
 
OPIS TECHNICZNY 

do inwentaryzacji budowlanej budynku Urzędu Gminy w Murowie 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 

1.1. Adres budynku    - 46-030 Murów ul. Dworcowa 2 
1.2. Przeznaczenie budynku   - Budynek użyteczności publicznej 
1.3. Sposób zabudowy    - Wolnostojący 
1.4. Powierzchnia zabudowy   -    234,0 m2  
1.5. Powierzchnia użytkowa   -    622,7 m2 
1.6. Kubatura     - 2 451,5 m3 
1.7. Wysokość budynku    - 11,20 m (do kalenicy)  

  ok. 15,20 m (do szczytu wieżyczki) 
1.8. Ilość kondygnacji nadziemnych  - 3 

 
 
2. OPIS BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNY 
 

2.1. Rodzaj konstrukcji budynku. 
Budynek w technologii tradycyjnej, murowanej 
 

2.2. Fundamenty budynku 
Nie badano. Wg informacji Inwestora przyjęto ławy i ściany fundamentowe kamienno-
ceglane na zaprawie cementowej. Głębokość posadowienia różna: w części 
niepodpiwniczonej ok. 1,0 m p.p.t w części podpiwniczonej ok. 2,10 m p.p.t. 
 

2.3. Konstrukcja ścian nośnych i działowych. 
Ściany konstrukcyjne nośne wykonane są z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 
cementowo – wapiennej. Grubość ścian wynosi od 75 cm w piwnicach do 28 cm na II 
piętrze.  
Ściany działowe z cegły pełnej gr. 12 cm. na zaprawie cementowej. Na II piętrze 
występują ścianki i obudowy z desek na szkielecie drewnianym 
 

2.4. Konstrukcja klatek schodowych i balustrad. 
Klatka schodowa wewnętrzna dwubiegowa o konstrukcji drewnianej, policzkowej. Stopnice 
i balustrady drewniane. Schody do piwnic betonowe. 
Schody zewnętrzne wejściowe betonowe w okładzinie ceramiczne. Balustrady murowane 
z pochwytem stalowym 
 

2.5. Konstrukcja stropów na poszczególnych kondygnacjach. 
Nad piwnicami stropy masywne ceramiczno-stalowe. Na pozostałych kondygnacjach 
stropy drewniane, belkowe ze ślepym pułapem 
 

2.6. Konstrukcja dachu i pokrycia 
Dach czterospadkowy (kopertowy) o nachyleniu ok. 13%. 
Główna konstrukcja dachu jest krokwiowo – płatwiowa. Krokwie są o wym. 100/140 mm w 
rozstawie co ok. 90,0 cm. Krokwie wychodzą poza obrys budynku na odległość ok. 80 cm 
w postacim okazałego okapu podpartego zastrzałem drewnianym o przekroju 10x20 cm. 
Płatwie o wym. 140/140 mm są podparte słupkami o wymiarach 140/140 mm. Słupy 
oparte bezpośrednio na belkach stropowych I piętra. Na ścianach zewnętrznych krokwie 
opierają się na murłatach o wym. 140/140 mm. Pokrycie dachu wykonane jest z papy na 
warstwie termoizolacyjnej ze styropianu gr. 10 cm układanej na deskowaniu pełnym bitym 
bezpośrednio do krokwii. 
Zwieńczenie wieży stanowi stromy dach ośmiospadkowy o konstrukcji drewnianej. 
Pokrycie częściowo blaszane a częściowo łupkiem w układzie „karo” 
Nad dobudówkami dachy jedno- i dwuspadkowe na konstrukcji drewnianej krytej papą 
 



3. WYKOŃCZENIE. 
 

3.1. Tynki zewnętrzne. 
Tynki szlachetne wapienno-cementowe z bogatym detalem architektonicznym (gzymsy, 
wałki, półwałki i.t.p). Tynki zatarte na gładko 
 

3.2. Tynki wewnętrzne. 
Tynki wapienno – cementowe zatarte na gładko. W pomieszczeniach odnowionych gładzie 
gipsowe. W pomieszczeniach sanitarnych wykończenie ścian glazurą ścienną fugowaną. 
 

3.3. Rodzaj podłóg. 
Przeważają wykładziny obiektowe (PVC i dywanowe) oraz podłogi drewniane (panele, 
parkiet). W pomieszczeniach sanitarnych posadzki ceramiczne 
 

3.4. Podokienniki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Podokienniki zewnętrzne stanowią gzymsy ścienne w obróbkach blacharskich. 
Podokienniki wewnętrzne drewniane.  
 

3.5. Stolarka okienna – stan. 
W piwnicach okna szklone komorowo w profilach PVC – stan dobry 
Na pozostałych kondygnacjach okna w profilach drewnianych, szklone komorowo – stan 
dobry. Wszystkie okna parteru oraz pojedyncze okna na pozostałych kondygnacjach 
zabezpieczone kratami stalowymi a pom. posterunku policji dodatkowo osiatkowane 
 

3.6. Stolarka drzwiowa – stan. 
Drzwi wejścia głównego drewniane z przeszkleniem, rzeźbione z motywami kasetonów i 
gzymsów. Naświetla w skrzydłach drzwiowych zabezpieczone misternie kutą kratą z 
prętów stalowych i inicjałami dawnych właścicieli. – stan dobry 
Pozostałe drzwi zewnętrzne drewniane i stalowe płytowe – stan dostateczny 
Drzwi wewnętrzne płytowe i płycinowe. Zachowały się pojedyncze egzemplarze drzwi 
historycznych z bogato dekorowaną ościeżnica – stan dostateczny. Pozostałe drzwi w 
stanie dobrym i bardzo dobrym 
 
 

4. DANE DOTYCZĄCE INSTALACJI. 
 

4.1. Wyposażenie budynku w instalacje. 
 
4.1.1. wodociągową  - Tak, z wodociągu miejskiego  

 
4.1.2. kanalizacyjną   - Tak, do kanalizacji miejskiej 

 
4.1.3. gazową  - Nie. 

 
4.1.4. elektryczną  - Tak, z przyłącza kablowego 

 
4.1.5. ogrzewanie  - Centralne, z własnej kotłowni na paliwo stałe zlokalizowanej 

      w piwnicach 
 

4.1.6. wentylacja  - Grawitacyjna w pomieszczeniach sanitarnych 
 
4.1.7. odgromowa  - Tak 
 
4.1.8. komputerowa   - Tak 
 
4.1.9. telefoniczna  - Tak 

 
 
 



5. OPIS LOKALIZACJI. 
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce nr 317/2 przy ul. Dworcowej 2 w Murowie 
pełni funkcję Urzędu Gminy i jest obiektem zabytkowym, wpisanym do gminnej ewidencji 
zabytków. 
Jest to budynek 3-kondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem, zlokalizowany narożnikowo 
na skrzyżowaniu 2 ulic miejskich. Wejście do budynku od strony południowo-wschodniej 
bezpośrednio z ul. Dworcowej. Od strony południowo-zachodniej w sąsiedztwie budynku 
przebiega główna ulica Murowa – ul. Wolności. Z pozostałych stron działka jest ogrodzona, 
sąsiaduje z zabudową mieszkaniową a teren wokół budynku wykorzystywany jest jako parking 
pracowników Urzędu 

 
 
 
 
 Opole, kwiecień 2019 r.      opracował: 


