
Usługi w Budownictwie – rok zało�enia 1994

in�. Marian Adamek, Gda�sk, tel. 0/601-846-408

OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbiórki

BUDYNKU GARA�OWO - GOSPODARCZEGO

w Gda�sku, ul. Towarowa 40

1.0. Podstawa opracowania.

- Umowa Nr ZL/86/TR/07 z dnia 17.XII.2007 r z Politechnik� Gda�sk�,
Działem Remontowo – Budowlanym.

- Wizja obiektu przez autora opracowania i współpracowników, poczynienie

niezb�dnych uwag i obserwacji, odkrywek elementów konstrukcji, bada�
makroskopowych, tak�e dokumentacji foto.

-    Inwentaryzacja budowlana budynku opracowana równolegle.

- Obowi�zuj�ce normy, przepisy i literatura techniczna, w tym w

szczególno�ci:

1. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2

kwietnia 2004 r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego

u�ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest. Dz.U. Nr 71 poz.

649.

2. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pa�dziernika 2005

r w sprawie zasad bezpiecze�stwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i

usuwaniu wyrobów zawieraj�cych azbest oraz program szkolenia w

zakresie bezpiecznego u�ytkowania takich wyrobów. Dz.U. Nr 216

poz.1824.

2.0. Opis stanu istniej�cego.

2.1. Dane ogólne.

Budynek wolnostoj�cy, parterowy, nie podpiwniczony, typu obudowana wiata,

z dachem dwuspadkowym.

Wymiary w rzucie 9,30 x 60,00 m.

Wysoko�� ponad teren H = 4,50 m.

Konstrukcja tradycyjna o �cianach murowanych zewn�trznych podłu�nych.

Elementem no�nym dachu jest stalowy wi�zar kratowy w rozstawie co 3,0 m,

wsparty na słupkach stalowych.

Pokrycie dachu eternitem

falistym na łatach

stalowych, zanotowano

równie� łaty drewniane.

Foto 1. Widok na elewacj� od frontu i
na �cian� szczytow�
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Realizacja budynku w latach powojennych ubiegłego wieku.

Obecnie u�ytkowany jest jako gara�, warsztat, czy te� jako powierzchnia

socjalna.

W otoczeniu frontowym budynku

utwardzony plac z wylanego betonu czy

te� z prefabrykowanych płyt drogowych.

Tam najemcy budynku zgromadzili

mnóstwo sprz�tu, materiałów, i innych

dóbr, tak�e liczne kontenery, baraki i

budy.

Foto 2. Plac przed budynkiem gara�owo –
            gospodarczym.

Za budynkiem natomiast urz�dzono

nieformalny �mietnik starych opon,

gruzu, prefabrykatów �elbetowych i

innych niepotrzebnych dóbr.

Foto 3. Plac za budynkiem gara�owo –
            gospodarczym.

2.2. Dane szczegółowe.

Dach.

Dwuspadkowy o pochyleniu połaci ~ 27%, z kalenic� w osi �rodkowej

podłu�nej. Pokrycie z płyt eternitu falistego na łatach stalowych.

Na okapach płyty eternitu wysuni�te poza obrys �ciany na ~25 cm, rynien brak.

Konstrukcja no�na dachu w postaci lekkich kratowych wi�zarów stalowych

wspartych na stalowych słupach usytuowanych w �cianach zewn�trznych i w

�rodku budynku. Rozstaw układu wi�zar - słupy co 3,0 m. Wi�zary jako

konstrukcja stalowa spawana z pr�tów okr�głych i z profili walcowanych

k�towych spawanych warsztatowo. Lokalnie na połaciach st��enia poziome,

połaciowe.

We wszystkich pomieszczeniach budynku wykonane s� sufity podwieszone do

konstrukcji dachu. S� to konstrukcje o charakterze tymczasowym, wykonane z
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materiałów lekkich jak płyta pil�niowa, płyty gipsowo – kartonowe na ruszcie

drewnianym.

Stan techniczny konstrukcji no�nej dachu okre�la si� jako dostateczny.

Pokrycie wykazuje on �lady technicznego zu�ycia w 100%.

Ponadto pokrycie z płyt falistych azbestowo cementowych nie spełnia

wymogów, jako �e eternit, w my�l współczesnej wiedzy, jest materiałem

szkodliwym dla zdrowia.

�ciany.

�ciany w budynku s� konstrukcji murowanej 24 cm z bloczków

gazobetonowych. Na �cianach nie wykonano tynków.

Wysoko�� �cian do okapu 2,86 m

W �cianie podłu�nej frontowej jest szereg bram konstrukcji stalowej

umo�liwiaj�cych wjazd samochodom ci��arowym.

W �cianach zewn�trznych s� obmurowane słupy no�ne d�wigarów dachowych.

�ciany podziemia konstrukcji monolitycznej, wylane z betonu, grubo�� 25 cm.

Konstrukcja �cian budynku w dostatecznym. Brak tynków na �cianach.

�cianki działowe, wydzielaj�ce poszczególne boksy jako murowane 24 cm z

gazobetonu, b�d� te� jako �cianki lekkie z płyty pil�niowej twardej na ruszcie

drewnianym

Posadowienie.

Posadowienie budynku wykonano sposobem bezpo�rednim.

Poni�ej przedstawiony jest szkic z wykonanej odkrywki fundamentów budynku.
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Pod no�ne słupy konstrukcji dachowej wykonane s� stopy 50/50 cm w rozstawie

co 3,0 m. Pod murowane �ciany osłonowe budynku 24 cm dano stwierdzono

ławy betonowe o wymiarach w przekroju 60/50 cm. Szkic z odkrywki

fundamentu przedstawia równie� betonow� posadzk� 20 cm.

Roboty wyko�czeniowe.

Stolarka okienna drewniana w postaci okien podwójnie szklonych, zespolonych.

Drzwi wewn�trz jako płycinowe.

Wrota na zewn�trz stalowe z blachy o wzmocnieniu k�townikiem

Posadzki w budynku jako wylewki betonowe 20 cm.

Instalacje w budynku.

- centralne ogrzewanie zasilane zdalaczynnie, w�zeł cieplny w wydzielonym

pomieszczenie w budynku, rozprowadzenie poprzez rury stalowe; grzejniki

rurowe z o�ebrowaniem z blachy uzwojonej,

- wod – kan,

- elektryczna.

2.3. Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy – ok. 558 m
2

Kubatura –           ok. 2137 m
3
  

3.0. Wytyczne robót rozbiórkowych.

3.1. Dane ogólne.

Teren, na którym prowadzone s� prace rozbiórkowe, powinien by� ogrodzony

i oznakowany w sposób zabezpieczaj�cy osoby nie zatrudnione na budowie

przed wej�ciem na teren obiektu.

Przed rozpocz�ciem rozbiórki nale�y odł�czy� wszelkie instalacje i media.

Miejsca odł�czenia, wył�czniki, zawory, winny znajdowa� si� poza obr�bem

robót rozbiórkowych.

Z uwagi na wykonanie pokrycia dachu z płyt eternitu falistego, a wi�c wyrobu

zawieraj�cego azbest, zasadnicze roboty rozbiórkowe budynku nale�y rozpocz��
od usuni�cia tych szkodliwych materiałów. Niewielki ilo�ci eternitu falistego

zanotowano równie� na �cianie szczytowej północnej i �cianie podłu�nej

frontowej

Ilo�ci płyt eternitu na połaciach dachowych podano w cz��ci. graficznej

opracowania.

Roboty powinny by� prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczno��
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego
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nie wywołało utraty stateczno�ci i przewrócenia si� innego fragmentu

konstrukcji. W razie potrzeby stosowa� monta�owe podparcia.

Rozbiórk� budynku, po usuni�ciu eternitu stanowi�cego pokrycie dachowe,

rozpocz�� od konstrukcji dachu w miejscu zlokalizowanym wzdłu� jednej ze

�cian szczytowych. Posuwaj�c prace w kierunku drugiej �ciany szczytowej,

kolejno, równolegle, demontowa� d�wigary dachowe, stalowe słupy je

wspieraj�ce i no�ne �ciany zewn�trzne.

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub

podcinanie konstrukcji od dołu.

Gruz i materiały drobnicowe nale�y usuwa� na bie��co poza rejon robót, do

kontenerów, w sposób zabezpieczaj�cy przed pyleniem.

Roboty rozbiórkowe nale�y wykonywa� z zachowaniem maksimum ostro�no�ci,

nale�y przestrzega� przepisy bezpiecze�stwa i higieny pracy przy robotach

rozbiórkowych, a w szczególno�ci:

-    stosowa� odpowiednie narz�dzia i sprz�t,
- stosowa� urz�dzenia zabezpieczaj�ce i ochronne,

- stosowa� �rodki zabezpieczaj�ce pracowników,

- zapewni� bezpiecze�stwo publiczne.

3.2. Dane szczegółowe.

Prace rozbiórkowe wykonywa� w kolejno�ci:

3.2.1. Rozbiórka eternitu stanowi�cego pokrycie dachowe.

Warunki podj�cia prac polegaj�cych na bezpiecznym u�ytkowaniu i usuwaniu

wyrobów zawieraj�cych azbest, który jest podstawowym składnikiem wyrobów

eternitowych, s� okre�lone w Rozporz�dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków

bezpiecznego u�ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest (Dz. U.

Nr 71, poz. 649) :

1. Wykonawca prac polegaj�cych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów

zawieraj�cych azbest, obowi�zany jest do:

- uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia

programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo zło�enia

organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

- przeszkolenia przez uprawnion� instytucj� zatrudnianych pracowników, osób

kieruj�cych lub nadzoruj�cych prace polegaj�ce na zabezpieczaniu i

usuwaniu wyrobów zawieraj�cych azbest w zakresie bezpiecze�stwa i

higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz

przestrzegania procedur dotycz�cych bezpiecznego post�powania;
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- opracowania przed rozpocz�ciem prac szczegółowego planu prac usuwania

wyrobów zawieraj�cych azbest, obejmuj�cego w szczególno�ci:

• identyfikacj� azbestu w przewidzianych do usuni�cia materiałach,

na podstawie udokumentowanej informacji od wła�ciciela lub

zarz�dcy obiektu albo te� na podstawie bada� przeprowadzonych

przez akredytowane laboratorium,

• informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

• zakres niezb�dnych zabezpiecze� pracowników oraz �rodowiska

przed nara�eniem na szkodliwo�� emisji azbestu, w tym

problematyk� okre�lon� przepisami dotycz�cymi planu

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia,

• ustalenie niezb�dnego dla rodzaju wykonywanych prac

monitoringu powietrza;

- posiadania niezb�dnego wyposa�enia technicznego i socjalnego

zapewniaj�cego prowadzenie okre�lonych planem prac oraz zabezpiecze�
pracowników i �rodowiska przed nara�eniem na działanie azbestu.

2. Wykonawca prac, przed przyst�pieniem do prac polegaj�cych na

zabezpieczeniu lub usuni�ciu wyrobów zawieraj�cych azbest z obiektu,

urz�dzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a tak�e z terenu prac,

obowi�zany jest do zgłoszenia tego faktu wła�ciwemu organowi nadzoru

budowlanego oraz wła�ciwemu okr�gowemu inspektorowi pracy.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w p-kcie 2, powinno zawiera� w szczególno�ci:

- rodzaj lub nazw� wyrobów zawieraj�cych azbest według grup wyrobów

okre�lonych w odr�bnych przepisach,

- termin rozpocz�cia i planowanego zako�czenia prac,

- adres obiektu, urz�dzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,

- kopi� aktualnej oceny stanu wyrobów zawieraj�cych azbest,

- okre�lenie liczby pracowników, którzy przebywa� b�d� w kontakcie z

azbestem,

- obowi�zanie wykonawcy prac do przedło�enia nowego zgłoszenia w

przypadku zmiany warunków prowadzenia robót.

4. Wła�ciciel, u�ytkownik wieczysty lub zarz�dca nieruchomo�ci obowi�zany

jest zgłosi� prace polegaj�ce na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów

zawieraj�cych azbest do wła�ciwego organu administracji architektoniczno-

budowlanej.

5.  Podstaw� rozpocz�cia prac usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest

powinny stanowi� nast�puj�ce dokumenty przekazane przez Wykonawc�:
- numer decyzji zezwalaj�cej na działalno�� firmy w zakresie wytwarzania

odpadów niebezpiecznych,

- deklaracja Wykonawcy o przeprowadzeniu prac zgodnie z rozporz�dzeniem

ministra gospodarki oraz z zachowaniem przepisów bhp i prawa

budowlanego,
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- opis przebiegu prac rozbiórkowych, zabezpieczaj�cych i sposobu

przewiezienia odpadów do miejsca, w którym zostan� poddane utylizacji,

- kopia decyzji zezwalaj�cej na prowadzenie działalno�ci w zakresie

usuwania odpadów niebezpiecznych,

- o�wiadczenie o przeprowadzonym szkoleniu pracowników w zakresie

post�powania z odpadami niebezpiecznymi.

Z powy�szego wynika, �e prace polegaj�ce na rozbiórce eternitu – wyrobu

zawieraj�cego azbest – nale�y powierzy� tylko firmie, która posiada ku temu

odpowiednie uprawnienia.

3.2.1.1. Zasady wykonywania prac zwi�zanych z usuwaniem wyrobów

zawieraj�cych azbest.

1. Prace zwi�zane z usuwaniem wyrobów zawieraj�cych azbest prowadzi si� w
sposób uniemo�liwiaj�cy emisj� azbestu do �rodowiska oraz powoduj�cy

zminimalizowanie pylenia poprzez:

- nawil�anie wod� wyrobów zawieraj�cych azbest przed ich usuwaniem lub

demonta�em i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy;

- demonta� całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek

uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie mo�liwe;

- odspajanie materiałów trwale zwi�zanych z podło�em przy stosowaniu

wył�cznie narz�dzi r�cznych lub wolnoobrotowych, wyposa�onych w

miejscowe instalacje odci�gaj�ce powietrze;

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia

wyst�powania przekrocze� najwy�szych dopuszczalnych st��e� pyłu

azbestu w �rodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym

równie� z wyrobami zawieraj�cymi krokidolit;

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów

zawieraj�cych azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i

zabezpieczonym miejscu.

2. Po wykonaniu prac wykonawca ma obowi�zek zło�enia wła�cicielowi,

u�ytkownikowi wieczystemu lub zarz�dcy nieruchomo�ci, urz�dzenia

budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawieraj�cego azbest

pisemnego o�wiadczenia o prawidłowo�ci wykonania prac oraz o oczyszczeniu

terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem wła�ciwych przepisów technicznych

i sanitarnych.

3. O�wiadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje si� przez okres co

najmniej 5 lat.

Po wykonaniu, przez specjalistyczn� ekip�, demonta�u eternitu zawieraj�cego

azbest, mo�na przyst�pi� do zasadniczej rozbiórki budynku, w kolejno�ci prac

jak podano poni�ej.
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3.2.2. Demonta� urz�dze� i przewodów instalacyjnych.

Urz�dzenia i instalacje przewidziane do demonta�u podlegaj� rozbiórce

w pierwszej kolejno�ci.

Rury stalowe poci�� na odcinki mo�liwe do transportu do punktu złomu.

3.2.3. Rozbiórka �lusarki i stolarki drzwiowej i okiennej.

Skrzydła drzwiowe i okienne zdj�� z zawiasów, zdemontowa� opaski,

o�cie�nice wyku� z drewnianych ram �ciennych lub te� z muru.

Elementy �lusarskie, równie� kraty w oknach, poodcina� pił� tarczow�.

3.2.4. Rozbiórka obróbek blacharskich i sufitu.

Rozbiórk� rozpocz�� od fragmentu sufitu zlokalizowanego wzdłu� jednej ze

�cian szczytowych.

Równolegle demontowa� obróbki blacharskie i warstwy ocieplenia.

3.2.5. Rozbiórka stalowej wi��by dachowej.

Kolejno, poczynaj�c od �ciany szczytowej, odspaja� od no�nych słupów

stalowych wi�zary dachowe kratowe i opuszcza� na teren.

Mie� nale�y na uwadze, �e w tym czasie, �ciany zewn�trzne nie poł�czone ze

�ciankami działowymi utrac� sw� stateczno�� i mog� wymaga� dokonania

monta�owego podparcia.

3.2.6. Rozbiórka �cian osłonowych i �cian działowych.

�ciany i �cianki murowane rozbiera� od góry z lekkich rusztowa� przestawnych,

kolejno odspajaj�c pojedyncze elementy murowe i opuszczaj�c je na teren.

3.2.8. W ko�cowej fazie.

Dokona� rozbiórki podło�a posadzki, �cian fundamentowych budynku oraz

fundamentów ławowych i stopowych ze �wirobetonu.

Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie zniwelowa� poprzez

wypełnienie gruboziarnistym piaskiem, z zag�szczeniem warstwami.

Sposób zagospodarowania uzyskanej powierzchni, ziele�, w nawi�zaniu do

istniej�cej substancji, okre�li Zamawiaj�cy.

Jednocze�nie dokona� rozbiórki utwardzonych płytami prefabrykowanymi

placów na posesji i dró�ek dojazdowych. Teren wyrówna�.

4.0. Segregacja odpadów, transport, utylizacja.

4.1. Transport wyrobów i odpadów zawieraj�cych azbest.

1. Usuwane odpady zawieraj�ce azbest powinny by� składowane na

składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych cz��ciach

składowisk odpadów innych ni� niebezpieczne i oboj�tne.
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2. Sprz�t i materiały do robót rozbiórkowych mo�na przewozi�
odpowiednimi �rodkami transportu w zale�no�ci od wielko�ci i ci��aru

elementów.

3. Do transportu wyrobów i odpadów zawieraj�cych azbest stosuje si�
odpowiednio przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych.

4. Wyroby i odpady zawieraj�ce azbest powinny zosta� odpowiednio

oznakowane, zgodnie z poz. 4.1.1.

5. Transport wyrobów i odpadów zawieraj�cych azbest, dla których przepisy

o transporcie towarów niebezpiecznych nie ustalaj� szczególnych

warunków przewozowych, nale�y wykona� w sposób uniemo�liwiaj�cy

emisj� azbestu do �rodowiska, w szczególno�ci przez:

- szczelne opakowanie w foli� polietylenow� o grubo�ci nie mniejszej ni�
0,2 mm wyrobów i odpadów o g�sto�ci obj�to�ciowej równej lub wi�kszej

ni� 1.000 kg/m
3
;

- zestalenie przy u�yciu cementu, a nast�pnie po utwardzeniu szczelne

opakowanie w foli� polietylenow� o grubo�ci nie mniejszej ni� 0,2 mm

odpadów zawieraj�cych azbest o g�sto�ci obj�to�ciowej mniejszej ni�
1.000 kg/m

3
;

- szczelne opakowanie odpadów pozostaj�cych w kontakcie z azbestem i

zakwalifikowanych jako odpady o g�sto�ci obj�to�ciowej mniejszej ni�
1.000 kg/m

3
 w worki z folii polietylenowej o grubo�ci nie mniejszej ni�

0,2 mm, a nast�pnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii

polietylenowej i szczelne zamkni�cie;

- utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów zawieraj�cych azbest w

trakcie ich przygotowywania do transportu;

- oznakowanie opakowa�;
- magazynowanie przygotowanych do transportu opakowa� w osobnych

miejscach zabezpieczonych przed dost�pem osób niepowołanych.

6. Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawieraj�cych azbest,

�rodek transportu powinien by� oczyszczony z elementów

umo�liwiaj�cych uszkodzenie opakowa� w trakcie transportu.

7. Ładunek odpadów zawieraj�cych azbest powinien by� tak umocowany,

aby w trakcie transportu nie był nara�ony na wstrz�sy, przewracanie lub

wypadni�cie z pojazdu.

4.1.1. Oznakowanie odpadów zawieraj�cych azbest.

Zgodnie z zał�cznikiem nr 2 do Rozporz�dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków

bezpiecznego u�ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest (Dz. U.

Nr 71, poz. 649), wszystkie wyroby zawieraj�ce azbest lub ich opakowania

powinny by� oznakowane w nast�puj�cy sposób:

- oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiada� wymiary: co

najmniej 5 cm wysoko�ci (H) i 2,5 cm szeroko�ci,
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- oznakowanie powinno składa� si� z dwóch cz��ci:

górnej ( h1 = 40 % H ) zawieraj�cej liter� "a" w białym kolorze na czarnym

tle,

dolnej ( h2 = 60 % H ) zawieraj�cej wyra�ny i czytelny napis w białym lub

czarnym kolorze na czerwonym tle,

- je�li wyrób zawiera krokidolit, zwrot "zawiera azbest" powinien by�
zast�piony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski".

Wzór oznakowania:

4.2. Pozostały urobek z robót rozbiórkowych.

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały nale�y segregowa�
i oddziela� te, które mog� by� wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy

metalowe i szkło a tak�e prefabrykowane płyty drogowe.

Pozostałe elementy wbudowane jak elementy �cienne nie nadaj� si� do

ponownego wbudowania.

Zatem praktycznie, cało�� urobku z rozbiórki budynku przeznaczy� nale�y do

utylizacji na zorganizowanym wysypisku �mieci, które mie�ci si�
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w Szadułkach.

Transport gruzu prowadzi� na bie��co w miar� post�pu robót rozbiórkowych.

Przewidzie� go samochodami ci��arowymi samowyładowczymi,

zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy te� siatk�
przed odrywaniem si� drobnych cz��ci lotnych.

5.0. Uwagi ko�cowe.

Prace rozbiórkowe budynku mo�na rozpocz�� po uzyskaniu decyzji

administracyjnej z Urz�du Miasta Gda�ska.

Roboty prowadzi� pod kierownictwem osoby posiadaj�cej wła�ciwe

uprawnienia budowlane.

W czasie prowadzenia prac zachowa� szczególn� ostro�no��.

Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodni� z Zamawiaj�cym,

podobnie sposób zagospodarowania odzyskanej powierzchni po dokonanej

rozbiórce.

Prace prowadzi� zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji

projektowej, w razie potrzeby konsultowa� si� z autorem opracowania w ramach

nadzoru autorskiego.

Projektant zakłada, �e cało�� sprz�tu, blaszane budy, czy materiały i inne

�mieci, zgromadzone na placu przed budynkiem i na jego zapleczu, wła�ciciele i

najemcy, przed wyprowadzk�, uprz�tn� we własnym zakresie.

Te prace nie znalazły odzwierciedlenia w opracowanej dokumentacji kosztowej.

Gda�sk, stycze� 2008 r.                                                 Projektant:

                                                                                                      in�. budownictwa l�dowego

                                                                                           Marian Stanisław Adamek

                                                                                                       upr. bud. projektowe i wykonawcze

                                                                                                        specj. konstrukcyjno-budowlana b.o.

                                                                                                     nr GT-III-630/24/75


