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I. Oświadczenie projektantów 

 

BYDGOSZCZ 10/2020  

 

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 20 ust. 4 oświadczamy, że projekt 
 

 „Projekt budowlany rozbiórki nieczynnego, wolnostojącego komina żelbetowego H=45m, 

D=3,0m dla MPEC Rzeszów Sp. z o.o..  

Nr ident. działki: 186301_1.0207.1235/3” 

 
 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

Projektant:   mgr inż. Władysław Wenski 

upr. proj. AUB-KZ-7210/206/90 

spec. konstrukcyjno-budowlana 

  

     …………………………………………………. 

 

Sprawdził:   mgr inż. Damian Wenski 

upr. proj. POM/0309/PWOK/13 

spec. konstrukcyjno-budowlana 

  

     …………………………………………………. 
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II. Uprawnienia projektantow 
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III. Projekt zagospodarowania terenu 

 

Dane ogólne 

Obiekt:   Nieczynny komin żelbetowy: H=45,0m, D=3,0m 

 
Lokalizacja:   Teren MPEC Rzeszów Sp. z o.o. 

Ul. Ks. Józefa Sondeja 15 
35-016 Rzeszów 

  

Inwestor:  MPEC Rzeszów Sp. z o.o. 
Ul. Stanisława Staszica 24 
35-051 Rzeszów 

 

Podstawa opracowania 

- Zlecenie oraz wytyczne Inwestora 

Orzeczenie zostało opracowane na zlecenie: 

MPEC Rzeszów Sp. z o.o.  
Ul. Stanisława Staszica 24 
35-051 Rzeszów 

przez firmę: 

EVEREST Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 
Ul. Dworcowa 10 
85-010 Bydgoszcz 

 

- obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

 

Przedmiot i zakres dokumentacji 

Projekt budowlany rozbiórki nieczynnego komina żelbetowego. Komin o wysokość H=45,0m, stałej średnicy 

D=3,0m. Dokumentacja obejmować będzie sposób rozbiórki żelbetowego trzonu komina.  

 

Stan zagospodarowania działki 

Zagospodarowanie działki na czas prac rozbiórkowych trzonu komina przedstawiono w części graficznej 

opracowania. 

 

Projektowane zagospodarowanie działki 

Nie zachodzą zmiany w docelowym zagospodarowaniu działki. Istniejący układ komunikacyjny na działce pozostaje 

bez zmian. Przy istniejącym komina jest miejsce, na którym zaproponowano miejsca składowania rozbieranych lub 



 Projekt budowlany rozbiórki nieczynnego, wolnostojącego komina 
żelbetowego H=45,0m,D=3,0m dla MPEC Rzeszów Sp. z o.o. 
Nr ident. dz. 186301_1.0207.1235/3 

 

11 | S t r o n a  

 

demontowanych elementów. Plac budowy wygrodzić taśmą ostrzegawczą i oznakować znakami: „Prace na 

wysokościach”,  „Plac budowy” oraz „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. W części graficznej wskazano 

zagospodarowanie działki w okolicy komina na czas prowadzenia robót rozbiórkowych. 

 

Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia zabudowy działki:   zmniejszy się o 7,06m 

Powierzchnia dróg wewnętrznych i chodników:  bez zmian 

Powierzchnia parkingów:     bez zmian 

Powierzchnia biologicznie czynna:    zwiększy się o 7,06m 

 

Wpis do rejestru zabytków 

Nie dotyczy  

 

Wpływ eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy  

 

Informacja dotycząca oddziaływania oraz jego obszaru: 

Prace rozbiórkowe będą wykonywane tylko w porze dziennej. Oddziaływać mogą na otoczenie poprzez hałas. Hałas 

generowany będzie poprzez elektronarzędzia pracowników oraz przez zrzucane drobne elementy trzonu 

żelbetowego do jego wnętrza. Oddziaływanie to będzie mieścić się w obrębie działki /Rozp. Ministra Środowiska z 

dn. 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku/ oraz nie będzie miało wpływu na 

pobliskie zabudowania.    

Projektowana rozbiórka nie wpłynie także w żaden sposób na możliwości uzyskania na działkach sąsiednich, nie 

gorszych wskaźników urbanistycznych, jak przed rozbiórką. 

 

Lokalizacja 

Komin podlegający rozbiórce zlokalizowany się przy ul. Ks. Józefa Sondeja 15 w Rzeszowie 
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IV. Opis techniczny 

do projektu budowlanego rozbiórki trzonu komina żelbetowego 

 

Opis istniejącej konstrukcji 

Komin żelbetowy o wysokości H=45,0m i średnicy D=3,0m. Komin obecnie jest nieczynny, wykorzystywany jest 

jako maszt pod anteny telekomunikacyjne. Obiekt jest budowlą wolnostojącą. 

 

Trzon komina 

Trzon komina wykonany jest metodą tzw. ślizgu. Trzon cylindryczny o stałej średnicy równej 3,0m. Grubość 

płaszcza zewnętrznego wynosi 20,0cm. Wewnątrz komina znajduje się płaszcz wewnętrzny o promieniu 

zewnętrznym 1,2m. Grubość ściany płaszcza wewnętrznego wynosi 10,0cm. Pustka między płaszczem 

zewnętrznym a wewnętrznym wynosi 10,0cm. Trzon wyposażony jest w dwa króćce: 

 - króciec rewizyjny 

 - króciec czopuchowy 

Oba króćce są zaślepione. Wylot komina zamknięto blachą żeberkową ułożoną na ruszcie z ceowników C120. Na 

wylocie komina usytuowano trzy maszty pod anteny. 

 

Na poziomach ok +30,0m oraz ok +41,0m znajdują się wsporniki pod anteny telekomunikacyjne. 

 

Wyposażenie komina 

Króciec czopuchowy 

Króciec czopuchowy znajduje się po przeciwległej stronie drabiny włazowej na poziomie ok 4,5m nad terenem. 

Króciec zamknięty jest blachą trapezową. Wysokość króćca wynosi ok 5,0m, szerokość ok 2,0m.  

 

Króciec rewizyjny 

Króciec rewizyjny znajduje się po prawej stronie drabiny włazowej (tj. obrócony jest o 90st. na prawo względem 

drabiny). Króciec wysoki jest na 1,7m i szeroki na 0,8m i usytuowany jest na równi z poziomem terenu. Króciec 

zamknięty jest blachą stalową z zaspawanymi śrubami. Brak jest możliwości otwarcia króćca. 

 

Komunikacja 

Ciąg komunikacyjny na trzonie zapewniony jest przez stalową drabinę włazową z koszem osłonowym. Drabina 

zaczyna się na poz. ok +3,0m. 

 - pochwyt drabiny   L60x6mm 

 - szczeble   Ø20mm w rozstawie co 275mm 

 - kosz osłonowy  pr. pionowe szt. 5 z PL 50x4mm 

    pr. poziome z PL50x4mm w rozstawie co 97,0cm 
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Galeria obwodowa 

Na poziomie ok +43,0m znajduje się galeria obwodowa. Galeria na 12 wspornikach, szeroka na ok 84,0cm.  

 - wsporniki galerii  C120 

 - balustrada  słupki:  C65 

    pochwyt: L50x4mm 

    pr. pośrednie PL50x4mm 

    bortnica: BL100x4mm 

 - komunikacja  kraty pomostowe 

   

Galeria na wylocie komina 

Na wylocie komina usytuowana jest galeria na której znajdują się 3 maszty pod anteny. Maszty rurowe z 

RO114,3mm. 

- balustrada   słupki:  L50x4mm 

    pochwyt: L50x4mm 

    pr. pośrednie PL50x4mm 

    bortnica: BL100x4mm 

 - komunikacja  blacha żeberkowa 

 

 

Wsporniki pod anteny telekomunikacyjne 

Na trzonie zamocowane są dwa poziomy wsporników pod anteny. Pierwszy poziom anten znajduje się na ok 

+30,0m, drugi poziom na ok +41,0m. Wsporniki skierowane są w trzech kierunkach, równomiernie rozłożone po 

obwodzie. Demontaż urządzeń telekomunikacyjnych wyłącznie przez gestorów sieci. 

 

V. Opis prac rozbiórkowych 

Założenia ogólne 

Ze względu na otaczającą zabudowę przedmiotowego obiektu zaleca się rozbiórkę komina w sposób tradycyjny, 

poprzez odkuwanie niewielkich elementów trzonu żelbetowego i wrzucania urobku do jego wnętrza. Prace 

rozbiórkowe będą wykonywane tzw. metodą alpinistyczną (bez wykorzystania dźwigu samojezdnego). Trzon 

komina będzie rozbierany za pomocą elektronarzędzi. Prace będą wykonywane z przestawnego pomostu 

roboczego. Przygotowania do prac rozpocząć od nawiercenia otworów pod kliny (pręty) do utrzymywania lin 

pomostu roboczego. Następnie przejść do demontażu stalowych elementów na szczycie komina. 
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UWAGA: 

Zaleca się by na podeście roboczym przebywało jednocześnie maksymalnie 2 pracowników. Każdy z pracowników 

musi być zdolny do pracy na wysokościach, posiadać przeszkolenie oraz odpowiedni sprzęt alpinistyczny do 

bezpiecznego wykonywania pracy. 

 

Podest 

Propozycję pomostu przedstawiono na rys. 1003. Konstrukcję nośną pomostu stanowią wsporniki (12 szt.) 

zawieszone na stalowej linie. Wsporniki z kształtownika RK40x4. Lina położona jest na wcześniej zamontowanych 

prętach Ø20mm w trzonie /linę należy przełożyć wokół trzonu, spiąć końce śrubą rzymską a następnie naciągnąć 

wstępną siłą 17kN/. Takie rozwiązanie wymusza cykl roboczy pracy co ok 2,0m. W przypadku skucia trzonu do poz. 

+0,5m nad podest należy przełożyć kolejno wsporniki podest na poziom niżej. Jako płyty na pomoście zastosować 

sklejkę drewnianą o gr. 20mm, na bortnice zastosować płyty gr. 10mm. Płyty podestu zabezpieczone są przed 

przesuwem za pomocą cybantów przekładanego przez każdy ze wsporników. 

 

Kolejność prac rozbiórkowych 

- przejęcie placu budowy od Inwestora 

- wygrodzenie i oznakowanie placu budowy, 

- wydzielenie strefy niebezpiecznej o promieniu R=8,0m od osi komina 

- wydzielenie placu składowania demontowanych elementów, 

- przygotowanie i montaż klinów w trzonie pod linę stalową na której będzie mocowany podest roboczy 

- demontaż stalowych elementów na wylocie komina (konstrukcje przykrywająca wylot, balustrada) 

- rozbiórka żelbetowego trzonu do poz. +43,5m z istniejącej galerii obwodowej, 

- montaż podestu roboczego na poz. ok +41,5m, 

- demontaż istniejącej galerii obwodowej na poz. +43,0m, 

- rozbiórka żelbetowego trzonu w cyklach co 2m, 

- rozbiórka cokołu fundamentowego do poz. 0,5m p.p.t, 

- wykop po rozbiórce cokołu zasypać ziemią do poziomu terenu, 

- po pracach rozbiórkowych doprowadzenie przejętego placu do stanu sprzed robót, 

- oddanie placu budowy Inwestorowi 

 

UWAGA: 

Należy systematycznie sprawdzać ile gruzu znajduje się wewnątrz komina. Gdy jest go powyżej 1,5m wysokości 

należy wybrać gruz z trzonu do kontenera i dopiero powrócić do rozbiórki trzonu na wysokości. Podczas wybierania 

gruzu zabrania się wykonywania prac rozbiórkowych na wysokości. Przy wybieraniu gruzu należy zostawić warstwę 

ok 30cm w celu amortyzacji zrzucanych elementów z wysokości. 

 

Opracował: 

mgr inż. Władysław Wenski  
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VI. Spis załączników 

  - Rys. 1000 – Zagospodarowanie działki na czas prac rozbiórkowych 

  - Rys. 1001 – Szkic komina 

  - Rys. 1002 – Szkic podestu roboczego 

 

 


