
 

Załącznik nr 1: WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI 

 wartość 

początkowa 

(wartość księgowa 

brutto)

(1) 

 szacunkowa wartość 

odtworzeniowa

(2) 

maszt aluminiowy, 

stożkowy wspornikowy 

zawiasowy 3 szt 12 m 

wysokości

          12 363,12 zł 

WYJAŚNIENIA:

(1) wartość bez uwzględnienia amortyzacji. 

(3) zabezpieczenia: -przeciwpożarowe -gaśnice (rodzaj, ilość)

-hydranty

-czujniki i urządzenia alarmowe - oraz informacja gdzie przekazywany jest sygnał alarmowy (lokalnie na terenie obiektu, na policję, do agencji ochrony, itp.)

-przeciwkradzieżowe -kraty na oknach, alarmy, dozór (pracowniczy, agencji ochrony, całodobowy, część doby)

(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).

(2) szacunkowa wartość odtworzeniowa pozwalająca na odbudowę budynku z zachowaniem tych samych materiałów, parametrów, wymiarów.

Obiekty lokalizacja
przeznaczenie 

budynku

czy budynek 

jest 

użytkowany?  

TAK/ NIE

rok budowy z 

późniejszymi 

modernizacjami (np. rok 

budowy 1974, 

modernizacje 1995, 2008)

 UWAGA: Należy wpisać tylko jedną z 

wartości, wg której nieruchomość winna 

być ubezpieczona  Rodzaj 

użytkowania 

(właśność, 

dzierżawa, 

najem, itp.) 

 Nazwa jednostki: Województwo Śląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 



-czujniki i urządzenia alarmowe - oraz informacja gdzie przekazywany jest sygnał alarmowy (lokalnie na terenie obiektu, na policję, do agencji ochrony, itp.)

-kraty na oknach, alarmy, dozór (pracowniczy, agencji ochrony, całodobowy, część doby)

(2) szacunkowa wartość odtworzeniowa pozwalająca na odbudowę budynku z zachowaniem tych samych materiałów, parametrów, wymiarów.

powierzchnia 

zabudowy        

(w m²)                 

(5)

kubatura 

(w m³)

ilość 

kondygnacji

czy budynek 

jest 

podpiwniczo

ny?

czy 

znajdują się 

w nim 

instalacje 

sanitarne? 

(TAK/NIE)

 Czy budynek 

jest 

pustostanem ? 

TAK/NIE 

czy budynek 

posiada 

pozwolenie na 

użytkowanie?  

TAK/ NIE

 odległość od 

zbiornika 

wodnego 

(rzeki.)  

zabezpieczenia (znane 

zabiezpieczenia przeciw 

pożarowe i przeciw 

kradzieżowe)                                                   

(3)                                

 Nazwa jednostki: Województwo Śląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

czy jest 

wyposażony w 

windę? 

(TAK/NIE)

Konstrukcja 

wykonana z 

materiałów 

drewnianych? 

TAK/NIE

Konstrukcja z 

płyt 

warstwowych 

z palnym 

wypełnienie? 

TAK/NIE

powierzchnia 

użytkowa                  

(w m²)                      

(4)



mury stropy

dach 

(konstrukcja i 

pokrycie)

Dotyczy to: 

konstrukcji i 

pokrycia dachu, 

stolarki okiennej i 

drzwiowej

Dotyczy to:, instalacji 

elektryczej, sieci wod-kan,  

instalacji gazowej, 

instalacji wentylacyjnej i 

kominowej

Dotyczy to: instalacji 

gazowej, instalacji 

wentylacyjnej i 

kominowej

ogółem

w tym 

mieszkalnyc

h

w tym 

niemieszkalnych

Czy obiekty budowlane i związane z nimi 

instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, 

grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz 

urządzenia techniczne poddawane są 

okresowym przeglądom stanu technicznego i 

czynnościom konserwacyjnym zgodnie z 

zasadami określonymi w przepisach prawa, 

normach technicznych oraz według wskazań 

producenta?                                                                      

TAK/NIE

 Nazwa jednostki: Województwo Śląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

Rodzaj materiałów budowlanych, 

z jakich wykonano budynek

STAN TECHNICZNY - proszę wpisać bardzo dobry, dobry, dobry, 

dostateczny lub zły 

Ilość lokali w nieruchmościach - Dotyczy 

MZBM


