
ścian stropów stropodachu pokrycie dachu

1. Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru - tak

2. stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie - nie

3. gaśnice lub agregaty - tak

4. hydranty  zewnętrzne - tak
5. hydranty wewnętrzne - tak

1. Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru - tak

2. stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie - nie

3. gaśnice lub agregaty - tak

4. hydranty  zewnętrzne - tak
5. hydranty wewnętrzne - tak

1. Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru - tak

2. stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie - nie

3. gaśnice lub agregaty - tak

4. hydranty  zewnętrzne - tak
5. hydranty wewnętrzne - tak

1. Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru - tak

2. stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie - nie

3. gaśnice lub agregaty - tak

4. hydranty  zewnętrzne - tak
5. hydranty wewnętrzne - tak

1. Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru - tak

2. stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie - nie

3. gaśnice lub agregaty - tak

4. hydranty  zewnętrzne - tak
5. hydranty wewnętrzne - tak

1. Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru - tak

2. stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie - nie

3. gaśnice lub agregaty - tak

4. hydranty  zewnętrzne - tak
5. hydranty wewnętrzne - tak

1. Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru - tak

2. stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie - nie

3. gaśnice lub agregaty - tak

4. hydranty  zewnętrzne - tak
5. hydranty wewnętrzne - tak

1. Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru - nie

2. stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie - nie

3. gaśnice lub agregaty - tak

4. hydranty  zewnętrzne - tak
5. hydranty wewnętrzne - tak

1. Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru - nie

2. stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie - nie

3. gaśnice lub agregaty - tak

4. hydranty  zewnętrzne - tak
5. hydranty wewnętrzne - tak

1. Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru - nie

2. stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie - nie

3. gaśnice lub agregaty - tak

4. hydranty  zewnętrzne - tak
5. hydranty wewnętrzne - tak

1. Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru - nie

2. stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie - nie

3. gaśnice lub agregaty - tak

4. hydranty  zewnętrzne - tak
5. hydranty wewnętrzne - tak

1. Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru - tak

2. stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie - nie

3. gaśnice lub agregaty - tak

4. hydranty  zewnętrzne - tak
5. hydranty wewnętrzne - tak

1. Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru - nie

2. stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie - nie

3. gaśnice lub agregaty - tak

4. hydranty  zewnętrzne - tak
5. hydranty wewnętrzne - tak

1. Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru - nie

2. stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie - nie

3. gaśnice lub agregaty - tak

4. hydranty  zewnętrzne - tak
5. hydranty wewnętrzne - tak

1. Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru - nie

2. stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie - nie

3. gaśnice lub agregaty - tak

4. hydranty  zewnętrzne - tak
5. hydranty wewnętrzne - tak

1. Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru - nie

2. stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie - nie

3. gaśnice lub agregaty - tak

4. hydranty  zewnętrzne - tak
5. hydranty wewnętrzne - tak

1. Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru - tak

2. stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie - nie

3. gaśnice lub agregaty - tak

4. hydranty  zewnętrzne - tak
5. hydranty wewnętrzne - tak

1. Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru - nie

2. stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie - nie

3. gaśnice lub agregaty - tak

4. hydranty  zewnętrzne - tak
5. hydranty wewnętrzne - tak

1. Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru - nie

2. stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie - nie

3. gaśnice lub agregaty - tak

4. hydranty  zewnętrzne - tak
5. hydranty wewnętrzne - tak

1. Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru - nie

2. stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane automatycznie - nie

3. gaśnice lub agregaty - tak

4. hydranty  zewnętrzne - tak
5. hydranty wewnętrzne - tak

39 765 424,99 zł

2000 zł za 1m^2

1960Sieć miejska 630

1480Sieć miejska

4
Budynek Ortopedii                                                   

96-100 Skierniewice ul. Sobieskiego 4
tak 

5
Budynek Zakaźny                                                      

96-100 Skierniewice ul. Sobieskiego 4
tak 1967

TAK14 163 940,00 zł

1988 888,8

1 
Budynek główny                                                        

96-100 Skierniewice ul. Sobieskiego 4

2 
Budynek Rehabilitacji                                               

96-100 Skierniewice ul. Sobieskiego 4
Sieć miejska

6
Budynek Pogotowia                                                  

96-100 Skierniewice ul. Sobieskiego 4
tak 

tak

3

Budynek Laryngologii                                               

96-100 Skierniewice ul. Sobieskiego 4,                                          

ul. Rybickiego 1

290,5Sieć miejska

1966

TAKSieć miejska tak 1967 7081,97

711,3Sieć miejska

8
Budynek Warsztat                                                    

96-100 Skierniewice ul. Sobieskiego 4
tak 1966

7
Pawilon B rezonans magnetyczny                                             

96-100 Skierniewice ul. Sobieskiego 4
tak 1975

tak 1924

338,5

9
Budynek Portierni i Trafo                                             

96-100 Skierniewice ul. Sobieskiego 4
tak 1966 69,1Sieć miejska

Sieć miejska

155

11
Budynek stolarni, magazynując butli tlenowych 

96-100 Skierniewice ul. Sobieskiego 4
tak 1966 127,2Sieć miejska

Sieć miejska10
Budynek magazyn                                                    

96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1

Sieć miejska

Sieć miejska12
Budynek wypisy i Aparatura medyczna               

96-100 Skierniewice ul. Sobieskiego 4
tak 1966

14
Budynek spalarni                                                         

96-100 Skierniewice ul. Sobieskiego 4
tak 1995

184

13
Budynek wentylatorni                                                   

96-100 Skierniewice ul. Sobieskiego 4
tak 1966 113

tak 1996

146,3

15
Budynek administracyjny                                           

96-100 Skierniewice ul. Rybickiego 1
tak 1882 904,6Sieć miejska

Sieć miejska

97,5

17
Budynek Nefrologii i Stacji Dializ                                                   

96-100 Skierniewice ul. Sobieskiego 4
tak 2011 977,27Sieć miejska

Sieć miejska16
Budynek węzeł cieplny                                                   

96-100 Skierniewice ul. Sobieskiego 4

Sieć miejska

Sieć miejska18
Budynek Kopernika                                                  

96-100 Skierniewice ul. Kopernika 5
tak 1989

20
Budynek Wita Stwosza nowy                                               

96-100 Skierniewice ul. Wita Stwosza 1
tak 

1960       

remont

985

19
Budynek Wita Stwosza stary                                       

96-100 Skierniewice ul. Wita Stwosza 1
tak 1875 455

2 960 000,00 zł

1 422 600,00 zł

705Sieć miejska

TAK

Sieć miejska tak 1924 857 TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

1 777 600,00 zł

TAK

TAK

TAK

1 714 000,00 zł

1 260 000,00 zł

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Lp.
Przeznaczenie budynku i lokalizacja Rodzaj ogrzewania Czy obiekt jest użytkowany? Rok budowy

Powierz. 

użytkowa w m²

Wartość 

odtworzenowa

Czy przeprowadzane są 

kontrole techniczne 

Czy obiekt posiada sprawne 

urządzenie odgromowe?

NIE

NIE

NIE

NIE

Przeprowadzane 

remonty obiektu

Czy budynek znajduje się pod 

nadzorem konserwatora zabytków?

Zabezpieczenia 

przeciwkradzieżowe

Materiał  ***
Ilość kondygnacji

Zabezpieczenia ppoż. 

Czy w konstrukcji budynku 

występują płyty warstwowe?

Cegła + pustak papa

papa

stały dozór wewnątrz, system 

alarmujący służby z 

całodobową ochroną

Cegła

słupy żelbetonowe
Akerman 

stały dozór wewnątrz

stały dozór wewnątrz

1

1

2

1

Wentylowany  papa

papa

papa 

1

stały dozór wewnątrz

papa

papa

papa

papa

papa

papa

papa

papa

papa

papa

papa

papa

papa

stalowa blacha 

trapez

Belki stalowe

Belki stalowe

Konstr. Stalowa, 

blacha trapez

papa

Płyty korytkowe 

wentylowany 

wentylowany 

wentylowany 

niewentylowany 

Bindry dachowe

Bindry dachowe

niewentylowany 

niewentylowany 

Żelbet + 

prefabrykaty 

Ceramiczny, 

belki stalowe

 Akerman 

żelbet 

Płyta 

żelbetonowa, 

belki stalowe   

Płyta 

żelbetonowa, 

belki stalowe  

Płyta 

żelbetonowa, 

belki stalowe 

Płyta 

żelbetonowa, 

belki stalowe 

Płyta 

żelbetonowa 

Płyta 

żelbetonowa

Płyta korytkowa

Płyta 

żelbetonowa, 

belki stalowe 

Płyta 

żelbetonowa, 

belki stalowe 

Płyta 

żelbetonowa, 

belki stalowe 

Płyta 

żelbetonowa, 

belki stalowe 

Konstr. Stalowa, 

żelbet

Ceramika Kleina, 

belki stal. 

Ceramika Kleina, 

belki stal. 

cegła  

Cegła 

Cegła, słupy 

żelbetonowe

 cegła  

 cegła

 cegła  

 cegła  

Cegła, beton 

cegła  

cegła

 cegła  

 cegła  

 cegła  

 cegła  

NIE

cegła ceramika kleina, 

belki stalowe

niewentylowany 

niewentylowany 

niewentylowany 

 Drewniany 

niewentylowany 

papa

niewentylowany

niewentylowany 

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

stały dozór wewnątrz 5

1 ( w części 2)

2

NIE

2

2

Konstrukcja 

stalowa, płyty bistyp 

2

cegła 1

1 cegła 

1

1

1 ( w części 2)

2

2

1

2

1

254 400,00 zł

368 000,00 zł

226 000,00 zł

292 600,00 zł

581 000,00 zł

677 000,00 zł

138 200,00 zł

310 000,00 zł

910 000,00 zł

1 410 000,00 zł

1 809 200,00 zł

195 000,00 zł

7 325 884,99 zł

1 970 000,00 zł


