
 

 

 

 

 

 

 

      INWENTARYZACJA BUDOWLANA  

  
      CZĘŚCI BUDYNKU WARSZTATOWO-MAGAZYNOWEGO. 

 
 Lokalizacja:  

 

       Zielona Góra ul. Zjednoczenia 110A , działka nr 26/1 

  

 Właściciel obiektu:  

 

       „Zielonogórskie Wodociągi I Kanalizacja” Sp. z o.o. , 

       65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110A. 

 

          

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Opracował: 

                                                                           inż. Bogdan Szewczyk   

        upr.bud.13/81/ZG 
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2.  SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 

 
1. Strona tytułowa. 

2. Spis zawartości opracowania. 

3. Opis stanu istniejącego - inwentaryzacja budowlana. 

4. Rysunki. 

5. Dokumentacja fotograficzna obiektu inwentaryzacji. 
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3. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji budowlanej części budynku 

warsztatowo-magazynowego położonego w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110A 

na działce 26/1. 

 

2. Podstawa opracowania. 

 

Umowa nr RR/RI/-14/MJ/2018 z dnia 09.07.2018r. 

 

3. Informacja ogólne. 

 

 Przedmiotowy budynek jest jednym z  budynków należących do ZWiK 

usytuowanych na przedmiotowej zagospodarowanej działce nr 26/1 przy ul. Zjednoczenia 

110A w Zielonej Górze. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.  

 Część budynku która jest przedmiotem inwentaryzacji jest parterowa bez 

podpiwniczenia i poddasza, w poszczególnych pomieszczeniach są rozmieszczone 

warsztaty, magazynki itp. 

 Zlecający nie posiada dokumentacji obiektu. Wg otrzymanych informacji oraz na 

podstawie oględzin obiekt był wykonany w okresie 1960 -1965.Budynek w w/w okresie 

użytkowania był  poddawany licznym remontom.  

 Budynek posiada niezbędne przyłącza: kanalizację, wodę, prąd oraz  zasilanie w 

energię cieplną. 

 

4. Zestawienie powierzchni części inwentaryzowanej. 

 

   Powierzchnia zabudowy         256,70 m2 

   Kubatura          1003,70 m3 

 

   Zestawienie powierzchni użytkowej poszczególnych pomieszczeń: 

 

Nr 

pom. 

Nazwa pomieszczenia     Powierzchnia 

           [m2] 

Posadzka 

1. Warsztat podręczny 37,90 Beton 

2. Magazynki podręczne 38,00 Beton 

3. Warsztat 19,30 Beton 

4. Korytarz 3,90 Beton 

5. Warsztat 13,32 Beton 

6. Warsztat 37,90 Beton 

7. Kuźnia 36,50 Beton 

8. Akumulatorownia 26,26 Płytki ceramiczne 

                        RAZEM     m2 213,08  
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5. Konstrukcja. 

 

 Konstrukcję budynku stanowi dwunawowa konstrukcja żelbetowa dla hal 

przemysłowych składająca się z dwóch dźwigarów typu SB-I o  rozpiętości 9 m i 12 m 

opartych na prefabrykowanych słupach żelbetowych zamocowanych w stopach 

żelbetowych. Zwieńczenie konstrukcji stanowią płyty panwiowe o długości 596 cm 

i  wysokości 30 cm typu PZFF-2. 

 

6. Opis techniczny inwentaryzowanych elementów budynku. 

 

 Posadzki. 

 

 Pomieszczenia od 1 do 7 posadzka betonowa gr. min 13 cm. Wokół posadzek 

 cokolik cementowy. 

 Pomieszczenie akumulatorowni nr 8 – płytki ceramiczne. 

 

 Ściany i ścianki wewnętrzne.  

 

Murowane na zaprawie cementowo-wapiennej o zmiennej grubości od 14 do 29 cm. 

Materiał -  beton komórkowy, cegła ceramiczna, cegła dziurawka, pustaki 

żużlobetonowe. 

 

Ściany zewnętrzne. 

 

Od poziomu 15-50 cm -  bloczki gazobetonowe o gr. 30 cm ocieplone styropianem 

gr. 10 cm. Na styropianie tynk strukturalny ułożony na siatce z włókna szklanego.  

Od poziomu 0,00  do 15 - 50 cm (cokół budynku) -  bloczki gazobetonowe gr. 30 

cm ocieplone wełna mineralna gr. 5 cm. Na wełnie mineralnej tynk żywiczny 

ułożony na siatce z włókna szklanego. 

 

Tynki wewnętrzne.  

  

Ściany wewnętrzne tynkowane zaprawą cementowo-wapienną. 

 

Stolarka okienna. 

 

Okna plastykowe z PCV . 

 

Parapety. 

 

Zewnętrzne -  blacha ocynkowana, wewnętrzne – brak skosy z betonu.  

 

Drzwi wewnętrzne. 

 

Metalowe oraz drewniane osadzone w futrynach metalowych, malowane farba 

olejną. 
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Malowanie.  

Pomieszczenia od 1 do 7 -  od poziomu posadzki do wysokości 2,00 m wykonane 

są lamperie olejne, powyżej farba emulsyjna oraz wapienna  w kolorze białym.  

Pomieszczenie akumulatorowni – do wysokości 2,00 m – płytki ceramiczne, 

powyżej farba emulsyjna w kolorze białym. 

 

Dach. 

 

 Konstrukcję stanowią płyty panwiowe o wysokości 30 cm, ocieplone wełną 

mineralna gr. 20 cm na której ułożona jest szlichta betonowa oraz papa 

termozgrzewalna. 

Nachylenie dachu  - około 30.  

Odprowadzenie wody z połaci dachowej – rynny dachowe 200 mm z  blachy 

stalowej ocynkowanej oraz rury spustowe Ø 150 mm podłączone do kanalizacji 

deszczowej. 

 

Wentylacja pomieszczeń. 

 

 Wentylacja pomieszczeń jest zapewniona przez wyrzutnie dachowe 

usytuowane w dachu. Przekrój od Ø 250 mm do 300 mm. Wentylacja 

w  pomieszczeniu kuźni mechaniczna, pozostałe grawitacyjne.  

 

Ogrzewanie pomieszczeń. 

 

 W posadzce przy ścianie okiennej od wewnątrz jest usytuowany przykryty 

kanał  o wymiarach  54 cm x 80 cm w którym usytuowane są 2 rury  stalowe fi.50  

od których są zasilane poszczególne grzejniki. 

Pod oknami usytuowane są grzejniki stalowe typu favier.   

 

Oświetlenie pomieszczeń. 

 

Oświetlenie pomieszczeń stanowią lampy świetlówkowe zamocowane do płyt 

panwiowych.  

 

7.   Inne. 

 

  Budynek posiada instalację elektryczną, wodociągowa oraz kanalizacyjną. 

 Odprowadzenie wody deszczowej z połaci dachowej odbywa się poprzez rury 

spustowe podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się przy 

obiekcie.  

  

 

 

 

        Opracował:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

  


