
V. Inwentaryzacja architektoniczno –budowlana  
A- Opis techniczny  
 
I. Opis stanu istniejącego – budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Łaszewie  
   
1. Opis ogólny.   

Budynek Szkoły Podstawowej w Łazewie stanowi własność Gminy Bartniczka, jest to 
obiekt piętrowy, podpiwniczony ze strychem nieużytkowym w wieku ok. 100 lat.  

W latach 70-tych XX wieku dokonano wymiany pokrycia budynku z dachówki na płyty 
azbestowo-cementowe .   

Budynek aktualnie do końca roku przeznaczony jest jako filia szkoły podstawowej w 
Radoszkach z klasami 0-3. 

W budynku znajdują się pomieszczenia przeznaczone dla potrzeb dydaktycznych oraz 
obsługi pedagogicznej i gospodarczej, szczegółowy wykaz pomieszczeń budynku 
zamieszczono w punkcie 2.2. niniejszego opisu.  

Budynek funkcjonuje wspólnie z budynkiem dobudowanym w 1996r. którego opis 
znajduje się w części II. 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej z dachem o 
konstrukcji drewnianej krytej płytami eternitu.   

 
2.1. Podstawowe parametry geometryczne budynku.  
 - powierzchnia zabudowy   -  289,13 m2 

- powierzchnia całkowita   -  418,50 m2 

- powierzchnia użytkowa   -  723,01 m2 

- kubatura brutto    -        2374,00 m3 

 
2.2. Wykaz pomieszczeń budynku i ich powierzchnie. 

 PIWNICA  

P1 Piwnica 14,80 

P2 PiwnIca 17,62 

P3 Piwnica 14,80 

P4 Piwnica 20,30 

P5 Piwnica  12,10 

P6 Piwnica 22,80 

 PARTER  

O1 Hall 17,80 

O2 Pokój nauczycielski 18,45 

O3 Biblioteka 15,75 

O4 Czytelnia 20,30 

O5 Sala Informatyczna 13,30 

O6 Archiwum 16,60 

O7 Przedsionek 3,94 

O8 WC 1,97 

O9 Korytarz 8,34 

10 Korytarz 9,75 

11 Sala Lekcyjna 38,36 

12 Korytarz 5,12 

13 Magazynek 5,60 

14 Szatnia 27,39 

15 Sala lekcyjna 28,42 

   



 
 

 PIĘTRO  

31 WC 4,68 

30 Korytarz 6,60 

25 Szatnia 16,13 

26 Korytarz 8,00 

27 Gabinet 20,70 

28 Kuchnia 12,06 

29 Archiwum 16,93 

32 Korytarz 13,60 

33 Magazyn 4,30 

34 Korytarz 8,77 

35 Stołówka 21,00 

36 Kuchnia 7,42 

 
 
3. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe elementów budynku. 
 
3.1. Fundamenty. 

   Budynek posadowiony na ławach  kamienno – ceglanych bez spękań i uszkodzeń, brak 
oznak nierównomiernego osiadania. 

 
3.2. Ściany budynku. 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne  z cegły pełnej, Grubość ścian zewnętrznych - 40 cm 
wewnętrznych 25 i 40 cm , działowych 15cm.  

 
3.3. Dach. 

  Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo – płatwiowy ze ścianą stolcowa w środku 
rozpiętości podpierającą płatew kalenicową. Krokwie w rozstawie co ok. 90 cm o wymiarach 
12x16 cm opartych z jednej strony na murłacie  o wymiarach 14x14 cm kotwionej w ścianie 
zewnętrznej z drugiej strony na dwóch drewnianych płatwiowych – pośredniej w poziomie 
stropu strychu i kalenicowej. Dach o dwóch połaciach prostopadłych do siebie  
dwuspadowych o nachyleniu po 50 0  pokryty płytami azbestowo- cementowymi w stanie 
dostatecznym. 

 
3.4. Nadproża i wieńce. 

Na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych stalowe oraz ceglane Kleina . 
 
3.5. Kominy i przewody wentylacyjne. 

Przewody wentylacyjne murowane z cegły pełnej, kanały 14x14 cm.  
 
3.6. Strop. 

Nad piwnicami strop wylewany żelbetowy na belkach stalowych NP 16, nad parterem  i 
poddaszem strop o konstrukcji stalowej i drewnianej  w postaci belek stropowych stalowych i 
drewnianych opartych na  ścianach nośnych wewnętrznych i zewnętrznych. 

Do belek stropu mocowany jest pokład z desek obłożony płytami trzciny otynkowanymi,  
między belkami polepa z gliny, od spodu płyty gipsowo-kartonowe. 

Stropy nie wykazują oznak przeciążenia ani zarysowań.  
 

3.7. Stolarka okienna i drzwiowa. 
Stolarka okienna drewniana w postaci okien skrzynkowych, ościeżnicowych zespolonych 

i pojedynczych wyeksploatowana, nieszczelna i zwichrowana w całości do wymiany.  
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna drewniana. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne 

w stanie technicznym dostatecznym . 



 
 

4. Elementy wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego. 
 
4.1. Posadzki . 
  W pomieszczeniach szkoły poza korytarzami wejściowymi oraz wc gdzie ułożona jest 
terakota znajdują się podłogi z desek na legarach mocno wyeksploatowane. 
 
4.2. Tynki , okładziny ścian i sufitów, kabiny sanitarne. 
 Tynki wewnętrzne ścian i sufitów cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi i 
olejnymi. Tynki sufitów gipsowe malowane farbą emulsyjną w kolorze białym. 
 Tynki zewnętrzne – cementowo-wapienne nie malowane  w stanie dostatecznym.  
 
4.3. Parapety. 
 Parapety wewnętrzne drewniane lub brak. Zewnętrzne – betonowe lub z blachy ocynk. 
  
4.4. Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie. 
 Rynny, rury spustowe i obróbki z blachy stalowej ocynkowanej w stanie dostatecznym.   
 
5. Instalacje sanitarne , elektryczne i telekomunikacyjne. 
5.1. Instalacja wodociągowa. 
 Budynek wyposażony w instalację wodociągową z rur stalowych ocynkowanych 
połączoną z siecią zewnętrzną gminną przyłączem. Armatura i osprzęt żeliwny i stalowy 
niklowany. 
 
5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
 Rury kanalizacji sanitarnej PCV i żeliwne. Armatura i wyposażenie żeliwne i ceramiczne. 
Odpływ ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
5.3.Instalacja c.o. i c.w.u. 
 Instalacja  centralnego ogrzewania z rur stalowych czarnych zasilająca grzejniki stalowe 
członowe i płytowe ze źródłem ciepła z kotła węglowego zlokalizowanego w sąsiednim budynku 
gdzie umieszczony jest bojler ładowany przez kocioł c. o.  
 
5.4.Instalacja wentylacyjna. 
 Wentylacja grawitacyjna przez kratki wentylacyjne w kominach murowanych. Stan 
kominów dobry.  
 
5.5. Instalacja elektryczna. 
 Zasilanie z przyłącza napowietrznego, instalacja miedziana z osprzętem zwykłym i 
hermetycznym.  
   
5.6. Instalacja telekomunikacyjna. 
 Budynek posiada przyłącze telekomunikacyjne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. Opis stanu istniejącego – budynek nr 2 Szkoły Podstawowej w Łaszewie  
   
1. Opis ogólny.   

Budynek nowej części Szkoły Podstawowej w Łaszewie stanowi własność Gminy 
Bartniczka, jest to obiekt piętrowy, częściowo podpiwniczony z niskim strychem 
nieużytkowym w wieku 17 lat.  

Budynek aktualnie do końca roku przeznaczony jest jako filia szkoły podstawowej w 
Radoszkach z klasami 0-3. 

W budynku znajdują się pomieszczenia przeznaczone dla potrzeb dydaktycznych oraz 
obsługi pedagogicznej,  gospodarczej oraz w części piwnicznej kotłownia, szczegółowy 
wykaz pomieszczeń budynku zamieszczono w punkcie 2.2. niniejszego opisu.  

Budynek funkcjonuje wspólnie z budynkiem wybudowanym w 1914r. którego opis 
znajduje się w części I. 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z bloczków gazobetonu i cegły 
pełnej z dachem o konstrukcji drewnianej krytej blachodachówką.   

 
2.1. Podstawowe parametry geometryczne budynku.  
 - powierzchnia zabudowy   -  181,99 m2 

- powierzchnia użytkowa  -  295,83 m2 

- powierzchnia całkowita   -  431,92 m2 

- kubatura brutto    -        1607,00 m3 

 
2.2. Wykaz pomieszczeń budynku i ich powierzchnie. 
 

 PIWNICA  

12 Skład opału 10,45 

13 Przedsionek 8,15 

14 Kotłownia 21,60 

17 Kantorek 1,50 

   
   

 PARTER  

16 Hall 8,90 

17 Hall 19,03 

18 Hall 13,21 

19 WC 10,47 

20 Sala gimnastyczna 80,64 

   

 PIĘTRO  

21 Hall 31,55 

22 WC 10,47 

23 Sala lekcyjna 39,80 

24 Sala lekcyjna 40,06 
 

 
3. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe elementów budynku. 
 
3.1. Fundamenty. 

   Budynek posadowiony na ławach  żelbetowych bez spękań i uszkodzeń, brak oznak 
nierównomiernego osiadania. 

 
 
 



 
 

 
3.2. Ściany budynku. 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne  z gazobetonu i cegły pełnej, Grubość ścian 
zewnętrznych - 45 cm, wewnętrznych 25 i 40 cm , działowych 8 cm i 15 cm .  

3.3. Dach. 
  Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo – płatwiowy ze ściankami stolcowymi 
podpierającymi płatwie. Krokwie w rozstawie co ok. 100 cm o wymiarach 8x16 cm opartych 
z jednej strony na murłacie  o wymiarach 14x14 cm kotwionej w ścianie zewnętrznej z 
drugiej strony na płatwi. Dach o dwóch połaciach prostopadłych do siebie  dwuspadowych o 
nachyleniu po 20 0  pokryty blacho dachówką w stanie dostatecznym. 

 
3.4. Nadproża i wieńce. 

Na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych prefabrykowane L19. 
 
3.5. Kominy i przewody wentylacyjne. 

Przewody spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły pełnej,  
 
3.6. Strop. 

Nad wszystkimi kondygnacjami żelbetowy z płyt „żerańskich” opartych na  ścianach 
nośnych wewnętrznych i zewnętrznych. 

Stropy nie wykazują oznak przeciążenia ani zarysowań.  
 
3.7. Schody wewnętrzne. 

Scody żelbetowe wylewane na mokro prowadzą z piwnicy na I piętro budynku. 
 

3.7. Stolarka okienna i drzwiowa. 
Stolarka okienna drewniana w postaci okien ościeżnicowych zespolonych i pojedynczych 

w stanie dobrym.  
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna drewniana. Drzwi zewnętrzne do wymiany, 

wewnętrzne w stanie technicznym dobrym. 
. 

4. Elementy wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego. 
 
4.1. Posadzki . 
  W pomieszczeniach szkoły poza korytarzami oraz wc gdzie ułożona jest terakota 
znajdują się podłogi z paneli oraz parkiet w Sali gimnastycznej. 
 
4.2. Tynki , okładziny ścian i sufitów, kabiny sanitarne. 
 Tynki wewnętrzne ścian i sufitów cementowo-wapienne  w pomieszczeniach sanitariatów 
okładzina z płytek szkliwionych do wysokości 1,5 m. Tynki sufitów gipsowe malowane farbą 
emulsyjną w kolorze białym. 
 Tynki zewnętrzne – cementowo-wapienne nakrapiane terrazytem mineralnym, cokół 
malowany.  
 
4.3. Parapety. 
 Parapety wewnętrzne drewniane lub brak. Zewnętrzne – betonowe lub z blachy ocynk. 
  
4.4. Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie. 
 Rynny, rury spustowe i obróbki z blachy stalowej ocynkowanej w stanie dobrym.   
 
 
 
 
 



 
 

 
5. Instalacje sanitarne , elektryczne i telekomunikacyjne. 
 
5.1. Instalacja wodociągowa. 
 Budynek wyposażony w instalację wodociągową z rur stalowych ocynkowanych 
połączoną z siecią zewnętrzną gminną przyłączem. Armatura i osprzęt żeliwny i stalowy 
niklowany. 
 
5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
 Rury kanalizacji sanitarnej PCV i żeliwne. Armatura i wyposażenie żeliwne i ceramiczne. 
Odpływ ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
5.3.Instalacja c.o. i c.w.u. 
 Instalacja  centralnego ogrzewania z rur stalowych czarnych zasilająca grzejniki stalowe  
płytowe ze źródłem ciepła z kotła węglowego zlokalizowanego w piwnicy budynku gdzie 
umieszczony jest bojler ładowany przez kocioł c. o.  
 
5.4.Instalacja wentylacyjna. 
 Wentylacja grawitacyjna przez kratki wentylacyjne w kominach murowanych. Stan 
kominów dobry.  
 
5.5. Instalacja elektryczna. 
 Zasilanie z przyłącza napowietrznego, instalacja miedziana z osprzętem zwykłym i 
hermetycznym.  
   
5.6. Instalacja telekomunikacyjna. 
 Budynek posiada przyłącze telekomunikacyjne. 
 

 
 


