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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 
 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 

 

a) Roboty rozbiórkowe/demontażowe: 

 Deinstalacja anten sektorowych oraz radioliniowych 

 Deinstalacja modułów radiowych RRU zainstalowanych na masztach 

 Deinstalacja przewodów anten sektorowych oraz radioliniowych 

 Deinstalacja antenowych konstrukcji wsporczych 

 Deinstalacja szaf outdoorowych 

 Deinstalacja pomostów technicznych zamocowanych na ramie outdoor 

 Deinstalacja drabin kablowych i wsporników kablowych 

 Deinstalacja kabli zasilających i odgromowych 

 Deinstalacja rozdzielni elektrycznej technologicznej z zabezpieczeniami 

 Deinstalacja ramy outdoorowej wraz z balustradami 

 Deinstalacja poziomych dróg kablowych oraz elementów dodatkowych  

 Deisntalacja trzpieni żelbetowych do których mocowane sa antenowe 

konstrukcje wsporcze i rama outdoor 

 

b) Roboty naprawcze/po rozbiórkowe: 

 Zamurowanie otworów po mocowaniach antenowych konstrukcji 

wsporczych wraz z otynkowaniem części ściany 

 Naprawienie pokrycia dachowego po mocowaniach ramy outdoor do 

konstrukcji budynku 

 Wywiezienie ewentualnego gruzu po rozbiórce  

 Naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w wyniku deinstalacji 

stacji bazowej 

 Uprzątnięcie terenu w obrębie demontowanej stacji bazowej 
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na terenie działki. 

 

Na terenie działki znajduje się budynek wielokondygnacyjny, o wysokości 24,59m. 

Na dachu budynku znajduje się stacja bazowa firmy Polkomtel.. Na dachu na 

konstrukcjach wsporczych zainstalowane są anteny radioliniowe i systemowe. Na 

poziomie dachu obok masztów antenowych posadowiony jest outdoor, w którym 

znajdują się urządzenia techniczne do obsługi stacji. Pomiędzy urządzeniami 

technicznymi a antenami znajdują się drogi kablowe wykonane z kształtowników 

walcowanych, oraz wsporniki kablowe. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

 Dach budynku, na wysokości H=24,59 na którym odbywać się będzie 

deinstalacja  konstrukcji wsporczej pod anteny systemowe i radioliniowe 

 miejsca usytuowania rozdzielnic elektrycznych 

 teren wokół rozbieranego obiektu (spadające przedmioty). 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych. 

 

 upadek z wysokości 

 porażenie prądem elektrycznym 

 skaleczenia 

 uderzenie i przygniecenie 

 poślizgnięcie się, potknięcie się, upadek 

 upadające przedmioty 
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5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpienie do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, takich jak: 

 

 zabezpieczenia ludzi przed zagrożeniami należy określić w „Planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony 

przez Kierownika Budowy zgodnie z Ustawą z 7.07.1994 Prawo 

Budowlane wraz z późniejszymi zmianami 

 przed przystąpieniem do prac wysokościowych kierujący robotami ma 

obowiązek przeprowadzić przeszkolenie w odniesieniu do miejscowych 

zagrożeń 

 kierujący robotami sprawdzi sprzęt ochrony osobistej każdego 

pracownika oraz dopilnuje, że podczas pracy sprzęt będzie stosowany 

 w czasie wykonywania prac należy bezwzględnie przestrzegać 

obowiązujących przepisów i zasad w zakresie BHP. 

 podczas pracy na wysokości bezwzględnie stosować szelki 

bezpieczeństwa wyposażone w uchwyty pozwalające na przypinanie  się 

do trwałych elementów konstrukcji 

 pracownicy muszą mieć aktualne zezwolenia ma pracę na wysokości i być 

przeszkoleni w tym zakresie 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych  

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,  

w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

 odpowiednio wyposażony punkt p.poż. 

 gaśnica w punkcie p.poż. 

 punkt sanitarny 

 wyznaczone drogi ewakuacyjne 

 wyznaczone punkty poboru wody 

 oznaczony zawór odcinający prąd 

 zaplanowanie prawidłowej kolejności prac 
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 zabezpieczenie elementów podczas demontażu przed upadkiem 

spowodowanym działaniem wiatru 

 teren wokół demontowanej stacji bazowej, wyłączyć z ruchu pieszych i 

samochodów, ogradzając taśmą zabezpieczającą.  

 

 

UWAGA!!! 

Prace demontażowe należy bezwzględnie prowadzić przy bezwietrznej pogodzie. Nie 

wolno deinstalować ani opuszczać elementów konstrukcji przy trudnych warunkach 

atmosferycznych.  

Przy prowadzeniu prac deinstalacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie 

zniszczyć demontowanych elementów, które inwestor chce ponownie wykorzystać. 

(anteny, RRU,  feedery, urządzenia do obsługi anten, konstrukcje wsporcze) 

 
 
 
wykonał: mgr inż. Piotr Żuchniewicz 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

1.1. Zlecenie wykonania projektu rozbiórki  stacji bazowej Polkomtel  

1.2.  Wizja lokalna terenu i istniejących obiektów. 

1.3. Obowiązujące przepisy prawa budowlanego 

1.4. Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem. 

1.5. Normy, instrukcje i literatura, którą podano w bibliografii. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Rozbiórki stacji bazowej telefonii 

komórkowej Polkomtel, zlokalizowanej na ul. Góralskiej 46, dz. nr 2/20, we 

Wrocławiu. (50-073 Wrocław). 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Opracowanie obejmuje: 

 Wytyczne konieczne do wykonania likwidacji działającej stacji bazowej 

telefonii komórkowej z jej wszystkimi elementami konstrukcyjnymi oraz 

sprzętem i urządzeniami do obsługi stacji 

 Wytyczne BIOZ 

 

 

4. LOKALIZACJA OBIEKTU 

 

Dach budynku wielokondygnacyjnego, na którym zlokalizowana jest stacja bazowa 

usytuowany jest na ul. Góralskiej 46, dz. nr 2/20, we Wrocławiu. (50-073 Wrocław). 
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5. PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU 

 

Budynek, na którym znajduje się stacja bazowa firmy Polkomtel, jest budynkiem 

biurowo - przemysłowym o wysokości H=24,59m. W chwili obecnej budynek jak i 

jego wszystkie elementy towarzyszące pełni swoją pierwotną rolę.  

Wsporniki antenowe, anteny systemowe i radioliniowe oraz drogi kablowe z 

urządzeniami technicznymi stanową stacje bazową telefonii komórkowej firmy 

Polkomtel.  

 

6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

 

W chwili inwentaryzacji na działce funkcjonuje stacja bazowa telefonii komórkowej 

należąca do firmy Polkomtel.  W skład stacji bazowej wchodzą następujące elementy 

składowe:  

 Trzy antenowe konstrukcje wsporcze wykonane z rur gorącowalcowanych 

 Konstrukcje antenowe zainstalowane na poziomach +26,00m oraz +26,50m 

 Konstrukcje pod RRU zainstalowane na poziomach +25,50m 

 Outdoor techniczne znajdujące się na ramie stalowej na poziomie dachu 

 Urządzenia do obsługi stacji bazowej umieszczone w pomieszczeniu 

 Rama outdoorowa wraz z balustrada i podestem 

 Poziome drogi kablowe wykonane z elementów walcowanych 

 Pionowe drogi kablowe biegnące po masztach i po elewacji budynku 

 Kable anten sektorowych i radioliniowych 

 Anteny sektorowe i radioliniowe 

 Moduły radiowe RRU 

 Rozdzielnia elektryczna technologiczna z zabezpieczeniami 

 Kable zasilające i odgromowe 

 Elementy asekuracyjne  
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7. ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje demontaż bądź deinstalację wszystkich 

elementów składowych stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel. Opracowanie 

to ujmuje również wszelkie prace zmierzające do ewentualnego naprawienia bądź 

doprowadzenia do stanu sprzed instalacji wszelkich elementów obiektu (tzn. naprawa 

ściany budynku, wypełnienia otworów, rozbiórka podstawy masztów i ramy 

outdoorowej, uprzątnięcie terenu itd.) 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić w następującej kolejności:  

 Zdemontować linię zasilającą (napięcie odłączone) wraz z rozdzielnicami 

elektrycznymi. Pozostawić na tym etapie rozbiórki instalację odgromową! 

 Zdeinstalować RRU wraz z kablami antenowymi 

 Zdeinstalować anteny wraz z kablami antenowymi 

 Zdeinstalować urządzenia do obsługi stacji  

 Zdeinstalować poziomą i pionową drogę kablową 

 Zdeinstalować trap kablowy  

 Zdinstalować pozostałe zwody odgromowe 

 Zdeinstalować konstrukcje wsporcze anten (wsporniki antenowe oraz podesty 

techniczne zamocowane na ramie) 

 Zdeinstalować ramy outdoorowej wraz z balustradami 

 Usunąć ewentualny gruz po rozbiórce  

 Naprawić wszystkie pozostałe uszkodzenia, które powstały w wyniku rozbiórki 

stacji bazowej 

 Uprzątnąć teren stacji bazowej 

 

Projektant niniejszego opracowania pozostawia dowolność systemu transportowania 

rozebranego ładunku kierownikowi budowy z następującymi zastrzeżeniami: 

 - w przypadku transportu ręcznego należy zabezpieczyć teren na ziemi w pobliżu 

bloczka linowego z uwagi na ewentualny upadek elementów rozbieranej stacji 

 - w przypadku transportu z użyciem dźwigu samochodowego należy oprócz 

wygrodzenia terenu rozbiórki i zapewnienia dozoru otoczenia stacji bazowej, 

zapewnić łączność między operatorem dźwigu a ekipą demontażową na budynku. 
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8. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z POZOSTAŁOŚCIAMI PO STACJI 

 

 Urządzenia do obsługi stacji – magazyn inwestora – przeznaczone do 

ewentualnego wykorzystania 

 Anteny radioliniowe i sektorowe oraz feedery i jumpery anten – magazyn 

inwestora – przeznaczone do ewentualnego wykorzystania 

 Moduły Radiowe RRU – magazyn inwestora – przeznaczone do ewentualnego 

wykorzystania 

 Rozdzielnica elektryczna - magazyn inwestora – przeznaczona do 

ewentualnego wykorzystania 

 Kable elektryczne w zależności od ich stanu technicznego – wola inwestora 

(magazyn inwestora lub skup złomu) 

 Konstrukcje wsporcze, podpory, itd. – wola inwestora (magazyn inwestora lub 

skup złomu) 

 Gruz po pracach rozbiórkowych ewentualnie pracach naprawczych – miejskie 

wysypisko odpadów komunalnych 

 Drogi poziome z systemowych drabin kablowych - magazyn inwestora – 

przeznaczona do ewentualnego wykorzystania 

 Drabiny włazowe i elementy asekuracyjne - magazyn inwestora – 

przeznaczona do ewentualnego wykorzystania 

 

Uwaga:  W czasie rozbiórki  stacji bazowej nie powstaną żądne odpady 

szkodliwe dla zdrowia człowieka oraz dla środowiska naturalnego. 
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9. UWAGI KOŃCOWE 

 

Projektowana likwidacja – rozbiórka stacji bazowej powinna być wykonana pod 

kierunkiem osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej. 

Na czas prowadzenia robót należy bezwzględnie wygrodzić teren wokół rozbieranej 

stacji bazowej. W przypadku demontażu elementów za pomocą żurawia kołowego, 

należy zaplanować dojazd tego żurawia do stacji bazowej oraz miejsce jego pracy z 

uwzględnieniem promienia działania.  

 

 

Wykonał:  mgr inż. Piotr Żuchniewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt Rozbiórki Obiektu • BT33639 • ul. Góralska 46, dz. nr 2/20, 50-073 Wrocław 

 

12 
 

10. DEMONTOWANE ELEMENTY STACJI - ZESTAWIENIE  

 

Konstrukcja 
wsporcza  pod 
outdoor 

Masa 1szt. [kg] Ilość [szt.] Masa całkowita [kg] 
697,66 1 697,66 

 

Mocowanie ramy 
pod Outdoor 
(element E-4) 

Masa 1szt. [kg] Ilość [szt.] Masa całkowita [kg] 
385,25 1 385,25 

 

Konstrukcja M1, 
M2, M3 

Masa 1szt. [kg] Ilość [szt.] Masa całkowita [kg] 
124,41 1 124,41 

 

Element E-5 Masa 1szt. [kg] Ilość [szt.] Masa całkowita [kg] 
84,08 1 84,08 

 

Zastrzały masztów 
O-1,O-2, O-3, O-4, 
O-5 

Masa 1szt. [kg] Ilość [szt.] Masa całkowita [kg] 
123,44 1 123,44 

 

Podpory zastrzałów 
O4 i O-5 

Masa 1szt. [kg] Ilość [szt.] Masa całkowita [kg] 
101,16 1 101,16 

 

Stopnie włazowe Masa 1szt. [kg] Ilość [szt.] Masa całkowita [kg] 
16,6 1 16,6 

 

Elementy E-6, E-7 Masa 1szt. [kg] Ilość [szt.] Masa całkowita [kg] 
137,97 1 137,97 

 

Drabina D-1 Masa 1szt. [kg] Ilość [szt.] Masa całkowita [kg] 
20,57 1 20,57 

 

Konstrukcje KW-1 Masa 1szt. [kg] Ilość [szt.] Masa całkowita [kg] 
79,08 1 79,08 

 

Konstrukcje pod 
RRU 

Masa 1szt. [kg] Ilość [szt.] Masa całkowita [kg] 
60,78 3 137,97 

 

Konstrukcje pod AS Masa 1szt. [kg] Ilość [szt.] Masa całkowita [kg] 
17,80 3 53,40 

 

CAŁKOWITE ZESTAWIENIE 
DEMONTOWANEJ STALI 

Masa całkowita [kg] 

1961,59 
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Płaskownik uziemiający FeZn20x3 Długość [mb] 

40 
 

KABEL WLZ 
YKY 5x10mm^2 

Długość [m] 

100.00 
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OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Poznań dn. 17.12.2018 

 
 
 
 
 

Oświadczam, że wykonany projekt rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej firmy Polkomtel 

zlokalizowanej przy ul. Góralska 46 we Wrocławiu, zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo 

Budowlane został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant niniejszego opracowania posiada aktualne uprawnienia budowlane w zakresie 

projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich, odpowiednie doświadczenie zawodowe 

oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Oświadczenie niniejsze składa się celem przedłożenia w Urzędzie Miasta jako załącznik do ww. 

projektu rozbiórki i uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. 

 

 

Projektował: 

mgr inż. Piotr Żuchniewicz  

Branża konstrukcyjno-budowlana 
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Część 1-9: Zmęczenie 

6. PN-EN 1993-3-1 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. 
Część 3-1: Wieże, maszty, kominy. Wieże i maszty 

7. PN-EN 1993-3-2 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. 
Część 3-2: Wieże, maszty, kominy. Kominy 

8. PN-EN 1997-1  Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne 
Część 1: Zasady Ogólne. 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-23 roku przez:

Pan Piotr Żuchniewicz o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0074/11

adres zamieszkania ul. Bałtycka 47/19, 61-017 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-04-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-PVV-34N-BTD *

Podpis jest prawidłowy












