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 OPIS DO INWENTARYZACJI CZĘŚCI BUDYNKU  
  

 1. Forma architektoniczna i program użytkowy  
Budynek objęty oceną znajduje się na działce nr 1939/3 w Nakle nad Notecią. 

Budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek o pięciu kondygnacjach 

nadziemnych, podpiwniczony. 

Dach płaski, kryty papą. 

Elewacja: tynk wapienno – cementowy. 

 
2. Układ konstrukcyjny obiektu 

Układ ścian nośnych podłużny i poprzeczny. Budynek posadowiony na ławach 

kamiennych. Ściany nadziemia budynku wykonano z cegły pełnej. Nadproża z 

kształtowników stalowych oraz ceglane typu Kleina.  Strop nad piwnicą typu 

Kleina. Strop nadziemia belkowe, żebra stalowe z wypełnieniem betonem. 

Dach płaski o konstrukcji belkowej, żebra stalowe, wypełnienie z betonu, 

pokrycie z papy. 

 
3. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe 

Fundamenty: ławy kamienne i ceglane. 

Konstrukcja nośna: ściany murowane z cegły pełnej. 

Strop nad piwnicą typu Kleina. Stropy nadziemia belkowe, żebra stalowe z 

wypełnieniem betonowym. 

Dachy płaski, pokryty papą. 

Posadzki i podłogi: posadzki betonowe. 

Stolarka drzwiowa i okienna PCV. 

Elewacja – tynk cementowo - wapienny. 

 

4. Instalacje wewnętrzne budynku 
 W budynkach wykonana jest instalacja elektryczna, wodociągowa, 
 kanalizacyjna, c.o.  
 
5. Dokumentacja fotograficzna 
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