. itp. zdemontować.
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Zalecana kolejno  ść   rozbiórki przedmiotowego budynku:
– rozbiórka fragmentu trzonów kominowych oraz ogniomurów ponad dachem budynku,
– rozbiórka stropodachu budynku gospodarczego,
– rozbiórka ścian murowanych budynku do poziomu ok. 20 cm poniżej poziomu terenu.

Pozostawić fragment   ś  ciany murowanej od strony zachodniej „S1” o wyoskości 

1,25     m powyżej poziomu gruntu, szczegóły wykonania wg części graficznej 

opracowania.

Pozostawić fragment ścian murowanych na wysokość ok.     20     cm poniżej poziomu 
terenu oraz posadzkę w poziomie parteru, szczegóły wykonania wg części graficznej 
opracowania.

– zasypanie wykopów po rozbiórce, wyrównanie gruntu i wywóz gruzu.

Różnicę wysokości pomiędzy przyległym terenem a pozostawianą posadzką betonową
należy wyrównać poprzez ułożenie pospółki piaskowo-żwirowej, ubijanej 
mechanicznie, układanej warstwami co 20     cm.

c)  Etap III – uporządkowanie terenu po rozbiórce.

4. WARUNKI OGÓLNE.

Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej zwany "inżynier" Osoba prawna lub fizyczna, w tym 
również pracownik inwestora, wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesów 
przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych-rozbiórkowych z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inżynierem określa
się inspektora nadzoru – koordynatora).
Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys złożony w ofercie wykonawcy.
Przedmiar ofertowy: Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania.
Odpowiednia zgodność: Zgodność wykonanych robót z przepisami BHP, sztuka budowlaną i 
zasadami demontażu i rozbiórek konstrukcji budowlanych.
Polecenie inżyniera: Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
rozbiórki.

a) Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych – 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej 
specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Polskimi Normami, sztuką budowlaną, 
przepisami BHP i p.poż oraz poleceniami inżyniera.

b) Podstawowe czynności i wymagania organizacji placu budowy
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4.1. Dokumenty prac budowlanych
Do pozostałych dokumentów remontu zalicza się również:

– Specyfikacja techniczna, kosztorys.

– Protokoły przekazania placu rozbiórki przez inwestora do wykonawcy

– Protokoły odbioru robót częściowe i końcowe

– Rysunki i opisy uzupełniające służące realizacji obiektu

– Książki obmiarów

– Protokoły z narad i ustaleń

– Wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru robót

– Oświadczenie kierownika robót rozbiórkowych o przyjęciu placu rozbiórki i przyjęcie 

obowiązku wykonania robót zgodnie z dokumentacją wykonawczą, „specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót", normami technicznymi, przepisami i sztuką 

budowlaną.

4.2. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty rozbiórki będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu rozbiórki spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawione do wglądu na 

życzenie zamawiającego.

4.3. Przekazanie terenu remontu
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania trenu prac w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Zabezpieczenie odbywa się przez:

– Oznakowanie terenu budowy,
– Zabezpieczenia istniejących urządzeń przed uszkodzeniem,
– Wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń wynikających z prawa budowlanego i 

zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robót.
– Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.

4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.
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4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

całego placu budowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia będą utylizowane w sposób należyty 

oraz zgodny z przepisami o utylizacji materiałów szkodliwych i o ochronie przyrody.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.

4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za urządzenia takie jak rurociągi, kable itp.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń na terenie rozbiórki 

wykonawca bezzwłocznie powiadomi inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i 

urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.

4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny

pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie umownej.

4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.

Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robót do czasu odbioru ostatecznego.
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4.11. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu z inżynierem – 

inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie zagrozi środowisku naturalnemu 

oraz sąsiadującym z budową obiektom. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w sst lub

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniach inżyniera w terminie przewidzianym 

umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub sst przewidują możliwość

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o  

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na 

budowie wg zaleceń producenta.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniami inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren 

budowy. Stan dróg dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany protokolarnie w czasie 

wprowadzenia na budowę. W czasie trwania budowy wykonawca ma obowiązek zapewnić taki 

stan, dostępność i jakość dróg, aby mogli z nich swobodnie korzystać dotychczasowi użytkownicy.

Jeśli będzie to niemożliwe wykonawca opracuje czasową organizację ruchu która zapewni 

bezpieczeństwo robót i użytkowników. Ewentualne zamknięcia dojazdów, części ulic lub

ograniczenia ruchu zostaną poprzedzone uprzedzeniem ich użytkowników ze stosownym 

wyprzedzeniem i zapewnieniem właściwych objazdów. Po zakończeniu robót wykonawca ma 

obowiązek doprowadzić wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niż ten jaki był przed 
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przystąpieniem do robót. W przypadku transportu przedmiotów wielkogabarytowych lub przy 

obciążeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na własny koszt zgody na przejazd 

takiego transportu.

6. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych – 

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej specyfikacji 

technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami sst oraz projektu organizacji robót, oraz 

poleceniami inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez

wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego inżynier, 

poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez inżyniera nie 

zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje inżyniera dotyczące akceptacji sprzętu lub sposobu prowadzenia robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w sst, a także

w normach i wytycznych będą ściśle przestrzegane przez wykonawcę. Przy podejmowaniu decyzji

inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 

otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi wykonawca.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, organizując i przeszkalając: personel i sprzęt.

Zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 

robót.

Wykonawca dostarczy inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury 

badań.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w sst, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inżyniera.
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7.3. Raporty z badań

Wykonawca będzie starannie przekazywał inżynierowi atesty i raporty z badań materiałów. 

Badania prowadzone przez inżyniera. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inżynier 

uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony wykonawcy. Inżynier może prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inżynier 

poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót

z dokumentacją projektową i sst.w takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę.

– Odbiór robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

– Odbiorowi częściowemu

– Odbiorowi ostatecznemu

– Odbiorowi pogwarancyjnemu

7.4. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje inżynier. Odbiorowi częściowemu podlegają bezwzględnie wszelkie roboty zanikowe i 

zakrywane pod rygorem nieodebrania całości wykonywanych robót.

7.5. Odbiór ostateczny robót

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru 

będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika rozbiórki z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inżyniera.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

odpowiednim punkcie umowy.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

inżyniera i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i sst.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego 

odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– Protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót

– Dokumentację powykonawczą,

– Dziennik rozbiórki,

– Wyniki badań i ekspertyz.
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja odbioru.

7.7. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie "odbiór ostateczny robót" oraz ze sprawdzeniem funkcjonowania 

wszystkich urządzeń i elementów budynku.

8.ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczeniu będą podlegać prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy:

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpożarowej

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony środowiska

10.2. Rozporz  ą  dzenia:
– Wymagań podanych w Rozporządzeniu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, 

zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 

47).,

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.- w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunków i 

trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego;

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w 

sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)


