
Załącznik 2  

 

OPIS TECHNICZNY i PLAN SYTUACYJNY 

 

Informacje ogólne  

Obiekty przeznaczone do rozbiórki to 4 (cztery) obiekty jednopoziomowe skonstruowane  

w technologii kontenerowej oraz wiata, połączone ze sobą ścianami bocznymi (wspólna ściana) oraz 

wiata metalowa.  

Budynki nie są związanie trwale z gruntem.  

Wiek obiektów ocenia się na około 30 lat. Blacha miejscowo ze śladami powierzchniowej korozji.  

Obiekty w złym stanie technicznym. 

Obiekty w dacie rozpoczęcia rozbiórki/demontażu będą odcięte od zasilania elektrycznego. 

Obiekty osadzone na podporach betonowych, dodatkowo zamocowane kotwy. 

Dach jednospadowy o wysokościach 280cm - 320cm od poziomu gruntu. 

Ze względu na lokalizację mogą wystąpić ograniczenia w dostępie ciężkiego sprzętu. Plan sytuacyjny 

w załączeniu  

 

Obiekt nr  1 

kontener  trójsegmentowy o powierzchni 44,64 m2 , 

Wymiary (szer. x dł.) 6,25m x 7,25m 

 

Ściany:  płyty metalowe warstwowe (z ociepleniem – pianka poliuretanowa) 

Zadaszenie:  płyta warstwowa ocieplana, blacha trapezowa 

Podłoga:  płyta paździerzowa, wykładzina elastyczna  PCV 

Okna:  dwa okna drewniane, trzyskrzydłowe, zabezpieczone kratami antywłamaniowymi 

Drzwi:  drewniane, sklejkowe 

Schody:  metalowe dwustopniowe prowadzące do wnętrza kontenera  

Brak ścian wewnętrznych 

 

Obiekt nr  2  

kontener  trójsegmentowy o powierzchni 44,64 m2  

Wymiary (szer. x dł.) 6,25m x 4,82m 

 

Ściany:  płyty metalowe warstwowe (z ociepleniem – pianka poliuretanowa) 

Zadaszenie:  płyta warstwowa ocieplana, blacha trapezowa 

Podłoga:  płyta paździerzowa, wykładzina elastyczna  PCV 

Okna:  dwa okna drewniane, trzyskrzydłowe,  zabezpieczone kratami antywłamaniowymi 

Drzwi:  drewniane, sklejkowe 

Schody:  metalowe dwustopniowe prowadzące do wnętrza kontenera  

Brak ścian wewnętrznych 

 

Obiekt nr  3 

kontenerowy  trójsegmentowy o powierzchni 44,64 m2  

Wymiary dla połączonych obiektów nr 3 i nr 4 (szer. x dł.) 6,25m x 4,82m   

 

Ściany:  płyty metalowe warstwowe (z ociepleniem – pianka poliuretanowa) 

Zadaszenie:  płyta warstwowa ocieplana, blacha trapezowa 



 

Podłoga:  płyta paździerzowa, wykładzina elastyczna  PCV 

Okna:  dwa okna drewniane, jednoskrzydłowe,  zabezpieczone kratami antywłamaniowymi 

Drzwi:  drewniane, sklejkowe 

Schody:  metalowe dwustopniowe prowadzące do wnętrza kontenera 

Brak ścian wewnętrznych 

Obiekt nr  4 

kontenerowy  trójsegmentowy o powierzchni 14,88 m2  

Wymiary – patrz obiekt nr 3 

 

Ściany:  płyty metalowe warstwowe (z ociepleniem – pianka poliuretanowa) 

Zadaszenie:  płyta warstwowa ocieplana, blacha trapezowa 

Podłoga:  płyta paździerzowa, wykładzina elastyczna  PCV 

Okna:  dwa okna drewniane, jednoskrzydłowe,  zabezpieczone kratami antywłamaniowymi 

Drzwi:  drewniane, sklejkowe 

Schody:  metalowe dwustopniowe prowadzące do wnętrza kontenera 

Brak ścian wewnętrznych 

 

Obiekt nr  5 

Wiata metalowa o powierzchni 33,39 m2  

Wymiary: 6,20m x 5,20m 

Ściany:  blacha trapezowa 

Zadaszenie: blacha trapezowa (bez ocieplenia) 

Podłoga:  brak 

Okna:  brak 

Drzwi:  blacha trapezowa 

Schody:  brak 

Brak ścian wewnętrznych 

 

 


