
 

Inwentaryzacja uproszczona 

1. nazwa,  
do wniosku o wydanie  

zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego 

 

2. adres obiektu budowlanego  

UL. SOSNOWIECKA 31/5, 48-100 Głubczyce 
 

3. jednostkę ewidencyjną,  

Głubczyce  

4. obręb i numery działek ewidencyjnych,  

Głubczyce o.m. nr. 465/14 
 

5. imię i nazwisko lub nazwę inwestora  

Gmina Głubczyce 
 

6. adres;  

Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce 
 

7. nazwę i adres jednostki projektowania 
Biuro projektowe „reda”  

Ul. Gdańska 28/21 

48-100 Głubczyce 

8. imiona i nazwiska projektantów specjalności i numeru posiadanych uprawnień 
budowlanych oraz datę opracowania i podpisy 

   

   

mgr inż. Artur Klapetek  

 

opracowanie              

189/85/Op  

 

Kategoria budynku XIII 

Data opracowania: listopad 2018 

 



Opis techniczny 

Do uproszczonej inwentaryzacji lokalu mieszkalnego  

w Głubczycach przy ulicy Sosnowiecka 31/5,  

do wniosku o samodzielność lokalu mieszkalnego 

 

1. Podstawa wykonania. 

 pomiar z natury 

 normy branżowe 

 zlecenie  

 

2. Ogólna charakterystyka lokalu  mieszkalnego 

 lokal położony na pierwszej kondygnacji budynku, po stronnie wschodniej 

klatki schodowej, 

 wejście do pomieszczeń  mieszkalnych bezpośrednio z klatki schodowej, 

 ściany: wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej, 

 ściany oddzielające mieszkania mają grubość min. 1cegły, 

 stropy: drewniane belkowe, nad parterem również drewniane belkowe, 

 okna: od strony północnej pcv,  od południowej drewniane, 

 drzwi: drewniane płycinowe i płytowe standard, 

 podłogi: deski,  

 tynki wewnętrzne: wapienne gładkie, 

 

3. Informacje dodatkowe 

Mieszkanie składa się z;  

 3 pokojów, kuchni i łazienki,  

Posiada  własne niezależne piony; kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z 

wydzielonym punktem pomiaru, posiada przewód wentylacyjne z węzła kuchenno 

sanitarnego oraz odrębną instalację elektryczną.  

 w wydzielonym lokalu nie dochodzi do zmiany sposobu użytkowania 

 wydzielenie lokalu nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu działki, 

 Inwestor nie dysponuje pozwoleniem na budowę, obiekt wybudowany na 

przełomie XIX i XXw. 

 Użytkownik nie posiada zawiadomienia o zakończeniu budowy (w związku z 

punktem powyższym) 

 

4. Dane liczbowe lokalu mieszkalnego w Głubczycach przy ul. Sosnowieckiej 31/5: 

 Powierzchnia użytkowa     46,62m2, 

 Powierzchnie przynależne(strychy, piwnice)-brak    

 

 

 



5. Tabelka pomieszczeń lokalu znajdującego się na 1 piętrze budynku mieszkalnego, 

przy ul. Sosnowieckiej 31/5, w Głubczycach 

 

 
 

 

 

Sporządził: 

mgr inż. Artur Klapetek 

  

 

 


