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I    Opis do inwentaryzacji  

1. Podstawa opracowania :  

-Inwentaryzacja z natury  

-ustalenia z Inwestorem 

        

  2.  Opis budynku  

 
Budynek   wykonany  jako   murowany   z cegły dwukondygnacyjny , częściowo   
podpiwniczony  . 
Powierzchnia zabudowy : 774, 8 m2 
Kubatura budynku          ok 5213 m3 
Powierzchnia użytkowa:  961,34  m2 
 
Na budynek składają  się dwie bryły o rzutach prostokąta. 
 
Jeden  dwukondygnacyjny  z częściowym podpiwniczeniem i  poddaszem 
nieużytkowym  , wymiary : dł x szer x wys  :  42,23 x 14,22m  , h= 8,90m 
  Pow  zabudowy :   ok  600.5 m2  
  Kubatura budynku:       4.533,8 m3  
Ten budynek jest aktualnie nieużytkowany poza pojedynczymi lokalami  
funkcjonującymi jako zakłady handlowo-usługowe  
 
drugi jednokondygnacyjny    o dachu jednospadowym   również częściowo 
podpiwniczony   /aktualnie brak dostępu do piwnic / 
wymiary : 22,50x7.75 m   h= 4,78 m  
       Pow  zabudowy :   ok  174.3  m2  
       Kubatura budynku:      697,5  m3  
                      
Budynek parterowy  jest aktualnie użytkowany  jako zakłady handlowo-usługowe : 
Mianowicie : kosmetyka ,  odzież używana oraz wymiana walut , sklep spożywczy -
warzywniak 
 
Stropy drewniane  , w  słabym stanie , wymagają oceny stanu technicznego  
 
Dach     drewniany ,  dwuspadowy, nad strychem  pokrycie blachą trapezową na 
deskach    
Budynek posiada  dwie klatki schodowe , żelbetowe 
Podpiwniczenia:  pod sceną sali widowiskowej    wejście  z wnętrza sceny 
widowiskowej  oraz od strony widowni  
Drugie  podpiwniczenie  w części na styku z częścią  parterową . Pomieszczenie  
piwniczne  w sąsiedztwie budynku jednokondygnacyjnego  po byłej kotłowni 
węglowej    z kominem spalinowym , przewodem wentylacyjnym    , okienkiem 
wsypowym, wejście od zewnątrz  i schody do piwnicy . 
Podpiwniczenie  sięga pod  teren budynku parterowego  



 
Wentylacja budynku , grawitacyjna  , przewodami murowanymi wyprowadzonymi nad 
dach.   
Budynek  tylko  częściowo  użytkowany 
 

3.  Opis instalacji  
3.1. Ogrzewanie  i CWU  :  

Instalacje : ogrzewanie   wodne   grzejnikowe, częściowo zdemontowane . 
Żródłem ciepła są kotły gazowe wiszące ,oraz  grzejniki  elektryczne  ,  montowane  
dla  poszczególnych grup pomieszczeń .  
   
a/  Budynek piętrowy: 
 z pozostałości  instalacji  wynika , że ogrzewanie   budynku  i przygotowanie cwu 
oparte jest na  kotłach gazowych  dwufunkcyjnych   
Dla  zespołu pomieszczeń , gdzie    kiedyś użytkowały Siostry  Zakonne  
zamontowany  w łazience na piętrze  kocioł wiszący gazowy dwufunkcyjny   z 
zamkniętą komorą spalania   Vitodent  prod Viessmann       o niepodanych 
parametrach . 
Na parterze  zamontowany kocioł gazowy   wiszący 2 f  typu Ferroli   
W  trzecim lokalu piec gazowy  dwufunkcyjny wiszący  
 
b/ budynek parterowy  
    ogrzewanie  miejscowymi  grzejnikami elektrycznymi   oraz jeden lokal     
     promiennikiem gazowym  z butlą gazową  
 
    CWU – przygotowywana  jest   podgrzewaczami elektrycznymi  
instalacje  wod-kan  
 

3.2. Pozostałe  instalacje : 
Budynek wyposażony jest  w instalacje: 
-elektryczne (wg odrębnego opracowania ) 
-gazową 
-wody zimnej  
- kanalizacji sanitarnej 
-instalacji ciepłej wody miejscowej  
-kanalizacja deszczowa  włączona jest do kanalizacji  ogólnospławnej  
Wszystkie instalacje poza  CWU zasilane są  z sieci miejskiej  
Szafka gazowa  z  kurkiem gazowym ,  reduktorem  i gazomierzem   , w innych 
częściach  pod gazomierze  
Instalacja  wodociągowa  z sieci    miejskiej  , wodomierz   w budynku na wejściu  
Instalacja kanalizacyjna  sanitarna  podłączona do  sieci kanalizacyjnej miejskiej  
Instalacja kanalizacyjna  deszczowa podłączona do  sieci kanalizacyjnej miejskiej  
ogólnospławnej  
 
 

3.2.1. Instalacja gazowa  
Instalacja gazowa  do pomieszczeń, w których  znajdowały się odbiory 
gazowe  , głównie piece ogrzewcze  oraz piece przepływowe dla  podgrzewu 
ciepłej wody użytkowej  

 



      Na ścianie czołowej znajduje się szafka gazowa  z kurkiem głównym oraz 
reduktorem   i  gazomierzem    . Następnie gaz rozprowadzony jest do odbiorów  po 
ścianach budynku oraz częściowo  podziemnie .  Instalacja wykonana  z rur 
stalowych  łączonych na skręcanie  
                                             
 

3.2.2. Instalacja wody zimnej 
Instalacja prowadzona od wodomierza   przewodami  stalowymi 
ocynkowanymi i częściowo  przewodami PP 
Instalacja nadaje się do wymiany . 
 

3.2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej  
 
Instalacja prowadzona  przewodami  żeliwnymi częściowo   przewodami PCV 
 

Kanalizacja sanitarna odprowadzana jest do kanalizacji miejskiej  
 
 

4. Zestawienie powierzchni  użytkowej : 
Piwnice                                                              12.43 m2 
Parter  I                                                            479,38 m2 
Parter II ( ul Kościuszki 20)                              132,69 m2 
Piętro                                                                336,84 m2 

Razem                961,34m2 
 

5. Zestawienie pomieszczeń: 
 
 

Nr pom   Wyszczególnienie                                       Powierzchnia  
 
PIWNICE (budynek piętrowy 
01 piwnica        12,43m2 

      
PARTER  (budynek piętrowy) 
1. Zaplecze        11,25 m2 
2. Pom.     gospodarcze        5,51 
3. Korytarz        11,07 
4. Kl. Schodowa      23,49 
5. Zaplecze                        7,74 
6. Pomieszczenie        24,00 
7. Korytarz        15,84 
8. Pomieszczenie       42,24 
9. Widownia ze sceną (pom 10)              153,69 
11.WC        1,37 
12.Wiatrołap        4,28 
13.Kl. schodowa      3,55 
14.Pomieszczenie       28,20 
14a Pomieszczenie       22,55 
15. sklep        13,51 
16. zaplecze        6,72 



17. sklep gosp.dom       30,22 
18. zaplecze         12,86 
.19. Sklep odzieżowy      21,33 
 20.Sklepodzieżowy       16,50 
21. Schowek          6,34 
22. Sklep elektryczny      44,02 

         479,38 m2 
 
PIĘTRO  
101. Pokój        19,64 m2 
102. Pokój        15.07 
103. Pokój        15,92 
104. WC          3,40 
105. Łazienka         5.90 
106. Łazienka          4.80 
107. Pomieszczenie         8.42 
108..Pomieszczenie        10,72 
109. Pomieszczenie        17,14 
110. Kl schodowa           7,26 
111. Jadalnia         97,69 
112. Korytarz           6,76 
113.Pomieszczenie          13,85 
114. Pomieszczenie          8.06 
115. Komunikacja           2,10 
116. Kuchnia          10,34 
117. Korytarz          5,17 
118.Korytarz         16,02 
119. Pokój         14,90 
120.  Kl schodowa        14,59 
121. Pokój         11,27 
122. Pokój         10,54 
123. Korytarz        17,28 

         336,84m2  
  
  PARTER   (budynek parterowy) 
23. sklep kosmetyczny      37,92 
24. przymierzalnia         4,69 
25. Zaplecze          1,66 
26. WC         1,43 
27. sklep          9,11 
28. sklep         27,97 
29. WC          2,33 
30. Komunikacja         3,73 
31. Pomieszczenie          5,76 
32. Sklep         35,43 
33.WC            2,66 

Razem         132,69m2 
 
 
Zestawienie  powierzchni użytkowej: 



PIWNICA        12,43 m2 
Parter I                 479,38 m2 
PARTER II                 132,69 m2 
PIĘTRO                 336,84 m2 

Ogółem                  961,34m2 
 

 
 
 


