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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Inwentaryzacja budynku sali widowiskowej  w Tułowicach. 
Lokalizacja: Tułowice , ul. Porcelanowa 6a, dz. nr 559, 560, 509/2,  
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Zlecenie inwestora. 
 Oględziny przedmiotowych pomieszczeń i elementów konstrukcyjnych, pomiary w styczeń-luty 

2018 r.- materiały do opracowania inwentaryzacji 
 Obowiązujące przepisy i akty prawne. 
 

3. CEL OPRACOWANIA 
Inwentaryzacja budynku sali widowiskowej na potrzeby opracowania projektu jego przebudowy. 
 

4. OPIS OBIEKTU ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYKA PARAMETRYCZNA 
Budynek sali widowiskowej (dawny Gasthaus) rozplanowany jest w rzucie na literze T.  Jest to 
budynek jednokondygnacyjny z częściowo użytkowanym poddaszem w strefie frontowej. 
Kryty dachem dwuspadowym, mansardowym oraz pulpitowym (w strefie niskich przybudówek w od 
strony wschodniej). 
Do budynku frontowego, który podkreśla prosto zakończona dwuspadowym dachem ściana 
szczytowa, przylega sala widowiskowa ze sceną i zapleczem, w części frontowej znajdują się 
pomieszczenia pomocnicze takie jak kuchnie, toalety strefa wejściowa, na poddasze użytkowe w 
którym aktualnie znajdują się mieszkania prowadzi klatka schodowa usytuowana u zbiegu części 
frontowej  i sali widowiskowej. 
Do budynku od strony wschodniej przylegają dwie niskie przybudówki, jedna o funkcji handlowo-
usługowej (południowa) druga jako magazyn dla kuchni. 
Elewacje budynku frontowego zostały docieplone z tego powodu nie zachowały się detale 
architektoniczne (poza schodkowym gzymsem okapowym). Elewacje sali widowiskowej rytmicznie 
podzielone zostały płytkimi żłobionymi pilastrami, z wyraźnym cokołem i blendami obejmującymi 
otwory okienne.  
 
 Adres budynku: Tułowice, gm. Tułowice, ul. Porcelanowa 6a, dz. nr  559, 560, 509/2. 
 Przeznaczenie budynku: budynek usługowo-mieszkalny 
 Dane techniczne: 
 
- powierzchnia zabudowy budynku:  496,80[m2] 
- powierzchnia użytkowa (w części objętej opracowaniem):  401,95 [m2] 
- kubatura:     ~4 000,00  [m3] 
- szerokość budynku (max):   20,16 [m] 
- długość (max):    34,95 [m] 
- wysokość budynku :   10,40[m] 
 
  4a.       PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

POWIERZCHNIA PRZYZIEMIE 
 

L.p Nazwa pomieszczenia Pow. [m²] 

.0.01 HOL 30,91 

.0.02 HOL 2 7,21 

.0.03 SALA GŁÓWNA 167,45 

.0.04 HOL 3,67 

.0.05 KOMUNIKACJA 2,73 



.0.06 SCENA 14,33 

.0.07 GARDEROBA 7 

.0.08 MAGAZYN 6,65 

.0.09 MAGAZYN 5,28 

.0.10 MAGAZYN 4,6 

.0.11 HOL 7,66 

.0.12 WC 0,96 

.0.13 WC 0,96 

.0.14 HOL 2,7 

.0.15 MAŁA SALA 26,57 

.0.16 KUCHNIA 10,34 

.0.17 MAGAZYN 3,36 

.0.18 KUCHNIA 45,51 

.0.19 MAGAZYN 16,4 

.0.20 HOL 10,98 

.0.21 MAGAZYN 4,27 

  SUMA: 374,26 

   

   POWIERZCHNIA SUTERENA 
 

L.p Nazwa pomieszczenia Pow. [m²] 

.2.01 HOL 3,02 

.2.02 WC 5,28 

.2.03 WC 1,65 

.2.04 WC 2,2 

.2.05 WC 4,47 

.2.06 WC 1,94 

.2.07 WC 1,52 

.2.08 KOTŁOWNIA 6,8 

  SUMA: 26,88 

 
RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (W CZĘŚCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM): 401,95 [m2] 
 
4b. Ocena stanu technicznego – zgodnie z oględzinami wykonanymi w 29 listopada 2016 
Budynek po remoncie dachu, ogólny stan techniczny dobry. Stan techniczny ścian konstrukcyjnych, 
elementów ścian zewnętrznych, stropów, schodów, balustrad – dobry.  
Elewacje – głównie w części sali widowiskowej - mocno zabrudzone, z odspajającym od podłoża 
tynkiem, mechanicznymi uszkodzeniami, elewacje są zaśmiecone zbędnymi przewodami oraz 
instalacjami.  
Schody wewnętrzne drewniane w dobrym stanie, to samo dotyczy więźby dachowej, brak poważnych 
rozszczelnień. 
Konstrukcja stropów stabilna. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie, w pomieszczeniach sali 
widowiskowej  stolarka w stanie dobrym w pozostałych w średnim stanie technicznym . Część okien 
wymieniona na nowe PVC.  
 
Przedstawiona powyżej ocena stanu technicznego nie stanowi ekspertyzy technicznej w rozumieniu 
Prawa Budowlanego. 
 



5. OPIS PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU 
 

5.1. Opis konstrukcji budynku i rozwiązań materiałowych 

 fundamenty – nie dokonano odkrywki fundamentów; ze względu na charakter i lata, w 
których został wzniesiony obiekt zakłada się, że fundamenty wykonane jako murowane w 
postaci ław z kamienia na zaprawie wapiennej, ławy o szerokości konstrukcyjnych ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych.  

 ściany zewnętrzne - ściany konstrukcyjne zewnętrzne murowane z cegły pełnej. Elewacje 
tynkowane, częściowo docieplone. 

 ściany wewnętrzne - ściany konstrukcyjne wewnętrzne wykonane jako homogeniczne 
murowane. 

 nadproża – nie dokonano odkrywki nadproży 
 posadzki –wylewki betonowe, płytki ceramiczne oraz parkiet– dokładny opis posadzek na 

rysunkach inwentaryzacyjnych 
 stropy – nad piwnicą stropy odcinkowe ; nad parterem oraz piętrem stropy drewniane 
 schody zewnętrzne – murowane z kamiennymi stopnicami – brak balustrad. 
 schody wewnętrzne – drewniane z drewnianymi balustradami oraz stopnicami ;  
 dach – dach dwuspadowy i mansardowy  pokryty dachówką ceramiczną 
 orynnowanie i obróbki blacharskie – budynek posiada rynny oraz rury spustowe.  
 stolarka okienna i drzwiowa – większość okien oryginalna, część okien wymieniona na nowe 

PVC.  
 

 
5.2.  Opis wykończenia budynku i rozwiązań materiałowych 

Tynki zewnętrzne: zwykłe, cementowo-wapienne 
Tynki wewnętrzne: zwykłe, cementowo-wapienne;  
Posadzki: betonowe, drewniane, ceramiczne 
Parapety: zewnętrzne – ceglane oraz aluminiowe, wewnętrzne – drewniane 

 
5.3. Dane dotyczące instalacji 
Wodociągowa: istniejąca 
Kanalizacyjna: istniejąca,  
Kanalizacja deszczowa: brak  
Gazowa: istniejąca, 
Elektryczna: istniejąca,  
Ogrzewanie: istniejące z kotła gazowego, 
Odgromowa: istniejąca,  
Wentylacja: istniejące kominy wentylacyjne. Przydatność i drożność przewodów kominowych 
zgodnie z opinią kominiarską (odrębne opracowanie); 
Odprowadzenie wody z dachu: bezpośrednio na nieutwardzony teren Inwestora 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 
(stan styczeń-luty 2018 r.)



 
Fot. 1 Widok elewacji wschodniej. 

 

 

 

 
 

 
Fot. 2. Widok elewacji północnej. 

 
 
 



 
Fot. 3 Widok fragmentu elewacji południowej 

 

 

 



 
 

Fot. 4 Wnętrze (poddasze nieużytkowe) 
 

 
 
 

 


