
 

           ZAŁĄCZNIK NR 4 

 
 

Opis budynków dla których należy wykonać  

dokumentację projektowo-kosztorysową 
 

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynków gospodarczych 

będących w zasobach Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce” 

 

 

Zadanie 1: wykonanie projektu i kosztorysu inwestorskiego rozbiórki budynku 
gospodarczego przynależnego do budynku Rynek 16, położonego w Chełmsku Śląskim (dz. 
ewid. 95/6, obr. Chełmsko Śląskie). 

Budynek zlokalizowany jest obok budynku mieszkalnego Rynek 16 w Chełmsku Śląskim, 
wzdłuż południowej granicy działki ewidencyjnej nr 95/6, obręb Chełmsko Śląskie. Odległość 
ścian konstrukcji od granicy działki sąsiedniej wynosi 0,0 m. 

Budynek wolnostojący dwukondygnacyjny, wybudowany na planie zbliżonym do prostokąta. 
Na obu ścianach szczytowych istnieją niewielkie, jednokondygnacyjna przybudówki. 
Fundamenty betonowe, w części kamienne. Budynek, murowany z cegły ceramicznej, 
nadproża ceglane, kamienne oraz drewniane. Ściany tynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym. Kominy murowane z cegły ceramicznej. Strop międzykondygnacyjny odcinkowy 
na belkach stalowych. Stropodach o konstrukcji drewnianej belkowej, jednospadowy o kącie 
nachylenia ok. 25°. Pokrycie dachowe z papy asfaltowej.  

Uwaga: Obie przybudówki są przeznaczona do rozbiórki. Do ściany frontowej przylega mur, 
który należy pozostawić bez zmian.  

Zadanie 2: wykonanie projektu i kosztorysu inwestorskiego rozbiórki budynku 
gospodarczego przynależnego do budynku Plac Jana Pawła II 7, położonego w Lubawce (dz. 
ewid. 259, obr. Lubawka 3). 

Budynek zlokalizowany jest obok budynku mieszkalnego Plac Jana Pawła II 7 w Lubawce, 
wzdłuż północno-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 259, obręb Lubawka 3. 
Odległość ścian konstrukcji od granicy działki sąsiedniej wynosi 0,0 m. 

Budynek wolnostojący dwukondygnacyjny, wybudowany na planie zbliżonym do prostokąta. 
Na obu ścianach szczytowych istnieją niewielkie, jednokondygnacyjna przybudówki. 
Fundamenty betonowe, w części kamienne. Budynek, murowany z cegły ceramicznej, 
nadproża ceglane oraz na belkach stalowych. Ściany tynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym. Kominy murowane z cegły ceramicznej. Strop międzykondygnacyjny drewniany. 
Stropodach o konstrukcji drewnianej belkowej, płaski o kącie nachylenia ok. 15°. Pokrycie 
dachowe z papy asfaltowej. 

Uwaga: Przybudówka łącząca budynek gospodarczy z budynkiem mieszkalnym nie jest 
przeznaczona do rozbiórki. W projekcie należy przewidzieć taką technologię, która pozwoli 
na zachowanie tej konstrukcji oraz podać sposób jej zabezpieczenia po zakończeniu rozbiórki. 



budynek

objęty

opracowaniem

Planowana rozbiórka budynku gospodarczego
ul. Rynek 16, Chełmsko Śląskie

Temat:

Tytuł rysunku:

Szczegółowy plan sytuacyjny

Opracował: Nr rys.:

1
Skala:

mgr inż. Maciej Kosal -

AutoCAD SHX Text
Zakład Gospodarki Miejskiej

AutoCAD SHX Text
ul.	Zielona 12, 58-420 LubawkaZielona 12, 58-420 Lubawka



Planowana rozbiórka budynku gospodarczego
Plac Jana Pawła II 7, Lubawka

Temat:

Tytuł rysunku:

Szczegółowy plan sytuacyjny

Opracował: Nr rys.:

1
Skala:

mgr inż. Maciej Kosal -

budynek

objęty

opracowaniem

AutoCAD SHX Text
Zakład Gospodarki Miejskiej

AutoCAD SHX Text
ul.	Zielona 12, 58-420 LubawkaZielona 12, 58-420 Lubawka


