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Załącznik nr. 1 

 

Charakterystyka obiektów posadowionych na nieruchomości. 

 

 

Identyfikacja obiektu budowlanego  

nazwa  Budynek administracyjny nr budynku 29  

Ilość miejsc noclegowych:   2 

Charakterystyka techniczno-funkcjonalna  

przeznaczenie obiektu:  Administracyjno-mieszkalny  

ilość kondygnacji:  4  

wyposażenie w instalacje:  

elektryczna oświetlenia i siły, wodna, kanalizacyjna, 

C.O. – miejskie, teletechniczna, wentylacja 

grawitacyjna, mechaniczna i odgromowa  

informacje dodatkowe:  

budynek posiada dwie klatki schodowe. Na parterze 

zlokalizowane są pomieszczenia biurowe wraz  

z pomieszczeniami kuchni i jadalni. Na piętrze 

pomieszczenia biurowe wraz z dwiema salami 

konferencyjnymi. Na piętrze 2 zlokalizowano pokoje 

gościnne oraz pokoje dla pracowników obsługi.  

 

 

Identyfikacja obiektu budowlanego  

nazwa  Pawilon mieszkalny Wiarus nr budynku 43  

Ilość miejsc noclegowych: 50 

Charakterystyka techniczno-funkcjonalna  

przeznaczenie obiektu:  pawilon mieszkalny  

ilość kondygnacji:  2  

podpiwniczenie:  brak  

wyposażenie w instalacje:  

elektryczna oświetlenia, wodna, kanalizacyjna, C.O. – 

miejskie, teletechniczna, wentylacja grawitacyjna  

i odgromowa  

informacje dodatkowe:  

budynek posiada dwie klatki schodowe. Na parterze 

i na piętrze zlokalizowane są pomieszczenia 

mieszkalne. Węzły sanitarne dostępne na korytarzu 

(ogólno dostępne). W pokojach indywidualne węzły 

sanitarne.  
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Identyfikacja obiektu budowlanego  

nazwa  Pawilon mieszkalny Bartosz nr budynku 42  

Ilość miejsc noclegowych: 56 

Charakterystyka techniczno-funkcjonalna  

przeznaczenie obiektu:  pawilon mieszkalny  

ilość kondygnacji:  2  

podpiwniczenie:  brak  

wyposażenie w instalacje:  

elektryczna oświetlenia, wodna, kanalizacyjna, C.O. – 

miejskie, teletechniczna, wentylacja grawitacyjna  

i odgromowa  

informacje dodatkowe:  

Budynek posiada dwie klatki schodowe. Na parterze  
i na piętrze zlokalizowane są pomieszczenia 
mieszkalne. Węzły sanitarne dostępne na korytarzu 
(ogólno dostępne). W pokojach indywidualne węzły 
sanitarne.  

 

 

Identyfikacja obiektu budowlanego  

nazwa  Pawilon mieszkalny Weteran nr budynku 32  

Ilość miejsc noclegowych: 48 

Charakterystyka techniczno-funkcjonalna  

przeznaczenie obiektu:  pawilon mieszkalny  

ilość kondygnacji:  2  

podpiwniczenie:  brak  

wyposażenie w instalacje:  

elektryczna oświetlenia, wodna, kanalizacyjna, C.O. – 

miejskie, teletechniczna, wentylacja grawitacyjna  

i odgromowa. 

informacje dodatkowe:  

budynek posiada dwie klatki schodowe. Na parterze 

i na piętrze zlokalizowane są pomieszczenia 

mieszkalne. Węzły sanitarne dostępne na korytarzu 

(ogólno dostępne). W jednym pokoju indywidualny 

węzeł sanitarny.  
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Identyfikacja obiektu budowlanego  

nazwa  Kręgielnia nr budynku 66  

Charakterystyka techniczno-funkcjonalna  

przeznaczenie obiektu:  usługowo pomocniczy  

ilość kondygnacji:  1  

podpiwniczenie:  brak  

wyposażenie w instalacje:  elektryczna oświetlenia, wodna, kanalizacyjna,  

informacje dodatkowe:  

dawniej budynek wykorzystywany był jako 

kręgielnia i stąd nazwa obiektu. Aktualnie budynek 

wykorzystywany jest do organizowania imprez dla 

wczasowiczów oraz częściowo jako pomieszczenia 

magazynowe.  

 

Identyfikacja obiektu budowlanego  

nazwa  Magazyn bielizny nr budynku 68  

Charakterystyka techniczno-funkcjonalna  

przeznaczenie obiektu:  magazyn  

ilość kondygnacji:  1 

podpiwniczenie:  brak  

wyposażenie w instalacje:  elektryczna oświetlenia, wentylacja grawitacyjna.  
 

 

Wszystkie budynki wykonane są w konstrukcji murowanej. 

Łączna liczba miejsc noclegowych: 156. 

Powyższe budynki dzierżawione będą wraz z wyposażeniem stanowiącym własność Spółki, 

znajdującymi się na terenie ośrodka. 

 


