
 
1. Budynek byłego kiosku spożywczego 
 

 
 

- powierzchnia zabudowy  -    56,00 m2 
- powierzchnia użytkowa   -    46,50 m2 
-     kubatura                           -    120,0 m3 

- liczba kondygnacji           -   jedna 
 

Budynek parterowy bez podpiwniczenia wybudowany w 1978 roku. Fundamenty 
betonowe. Ściany murowane z pustaków i cegły ceramicznej, otynkowany. Dach 
płaski jednospadowy. Budynek stanowił kiosk spożywczy. Aktualnie od wielu lat 
nieużytkowany, zdewastowany. Obiekt posiadał instalacje wodną, kanalizacyjną i 
elektryczną. Budynek z punktu widzenia formalno prawnego nie stanowi własności 
szpitala i nie podlega wycenie. 
 
5.2. Opis budynków i budowli  położonych na działce  nr 126/3 
 
1. Budynek Nr 1 – budynek oddziału  wewnętrznego 

 

    
 

 



      
 

 

        
 

 



    

 
        

Obiekt wolnostojący  wybudowany w 1933 roku. 
 
- powierzchnia zabudowy   -    752,0 m2 
- powierzchnia użytkowa    -  1631,0 m2 
-    kubatura                           - 11200,0 m3 

- liczba kondygnacji trzy + poddasze użytkowe 
 
Budynek  podpiwniczony konstrukcja budynku tradycyjna ściany nośne murowane w 
układzie mieszanym - ceglane oraz ścianki o konstrukcji drewnianej , izolacja 
pozioma. Stropy masywne , żelbetonowe, ognioodporne. Schody wewnętrzne 
żelbetonowe wylewane z betonu. Podłogi - posadzka betonowa i płytki terakota, 
lastrico, beton PCV. Tynki wewnętrzne cementowo -wapienne III kategorii. Cokół 
wykładany kamieniem. Dach wielospadowy konstrukcja drewniana, krokwiowa, kryty 
papą. Obróbki blacharskie , rynny wykonane były z blachy ocynkowanej. Rury 
spustowe wyprowadzone do kanalizacji burzowej.  Stolarka drewniana - drzwi 
drewniane nietypowe. Ściany konstrukcyjne murowane z cegły pełnej na zaprawie 
cementowo -wapiennej, fundamenty kamienno-ceglane. Obiekt posiadał instalację 
elektryczną światła i siły, instalację c.o. , wodną i kanalizacyjną oraz telefoniczną. 
Kotłownia niesprawna technicznie opalana była olejem opałowym.  
Budynek nie użytkowany od 15 lat, nie ogrzewany, zdewastowany, przeciekający 
dach, kwalifikuje się do rozbiórki lub remontu kapitalnego. Wszystkie instalacje i 
wyposażenie budynku rozkradzione. Budynek prowizorycznie zabezpieczony przed 
dalszą degradacją i dewastacją.  
 



Biorąc pod uwagę aktualny bardzo zły stan techniczny budynku oraz stopień jego 
degradacji i dewastacji, w ocenie rzeczoznawcy kwalifikuje się on do fizycznej 
likwidacji poprzez wyburzenie. 
 
 
2. Budynek Nr 2 - Pawilon zakaźny, Przychodnia Neurologiczna 
 

     

 
 

     
 

Obiekt wolnostojący wybudowany w 1920 roku : 
 
- powierzchnia zabudowy    -  1083,9 m2 
- powierzchnia użytkowa     -  3832,5 m2 
- kubatura                            - 16246  m3 



- liczna kondygnacji : trzy + użytkowe poddasze 
- budynek wpisany do rejestru zabytków, podlega ochronie konserwatorskiej. 

 
 
Budynek zabytkowy podlega ochronie konserwatora zabytków, całkowicie 
podpiwniczony, konstrukcja budynku tradycyjna ściany nośne murowane w układzie 
mieszanym - ceglane oraz ścianki o konstrukcji drewnianej, izolacja pozioma . Ściany 
konstrukcyjne murowane  z cegły pełnej  na zaprawie cementowo-wapiennej, 
fundamenty kamienno -ceglane. Stropy masywne , żelbetonowe, ognioodporne. 
Schody wewnętrzne żelbetonowe wylewane z betonu, zewnętrzne wejściowe, na 
podsypce piaskowej a stopnie wylewane. Podłogi - posadzka betonowa i płytki 
terakota, lastrico, beton PCV. Tynki wewnętrzne cementowo -wapienne III kategorii. 
Cokół wykładany kamieniem Dach wielospadowy ,konstrukcja drewniana, krokwiowa 
, kryty dachówka karpiówką.  Obróbki blacharskie , rynny wykonane z blachy 
ocynkowanej. Rury spustowe wyprowadzone do kanalizacji burzowej. Stolarka 
drewniana - drzwi drewniane nietypowe. Obiekt posiadał instalację elektryczną 
oświetlenia i siły, instalację c.o. wodną  piec opalany olejem opałowym. Posiadał 
instalację wodno-kanalizacyjną, sanitarną , gazową , telefoniczną, instalację 
odgromową.  
Budynek nie użytkowany od 15 lat, nie ogrzewany, zdewastowany, przeciekający 
dach, kwalifikuje się do rozbiórki lub remontu kapitalnego. Wszystkie instalacje i 
wyposażenie budynku rozkradzione. Budynek prowizorycznie zabezpieczony przed 
dalszą degradacją i dewastacją.  
 
Biorąc pod uwagę aktualny bardzo zły stan techniczny budynku oraz stopień jego 
degradacji i dewastacji, w ocenie rzeczoznawcy kwalifikuje się on do fizycznej 
likwidacji poprzez wyburzenie. 

 
3. Budynek Nr 3 - hotel w budowie 

 
Obiekt w trakcie przerwanej budowy 
- powierzchnia zabudowy    - 0 m2 
- powierzchnia użytkowa     - 0 m2 
-     kubatura                           - 0 m3 

- liczba kondygnacji :  jedna 
 

    
 

 



Budynek w trakcie przerwanej budowy wolnostojący , częściowo zrealizowany stan 

surowy otwarty,  murowany  konstrukcja budynku tradycyjna ściany nośne 

murowane-ceglane , izolacja pozioma . Ściany konstrukcyjne murowane z cegły 

ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, fundamenty betonowe z betonu 

żwirowego. Stropy żelbetowe I kondygnacji. Obiekt nie posiada : stolarki drzwiowej 

,okiennej , instalacji elektrycznej , instalacji c.o. wodno-kanalizacyjnej,  sanitarnej i 

telefonicznej. 

Budynek nie użytkowany od 15 lat, zdewastowany, kwalifikuje się do rozbiórki. 

 

Biorąc pod uwagę aktualny bardzo zły stan techniczny budynku oraz stopień jego 
degradacji i dewastacji, w ocenie rzeczoznawcy kwalifikuje się on do fizycznej 
likwidacji poprzez wyburzenie. 
 

 

4. Budynek Nr 4 -  administracja, laboratorium, apteka 
 

 

    
 

    
 

Obiekt wolnostojący wybudowany w 1965 roku 
 
- powierzchnia zabudowy  -   367,0 m2 
- powierzchnia użytkowa   -   754,9 m2 
-     kubatura                         -   6164  m3 

- liczba kondygnacji : trzy 
 



Budynek  podpiwniczony, konstrukcja budynku tradycyjna ściany nośne murowane z 
cegły ceramicznej pełnej, izolacja pozioma. Ściany konstrukcyjne murowane z  cegły 
pełnej  na zaprawie cementowo-wapiennej, fundamenty betonowe z betonu 
żwirowego. Stropy masywne żelbetowe, ognioodporne. Schody wewnętrzne 
żelbetowe wylewane z betonu. Zewnętrzne wejściowe, na podsypce piaskowej a 
stopnie wylewane. Podłogi - posadzka betonowa i płytki terakota, lastrico, beton 
PCV. Tynki wewnętrzne cementowo -wapienne III kategorii.  Dach płaski, kryty papą. 
Obróbki blacharskie, rynny wykonane z blachy ocynkowanej. Rury spustowe 
wyprowadzone do kanalizacji burzowej. Stolarka drewniana - drzwi drewniane 
nietypowe. Obiekt posiada windę towarową, instalację elektryczną oświetlenia i siły, 
instalację c.o. wodną, piec  opalany olejem opałowym. Instalacje:  wodno-
kanalizacyjną, sanitarną, gazową, telefoniczną i  odgromową. Budynek nie 
użytkowany od 15 lat, nie ogrzewany, zdewastowany, przeciekający dach, kwalifikuje 
się do rozbiórki lub remontu kapitalnego. Wszystkie instalacje i wyposażenie budynku 
rozkradzione. Budynek prowizorycznie zabezpieczony przed dalszą degradacją i 
dewastacją.  
Biorąc pod uwagę aktualny bardzo zły stan techniczny budynku oraz stopień jego 
degradacji i dewastacji, w ocenie rzeczoznawcy kwalifikuje się on do fizycznej 
likwidacji poprzez wyburzenie. 
 
5. Budynek   prosektorium, warsztaty, magazyny 
 

 
 

Obiekt wolnostojący wybudowany w 1935 r.  
 
-     powierzchnia zabudowy   -     361,0 m2 

- powierzchnia użytkowa     -     277,0 m2 
-     kubatura                            -  1362,0 m3 

-     liczba kondygnacji : jedna 
 



Budynek murowany konstrukcja budynku tradycyjna ściany nośne murowane 
ceglane, izolacja pozioma . Ściany konstrukcyjne murowane,  z cegły pełnej na 
zaprawie cementowo-wapiennej, fundamenty kamienno-ceglane. Podłogi - posadzka 
betonowa i płytki ceramiczne, beton + pcv. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne 
III kategorii. Stropy drewniane. Stolarka drewniana - drzwi drewniane nietypowe. 
Obróbki blacharskie, rynny wykonane z blachy ocynkowanej. Rury spustowe 
wyprowadzone do kanalizacji burzowej. Dach płaski konstrukcja dachu drewniana , 
kryty papą. Stolarka drewniana - drzwi drewniane nietypowe. Obiekt posiada 
instalację elektryczną oświetlenia i siły, instalację c.o. wodno-kanalizacyjną, 
telefoniczną, odgromową. 
Budynek nie użytkowany od 15 lat, nie ogrzewany, zdewastowany, przeciekający 
dach, kwalifikuje się do rozbiórki lub remontu kapitalnego. Wszystkie instalacje i 
wyposażenie budynku rozkradzione. Budynek prowizorycznie zabezpieczony przed 
dalszą degradacją i dewastacją. 
  
Biorąc pod uwagę aktualny bardzo zły stan techniczny budynku oraz stopień jego 
degradacji i dewastacji, w ocenie rzeczoznawcy kwalifikuje się on do fizycznej 
likwidacji poprzez wyburzenie. 
 

6.  Budynek Nr 9 -  tlenownia 
 

 
       

Obiekt wolnostojący wybudowany w 1935 roku. 
  
-  powierzchnia zabudowy    -   48,0 m2 
-  powierzchnia użytkowa     -   46,0 m2 
-     kubatura                              - 121,0 m3 

- liczba kondygnacji :  jedna 
 
Budynek murowany, podpiwniczony, konstrukcja budynku tradycyjna ściany nośne 
murowane- ceglane, izolacja pozioma. Strop betonowy.  Ściany konstrukcyjne 



murowane,  z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, 
fundamenty kamienno-ceglane. Podłogi - posadzka betonowa . Tynki wewnętrzne 
cementowo-wapienne III kategorii. Dach płaski konstrukcji stalowej, kryty płytami 
azbestowymi. Stolarka metalowa  - drzwi  nietypowe. Obiekt posiada instalację 
elektryczną oświetlenia i siły. 
Budynek nie użytkowany od 15 lat, zdewastowany, przeciekający dach, kwalifikuje 
się do rozbiórki lub remontu kapitalnego. Wszystkie instalacje i wyposażenie budynku 
rozkradzione. Budynek prowizorycznie zabezpieczony przed dalszą degradacją i 
dewastacją. 
 

Biorąc pod uwagę aktualny bardzo zły stan techniczny budynku oraz stopień jego 
degradacji i dewastacji, w ocenie rzeczoznawcy kwalifikuje się on do fizycznej 
likwidacji poprzez wyburzenie. 
 

 

7. Budynek Nr 10 - budynek rozdzielni elektrycznej  głównej 
 

 
 

Obiekt wolnostojący  wybudowany ok. 1960 roku 
 
-  powierzchnia zabudowy   -     35,5 m2 
-  powierzchnia użytkowa    -    29,0 m2 
-      kubatura                              -  138,0  m3 

-  liczba kondygnacji :  jedna 
 

Budynek murowany, konstrukcja budynku tradycyjna ściany nośne murowane - 
ceglane , izolacja pozioma. Strop betonowy, Ściany konstrukcyjne murowane, z cegły 
pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej,  fundamenty betonowe. Podłogi - 
posadzka betonowa . Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne III kategorii. Dach 
płaski, konstrukcja betonowa, kryty  papą. Stolarka metalowa - drzwi  nietypowe. 
Obiekt posiadał instalację elektryczną oświetlenia i siły. Rozdzielnię główną 
380/220V, wyposażoną w transformator 20kV, agregat prądotwórczy. Aktualnie brak 
jest agregatu prądotwórczego i transformatora.  



 
Budynek nie użytkowany od 15 lat,  zdewastowany, przeciekający dach, kwalifikuje 
się do rozbiórki lub remontu kapitalnego. Wszystkie instalacje i wyposażenie budynku 
rozkradzione. Budynek prowizorycznie zabezpieczony przed dalszą degradacją i 
dewastacją. 
 

8.  Budynek Nr 11 - portiernia z budynkiem  gospodarczym 
 

    
 
Obiekt wolnostojący wybudowany w 1970 roku 
  
-  powierzchnia zabudowy     -    61,0 m2 
-  powierzchnia użytkowa      -    37,7 m2  
-     kubatura                             -  248,0 m3 

- liczba kondygnacji :  jedna 
 
Budynek wybudowany tradycyjnie ściany nośne murowane - ceglane , izolacja 
pozioma . Ściany konstrukcyjne murowane,  cegła ceramiczna na zaprawie 
cementowo -wapiennej, fundamenty betonowe. Podłogi - posadzka betonowa. Tynki 
wewnętrzne cementowo-wapienne III kategorii. Stropy betonowe. Dach 
wielospadowy, konstrukcja drewniana,  kryty dachówką karpiówką w części papą. 
Stolarka drzwiowa drewniana i z pcv nietypowa. Obiekt posiada instalację 
elektryczną oświetlenia  i siły, instalację c.o. ,  wodno-kanalizacyjną  i telefoniczną. 
Budynek użytkowany przez firmę ochroniarską i jako jedyny utrzymany jest w 
dostatecznym stanie technicznym 
 
9. Budynek Nr 12 - Poradnia konsultacyjna  neurologiczna 

 



     

 
 

Obiekt wolnostojący wybudowany ok. 1935 roku 
 
- powierzchnia zabudowy    -      63,0 m2 
- powierzchnia użytkowa     -      59,0 m2 
-    kubatura                              -    189,0 m3 

-    liczba kondygnacji :  jedna 
 
Budynek murowany, konstrukcja budynku tradycyjna ściany nośne murowane- z 
cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, izolacja pozioma. Ściany 
konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, 
fundamenty betonowe. Podłogi -  betonowe + wykładziny  pcv. Tynki wewnętrzne 
cementowo-wapienne III kategorii Stropy betonowe. Dach wielospadowy, konstrukcji 
drewnianej, kryty dachówką  karpiówką.  Stolarka drewniana  - drzwi  drewniane 
nietypowe. Obiekt posiadał instalację elektryczną oświetlenia i siły, instalację c.o. , 
wodną,  wodno-kanalizacyjną i  telefoniczną. 
Budynek nie użytkowany od 15 lat, nie ogrzewany, zdewastowany, przeciekający 
dach, kwalifikuje się do rozbiórki lub remontu kapitalnego. Wszystkie instalacje i 
wyposażenie budynku rozkradzione. Budynek prowizorycznie zabezpieczony przed 
dalszą degradacją i dewastacją. 
 
Biorąc pod uwagę aktualny bardzo zły stan techniczny budynku oraz stopień jego 
degradacji i dewastacji, w ocenie rzeczoznawcy kwalifikuje się on do fizycznej 
likwidacji poprzez wyburzenie. 
 



Łączna powierzchnia użytkowa budynków byłego szpitala wynosi : 
6667,10 m2, a kubatura 35 668,00 m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                


