
 WYKAZ BUDYNKÓW

mury stropy
dach (konstrukcja i 

pokrycie)

 Nazwa jednostki:  

Budynek pompowni
Wodzisław Śl., ul. 

Jastrzębska
TAK 1984 17 712,58 37,9 126,56 1 nie tak nie żelbeton żelbet blacha

Baza magazyn
Wodzisław Śl., ul. 

Marklowicka
TAK 1987 20 471,91 377,6 1 nie tak nie cegła żelbet blacha

Baza szatnia
Wodzisław Śl., ul. 

Marklowicka
TAK 1978 160 277,12 63,3 245,8 1 nie tak nie cegła żelbet blacha

Baza kotłownia
Wodzisław Śl., ul. 

Marklowicka
TAK 1978 400 708,69 120,1 1255 2 tak tak nie cegła żelbet beton, papa

Baza magazyn materiałów łatwopalnych
Wodzisław Śl., ul. 

Marklowicka
TAK 1978 8 600,32 29,4 64 1 nie nie nie cegła żelbet beton, papa

Baza magazyn
Wodzisław Śl., ul. 

Marklowicka
TAK 1978 307 866,09 661,1 2781,6 1 nie tak nie cegła żelbet blacha

Baza warsztat, magazyn, szatnia
Wodzisław Śl., ul. 

Marklowicka
TAK 1978 1 129 947,07 1561 8687,9 1 nie tak nie cegła żelbet blacha

OŚ Rydułtowy- -budynek przepompowni
Rydułtowy, ul. 
Obywatelska

TAK 1972 105 367,53 87,5 476,8 1 tak tak nie
beton, 

gazobeton
żelbet

drewniana (elementy 
drewniane zaimpregnowane 
ogniochronnie - brak danych 

co do zastosowanego 
impregnatu), blacha

BRAK PODDASZA

Budynek garaży
Wodzisław Śl., ul. 

Czyżowicka
TAK 1 403 151,26 366 1 nie nie nie

beton, 
gazobeton

żelbet

drewniana (elementy 
drewniane zaimpregnowane 
ogniochronnie - brak danych 

co do zastosowanego 
impregnatu), gont*

OŚ Rydułtowy – pompownia główna 
ścieków surowych

Rydułtowy, ul. 
Obywatelska

TAK 128 553,59 33,74 1 tak tak nie

płyty 
warstwowe 
wypełnione 
styropianem

brak płyty warstwowe

OŚ Rydułtowy – stacja dmuchaw
Rydułtowy, ul. 
Obywatelska

TAK 169 100,51 46,2 1 nie tak nie gazobeton
płyty 

stropow
e

blacha

Baza budynek administracyjny
Wodzisław Śl., ul. 

Marklowicka 
TAK

1978, modernizacje 2007, 2008, 
2009, 2010

2 338 367,08 1688,3 6733,2 2 tak tak nie cegła
żelbeto

n
blacha

Budynek administracyjno-socjalny, 
laboratorium

Wodzisław Śl., ul. 
Czyżowicka

TAK 1 467 854,84 637,5 4379 2 nie tak nie gazobeton żelbet

drewniana (elementy 
drewniane zaimpregnowane 
ogniochronnie - brak danych 

co do zastosowanego 
impregnatu), gont**

OŚ Rydułtowy – budynek 
administracyjny

Rydułtowy, ul. 
Obywatelska

TAK 414 817,29 183,32 2 nie tak nie gazobeton żelbet

drewniany (elementy 
drewniane zaimpregnowane 
ogniochronnie - brak danych 

co do zastosowanego 
impregnatu), blacha

BRAK PODDASZA

OŚ Karkoszka – budynek technologiczny
Wodzisław Śl., ul. 

Czyżowicka
TAK 1 242 853,24 359,3 2680 1 nie tak nie gazobeton żelbet

drewniany (elementy 
drewniane zaimpregnowane 
ogniochronnie - brak danych 

co do zastosowanego 
impregnatu), gont***

OŚ Karkoszka – stacja 
transformatorowa

Wodzisław Śl., ul. 
Czyżowicka

TAK 421 865,42 294,3 2 nie tak nie gazobeton żelbet beton, papa

OŚ Karkoszka – budynek kraty 
mechanicznej

Wodzisław Śl., ul. 
Czyżowicka

TAK 835 511,46 134,2 1326 1 nie tak nie gazobeton brak beton, papa

OŚ Karkoszka – pompownia piasku
Wodzisław Śl., ul. 

Czyżowicka
TAK 510 205,32 107,9 747 1 nie tak nie gazobeton brak beton, papa

OŚ Karkoszka – pompownia główna POG
Wodzisław Śl., ul. 

Czyżowicka
TAK 1 731 030,57 539,3 3894 1 tak(3poziomy) tak nie gazobeton żelbet beton, papa

OŚ Karkoszka – pompownia wód 
drenażowych

Wodzisław Śl., ul. 
Czyżowicka

TAK 560 851,71 95,7 1 tak tak nie gazobeton żelbet beton, papa

OŚ Rydułtowy – stacja odwadniania 
osadów

Rydułtowy, ul. 
Obywatelska

TAK 269 418,83 123,7 1 nie tak nie gazobeton brak blacha

Budynek biurowo - socjalny
Wodzisław Śl., ul. 

Marklowicka 
TAK 1 497 152,78 397,87 2123 2 nie tak nie porotherm

konst. Drewniana, blacho - 
dachówkowa

 razem 15 141 685,21

(1) wartość bez uwzględnienia amortyzacji. 
(2) szacunkowa wartość odtworzeniowa pozwalająca na odbudowę budynku z zachowaniem tych samych materiałów, parametrów, wymiarów.
(3) zabezpieczenia: 

 Stan zabezpieczeń p.poż we wszystkich w/w lokalizacjach jest zgodny z obowiązującymi przepisami (gaśnice, hydranty, oznakowania, instrukcje)

(4) Powierzchnia użytkowa: jest to suma powierzchni wszystkich pomieszczeń służących do zaspokojenia potrzeb związanych bezpośrednio z przeznaczeniem budynku. 
(5) Powierzchnia zabudowy to obszar zajęty przez budynek w stanie wykończonym, obliczana po obrysie zewnętrznym bez schodów zewnętrznych, tarasów, podjazdów, itp.
(6) Kubatura jest to objętość budynku (powierzchnia całkowita, liczona w obrysie zewnętrznym wszystkich kondygnacji podziemnych i nadziemnych x wysokość kondygnacji).

*** W budynku technologicznym jest poddasze niezagospodarowane, nie są w związku z tym  składowane materiały palne, przeprowadzona jest tam instalacja elektryczna w peszlach  (Zamawiający nie posiada informacji na temat ich niepalności)

UWAGA! Miejsca ubezpieczenia wskazane w SIWZ nie zostały dotknięte powodzią w okresie od 1997r. Włącznie. Zagrożenie powodziowe nie istnieje.

Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich 
wykonano budynek

powierzchnia 
użytkowa                  
(w m²)                      

(4)

powierzchni
a zabudowy        

(w m²)                 
(5)

kubatu
ra (w 
m³)

ilość 
kondygna

cji 
nadziemn

e

czy budynek 
jest 

podpiwniczo
ny?

Obiekty

** W budynku administracyjno-socjalnym jest poddasze niezagospodarowane, nie są w związku z tym składowane materiały palne, przeprowadzona jest tam instalacja elektryczna w peszlach  (Zamawiający nie posiada informacji na temat ich niepalności). Ponadto, w budynku 
administracyjno-socjalnym (część nad laboratorium) jest poddasze, są tam  składowane materiały palne, przeprowadzona  jest tam instalacja elektryczna w peszlach  (Zamawiający nie posiada informacji na temat ich niepalności)

lokalizacja
przeznaczenie 

budynku

* W budynku garaży jest poddasze niezagospodarowane, nie są w związku z tym składowane materiały palne; na podłodze ułożona jest wełna mineralna (5cm) oraz przeprowadzona jest tam instalacja elektryczna w peszlach (Zamawiający nie posiada informacji na temat ich niepalności)

czy 
znajdu
ją się 
w nim 
instala

cje 
sanitar

ne? 

czy budynek 
jest 

użytkowany?  
TAK/ NIE

rok budowy z późniejszymi 
modernizacjami (np. rok 

budowy 1974, modernizacje 
1995, 2008)

wartość początkowa 
(wartość księgowa 

brutto)                              
(1)

czy jest 
wyposażon
y w windę? 
(TAK/NIE)


