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O WIADCZENIE PROJEKTANTA: 
O wiadczam, i  inwentaryzacja Zespołu Szkół w Lini zlokalizowanej na działce nr 541/7, obr b ewidencyjny 

0006 Linia,  została  wykonana zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej . 

PROJEKTANCI: 
 FUNKCJA: IMI   

I NAZWISKO: 

SPECJALNO   

I NUMER UPRAWNIE : 

DATA 

OPRACOWANIA: 

PODPIS: 

 PROJEKTANT mgr in . 

ROMAN SOBOLEWSKI 

konstrukcyjno – budowlana 

nr upr. 

AN/8346/708/86 

grudzie

2015 

                                                                                                                      

              

                                                                                 TOM II        Egz.Nr ...

MMiiaassttkkoo,, ggrruuddzziiee 22001155



2 

SPIS TRE CI: 

1.Strona tytułowa         str.1 
2.O wiadczenie projektanta        str.1 
3. Spis tre ci           str. 2 
4. Spis rysunków          str.2 
5. Opis techniczny          str. 3-5 
6. Dokumentacja fotograficzna      str. 6-9 

SPIS RYSUNKÓW 

LP NR NAZWA RYSUNKU 

1 1 Rzut przyziemia 

2 2 Rzut pi tra „A” 

3 3 Rzut pi tra „B” 

4 4 Przekrój A-A 

5 5 Elewacje 

6 6 Elewacje 

7 7 Elewacje 



3 

Inwentaryzacja budowlana 

Zespołu Szkół w Lini, zlokalizowanego na działce nr 541/7, obr b 
ewidencyjny 0006 Linia. 

INWESTOR: GMINA LINIA 
   84-223 LINIA 
   UL. TURYSTYCZNA 15 

I . Podstawa opracowania : 

1. Zlecenie na opracowanie inwentaryzacji . 
2. Wizja lokalna w terenie. 
3. Aktualne Polskie Normy i przepisy Prawa Budowlanego. 

II . Dane ogólne : 

1. Inwentaryzacja dotyczy wszystkich pomieszcze  szkoły starej cz ci 
budynku Zespołu Szkół w Lini przy ulicy Szkolnej 1, zlokalizowanej na 
działce 541/7, obr b ewidencyjny 0006 Linia. 

2. Obiekt wybudowano w latach sze dziesi tych XX wieku w systemie 
tradycyjnym, jako budynek słu cy celom o wiatowo – 
wychowawczym ( szkoła podstawowa i gimnazjum) składaj cy si  z 
trzech budynków poł czonych ł cznikami. 

3. Budynek główny szkoły z salami lekcyjnymi wykonany metod
tradycyjn , niepodpiwniczony, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi, 
ze stropodachem niewentylowanym zaizolowanym u lem 
wielkopiecowym gr.10cm i docieplony wełn  mineraln  gr. 10cm. 
Stropodach  pokryty blach  trapezow . ciany zewn trzne z cegły 
pełnej, o ł cznej grubo ci 42-43cm. ciany zewn trzne docieplone 
styropianem FS15 gr. 12cm w metodzie lekkiej mokrej. Stropy 
elbetowe, schody wewn trzne elbetowe z okładzin  z lastryko. 

Stolarka okienna i drzwiowa PCV i drewniana.  
Budynek z cz ci  stołówkow  , wietlic  i administracja , o jednej 
kondygnacji nadziemnej,  bez podpiwniczenia. ciany wykonane z 
cegły pełnej gr. 42-43 cm docieplone styropianem fasadowym gr. 
12cm. Pozostałe elementy charakterystyczne jak w budynku 
głównym. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV i drewniana. 
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Budynek Sali gimnastycznej , dwukondygnacyjny, bez 
podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej, przykryty 
stropodachem elbetowym. Pod sala gimnastyczn  zlokalizowane s
sale lekcyjne. 

ciany wykonane z cegły pełnej gr. 42-43 cm docieplone styropianem 
fasadowym gr. 12cm. Pozostałe elementy charakterystyczne jak w 
budynku głównym. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV i drewniana. 

4. W czasie wizji lokalnej stwierdzono: 
4.1. Budynek szkoły jest obiektem wolnostoj cym, składaj cym si  z 

dwóch kondygnacji nadziemnych. Budynek nie jest podpiwniczony.  
4.2. Do budynku doprowadzone jest przył cze wodoci gowe, 

kanalizacyjne, teletechniczne i elektroenergetyczne. 
4.3. Wody opadowe odprowadzane s  na terenie własnej działki w 

sposób niezmieniaj cy warunków gruntowo-wodnych s siednich 
działek. 

4.4. cieki odprowadzane s  do kanalizacji sanitarnej istniej cym 
przył czem. 

4.5. Obiekt posiada instalacj  centralnego ogrzewania zasilan  z własnej 
kotłowni na paliwo stałe zlokalizowana na parterze budynku, 
zapewniaj c  wymagan  temperatur  w pomieszczeniach.  

4.6. Obiekt posiada kompletn  instalacj  wodoci gow , kanalizacyjn , 
centralnego ogrzewania, teletechniczn  i elektryczn . 

4.7. Obiekt wyposa ony jest w instalacj  odgromow . 
4.8. Dachy nad poszczególnymi budynkami i ł cznikami dwuspadowe, 

pokryte blach  trapezow . 
4.9. Dojazd i doj cie główne do budynku zlokalizowane od strony 

południowej z ul. Szkolnej (dz. 543/4). 
4.10. Komunikacja wewn trzna pomi dzy kondygnacjami – elbetowa 

klatka schodowa. 
5. Gabaryty cz ci inwentaryzowanej budynku: 
- długo      - 13,40 - 47,70 m; 
- szeroko      - 9,67 – 14,25 m; 
- wysoko      - 4,38 - 9,79 m; 
- powierzchnia u ytkowa   - 1488,31 m2; 
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III . Dane techniczne : 
1. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły 

pełnej. 
2. ciany zewn trzne warstwowe wykonane z cegły pełnej o ł cznej 

grubo ci 42-43cm. ciany docieplone styropianem fasadowym 
FS15 grubo ci 12cm. 
O cie a okienne i drzwiowe ocieplone styropianem gr. 3cm.

3. Stropodach niewentylowany zaizolowany u lem wielkopiecowym 
gr.10 cm. Docieplenie stropodachu stanowi warstwa  wełny 
mineralnej gr. 10 cm. Pokrycie stropodachu z blachy trapezowej 

4. Stropy mi dzy kondygnacyjne elbetowe. 
5. Stolarka okienna – typowa PCV i drewniana. 
6. Stolarka drzwiowa – typowa  PCV i stalowa. 
7. Rynny dachowe i rury spustowe stalowe powlekane.

OPRACOWAŁ: 
                                     Roman Sobolewski 

             AN/8346/708/86 
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