
 

 

 
Nr sprawy    12/AG/2022                                                                                                                                                                                    Załącznik nr 2    Wykaz budynków 

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu 
Wykaz budynków i ich podział dla celów ubezpieczenia majątku 

na okres:  09.06.2022r. – 10.06.2023r. 
 

Lp. Nazwa obiektu 
Wykaz pomieszczeń 

wchodzących w skład obiektu 
Rok 
bud. 

Kubatura 
obiektu 
w (  m3 ) 

Pow. 
Zabudowy 

( m2 ) 

Pow. 
Użytkowa 

( m2 ) 

Wartość do 

ubezpieczenia (zł) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Budynek 
Administracyjny 

 
011-1-107-09 

Piwnica: klatka schodowa, sala tzw. cegielnia ,  korytarz, pomieszczenie 
magazynowe , pomieszczenie magazynowe, pomieszczenie WC, 
pomieszczenie techniczne, 
Parter: przedsionek, korytarz, klatka schodowa, zaplecze kawiarni (zmywalnia, 
przygotowalnia, magazynek podręczny), pomieszczenie sanitarne, kawiarnia, 
foyer, przedsionek, biuro współpracy z publicznością ( biuro, kasa), klatka 
schodowa, szatnia , pomieszczenie sprzątaczek, 
I Piętro: klatka schodowa, korytarz ,biuro kier. technicznego, magazynek 
podręczny, biuro, serwerownia, biuro kier. administracyjnego, przedsionek, 
pomieszczenie sanitarne, pomieszczenie sekretariatu, biuro dyrektora 
artystycznego, biuro dyrektora naczelnego, przedsionek, pomieszczenie 
sanitarne, korytarz , biuro koordynatora pracy artystycznej, archiwum 
artystyczne/sala narad, pomieszczenie sanitarne, klatka schodowa, 
II Piętro: klatka schodowa , korytarz, biuro promocji teatru, magazynek 
podręczny, magazynek pracowni reklamy, pracownia reklamy, biuro pracowni 
reklamy, biuro pedagoga teatru, korytarz, kasa, ,korytarz, biuro głównej 
księgowej, pomieszczenie księgowości,  pomieszczenie księgowości, 
pomieszczenie sanitarne, pracownia krawiecka  ( przymierzalnia, pracownia, 
korytarz, pomieszczenie sanitarne), 
III Piętro: klatka schodowa, korytarz, węzeł sanitarny, pokoje gościnne, 
korytarz,  kuchnia,  

1900 5 836,67 384,00 982,83 3 000,000,00 

2 

Budynek 
Domu Aktora 

 
011-1-109-01 

Piwnica: klatka schodowa, korytarz, pomieszczenie do ćwiczeń, 
pomieszczenie klubowe,  pralnia dla aktorów, pralnia główna, biblioteka, 
Parter: klatka schodowa, korytarz, pokoje gościnne, kuchnia, pomieszczenie 
socjalne, sala prób „świetlica”, 
I Piętro :klatka schodowa, korytarz, pokoje gościnne, pomieszczenia 
sanitarne, 
II Piętro :klatka schodowa, korytarz, pokoje gościnne pomieszczenia 
sanitarne, 
III Piętro :klatka schodowa, korytarz, pokoje gościnne, pomieszczenia 
sanitarne , 

1895 3 378,00 233,00 783,54 2 000 000,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nr sprawy    08/AG/2021                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2    Wykaz budynków 
 

Lp. Nazwa obiektu 
Wykaz pomieszczeń 

wchodzących w skład obiektu 
Rok 
bud. 

Kubatura 
obiektu 
w (  m3 ) 

Pow. 
Zabudowy 

( m2 ) 

Pow. 
Użytkowa 

( m2 ) 

Wartość do 

ubezpieczenia (zł) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Budynek 
Widowni 
i Sceny 

011-1-107-08 

 

Widownia( Parter): kuluary, węzeł sanitarny), przejście techniczne, widownia, 
rozdzielnia  elektryczna,  
Widownia (Balkon): kabina akustyczna, balkon widowni, przejście  
techniczne, pomieszczenie wypoczynku aktorów, rozdzielnia elektryczna 
(tyrystorownia),  kabina oświetleniowa, 
Scena( podpiwniczenie sceny): klatka schodowa , korytarz , pomieszczenie 
techniczne, magazyn akustyków i oswieteleniowców, 
Scena : scena, kieszeń sceny, korytarz, 

1900 6 027,60 608,08 734,06     3 000 000,00 

4 

Budynek 
Kameralnej 

Sceny 
Studyjnej 

011-1-107-06 

Parter: scena kameralna,  pomieszczenie techniczne tyrystorownia,  magazyn 
scenografii, klatka schodowa, garderoba, pomieszczenia sanitarne, foyer, 
szatnia,  
Piętro: kabina akustyczno – oświetleniowa, antresola, 

2007 1 305,00 245,80 290,42     2 000 000,00 

5 

Budynek 
magazynowy i 

kotłowni gazowej 
011-1-101-03 

Kotłownia gazowa teatru, pomieszczenia magazynowe, magazyny 
scenograficzne i reklamowe, magazyn tarcicy 

1930 3 648,09 336,47 235,94       500 000,00 

6 
 
 

Budynek stolarni 
i magazynu 
kostiumów 
011-1-101-02 

Parter: warsztat malarski, pracownia tapicerska, pomieszczenia 
magazynowe, pomieszczenia socjalne, pomieszczenie biurowe   
Piętro: archiwum zakładowe, magazyny kostiumów, biuro magazynu,  

1960 2 276,30 371,70 405,23    1 000 000,00 

7 
Wiata 

magazynowa 
011-1-101-01 

Pomieszczenie magazynowe 1976 1 408,65 256,12 251,15       400 000,00 

8 
Garaż 

011-1-101-05 
Pomieszczenie magazynowe 1976 68,13 26,20 18,44         30 000,00 

9 

Budynek 
zaplecza sceny 

I sceny studyjnej 
011-1-107-07 

Parter: klatka schodowa, korytarz, pomieszczenie socjalne, pokój inspicjencki, 
magazynek podręczny maszynistów sceny, pomieszczenie rekwizytora, 
magazyny dekoracji , garderoby, magazynek elektryków,   
Piętro: klatka schodowa, korytarz, magazynek akustyków, klatka schodowa , 
pomieszczenie sanitarne, magazyn podręczny garderobianej, garderoby, 
prasowalnia, charakteryzatornia, pomieszczenia maszynistów i elektryków 

1900 3 385,48 534,82 600,18     1 000 000,00 

10 
Budynek 
portierni 

011-1-101-04 

 
Pomieszczenie gospodarcze, służbówka, pomieszczenie socjalne, 
pomieszczenie sanitarne 1911 151,69 43,32 33,93 

 
        50 000,00 

 

 



 

 

 
Nr sprawy    08/AG/2021                                                                                                                                                                                  Załącznik nr 2    Wykaz budynków 
 

Lp. Nazwa obiektu 
Wykaz pomieszczeń 

wchodzących w skład obiektu 
Rok 
bud. 

Kubatura 
obiektu 
w (  m3 ) 

Pow. 
Zabudowy 

( m2 ) 

Pow. 
Użytkowa 

( m2 ) 

Wartość do 

ubezpieczenia (zł) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

OBIEKTY RAZEM                         27 485,61 3 039,51 4 335,72    12 980 000,00 

BUDOWLE           1 170 000,00 

MASZYNY  I  URZĄDZENIA          978 500,00 

MAGAZYN KOSTIUMÓW I REKWIZYTÓW           60 000,00 

WYPOSAŻENIE         203 500,00 

SPRZĘT  AKUSTYCZNO-OŚWIETLENIOWY      2 296 200,00 

KOMPUTERY          368 000,00 

GOTÓWKA              2 000,00 

MIENIE  PRACOWNIKÓW              2 000,00 

OGÓŁEM       18 060 200,00 

 


