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Załącznik nr 7g do SWZ 

Opis nieruchomości 

Miejsce ubezpieczenia: ul. Kaspra Adamczyka 10, Racibórz 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

Znak postępowania : PK/04/2022 

 

Nieruchomość główna Ubezpieczonego zlokalizowana jest w Raciborzu przy ulicy Kaspra 

Adamczyka 10. Nieruchomość zlokalizowana jest w dzielnicy Płonia w odległości około 1,5 

km od centrum miasta. Nieruchomość w całości położona jest na obszarze płaskim o 

nieznacznych deniwelacjach terenu. Stanowi zabudowany kompleks, kt6ry ma  foremny 

kształt co pozytywnie wpływa na możliwości gospodarowania na tym terenie i jego 

użytkowania. Dzięki temu, ze obszar kompleksu jest duży dostęp do każdego 

posadowionego na tym terenie obiektu kubaturowego jest bardzo dogodny. 

Teren nieruchomości jest zagospodarowany. Obok obiekt6w kubaturowych , znaczną jego 

część stanowią utwardzone place, drogi wewnętrzne. Dodać należy r6wniez, iż calos6 

terenu nieruchomości jest ogrodzona trwałym ogrodzeniem. 

W skład obiektów kubaturowych posadowionych na terenie nieruchomości wchodzą: 
1) budynek gl6wny biurowo- socjalno- warsztatowy o pow. użytkowej. 3.247,00 m2 
2) budynek portierni o pow. użytkowej 83,00 m2 

3) garaże wysokie nr 1 o pow. użytkowej 1.250,00 m2 

4) garaże niskie (małe) o pow. użytkowej 105,00 m2 

5) garaże wysokie nr 2 o pow. użytkowej 1.020,00 m2 

6) Budynek myjni o pow. użytkowej 165,00 m2 

7) Budynek stacji paliw o pow. użytkowej 64,00 m2 
 

BUDYNEK GŁÓWNY (Budynek biurowo-socjalno-warsztatowy) 

Zasadniczym obiektem na nieruchomości jest budynek główny o charakterze biurowo- 

socjalno warsztatowym. Usytuowany jest w odległości około 70 m od ulicy Adamczyka. 

Wjazd na teren nieruchomości jest możliwy główną bramą obok portierni. Pomiędzy 

budynkiem administracyjnym, a ulicą Adamczyka wykonano duży parking obsadzony 

drzewami. Do budynku administracyjnego prowadzą trzy wejścia: dwa od strony ulicy 

Adamczyka, a jedno od strony terenu bazy. Wejścia prowadzą do korytarzy (na piętrze 

tak jak na parterze) usytuowanych centralnie wzdłuż budynku. Na końcach korytarza na 

poziomie parteru są wejścia do hal naprawczych.  

Budynek ten spełnia funkcje 

Administracyjną  ( siedziba dyrekcji i służb administracyjnych) 

usługową (warsztaty naprawcze) 

magazynową  (magazyny i składy) 

socjalną  

 
Budynek wyposażony jest we wszystkie dostępne media, tj. woda, kanalizacja, sieci NN i WN, 
teletechniczne. Ogrzewanie budynku z własnej kotłowni zlokalizowanej na parterze. 
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Powierzchnia użytkowa budynku: 3.247,00 m2 

 

 

 

 

    

 .............   
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BUDYNEK MYJNI 

Budynek myjni to obiekt wykorzystywany przez właściciela na własne potrzeby (mycie 
autobus6w). Obiekt o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny, wybudowany w latach 

70- tych ubiegłego wieku. Instalacje: energii elektrycznej, wodociągowa,  kanalizacyjna, CO 

zasilana piecem olejowym. 

Powierzchnia użytkowa budynku:165,00 m2 

 

BUDYNEK GARAZY WYSOKICH NR 1 

Obiekt o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny, wybudowany w latach 70- tych 

ubiegłego wieku. Ogólnie zabudowania są wykonane w technologii tradycyjnej- murowanej. 

Bramy wjazdowe metalowe. Dachy płaskie, oparte o układzie kratownic. Posadzki betonowe. 

Pomieszczenia s ą  wysokie i wykorzystywane jako garaże oraz pomieszczenia magazynowe. 

Instalacje: energii elektrycznej. 

Powierzchnia użytkowa budynku: 1.250,00 m2 
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GARAZE NISKIE 

Ciąg 10-ciu garaży niskich, typowej wielkości z przeznaczeniem na garażowanie 

samochod6w dostawczych. Obiekt o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny, 

wybudowany w latach 70- tych ubiegłego wieku. Ogólnie zabudowania są wykonane w 

technologii tradycyjnej- murowanej. Bramy wjazdowe metalowe. Dachy płaskie z płyt 

prefabrykowanych betonowych, pokryte papą asfaltową. Posadzki betonowe.  

Powierzchnia użytkowa budynku: 105,00 m2 

 

GARAZE WYSOKIE NR 2 

Ciąg  kilkunastu garaży wysokich, z przeznaczeniem na garażowanie samochodów 

ciężarowych, względnie na cele magazynowe. Obiekt o konstrukcji tradycyjnej- murowanej, 

jednokondygnacyjny, wybudowany w latach 70- tych ubiegłego wieku. Bramy wjazdowe 

metalowe. Posadzki betonowe. Tynki wewnętrzne cementowo- wapienne w średnim 

technicznym.  
Powierzchnia użytkowa budynku: 1.020,00 m2 

BUDYNEK PORTIERNI 

Przy gl6wnym wjeździe na nieruchomość usytuowano budynek portierni- dyspozytora wraz z 

dwoma pomieszczeniami biurowymi. Jest to typowy niewielki budynek w dobrym stanie 

technicznym. 

Obiekt o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny. Dach betonowy, kryty pap . Elewacja 
cementowo -wapienna. Instalacje: energii elektrycznej. 

Powierzchnia użytkowa budynku: 83,00 m2 
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STAN ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCI 

Teren przedmiotowej nieruchomości jest ogrodzony ogrodzeniem trwałym, (metalowe 

segmenty z prętami oraz siatka na slupach betonowych). Obok obiekt6w kubaturowych 

pozostała cześć nieruchomości stanowi utwardzony kostką'} betonowa, płytami betonowymi 

oraz asfaltem plac. 
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STOPIEN WYPOSAZENIA W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Nieruchomość  jest  wyposażona  w  urządzenia  infrastruktury  technicznej,  takie  
jak: energii elektryczna, instalacja wodna, kanalizacyjna. 

 

 

 

 

 


