
Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, ze stropodachem wentylowanym
i pełnym, wybudowany w technologii tradycyjnej. Część adaptowana budynku
posiada: ściany nadziemne murowane z cegły ceramicznej pełnej grubości 38 cm
+ tynk z okładziną kamienną w części docieplone styropianem grubości 10 cm
w technologii lekko mokrej; strop nad parterem z płyt żelbetowych kanałowych,
stropodach w części z płyt żelbetowych kanałowych i pełny z prefabrykowanych
płyt żelbetowych opartych na konstrukcji stalowej z dwuteowników w odstępach
90 cm. Część dobudowana budynku posiada: ławy i stopy fundamentowe
wylewane żelbetowe; ściany fundamentowe gr. 24 cm z bloczków
gazobetonowych; belki i wieńce żelbetowe wylewane; stropy i stropodach
gęstożebrowy prefabrykowany typu TERIWA I o wys. 24 cm i TERIWA II o wys.
34 cm. Na całym budynku wykończenie zewnętrzne elewacji stanowi tynk
akrylowy barwiony. Od strony południowej do obiektu wykonano pochylnię dla
osób niepełnosprawnych.
Budynek jest wyposażony w instalacje:
Wody zimnej, wody ciepłej, p.poż (hydranty), c.o., gazową, wentylację
grawitacyjną i mechaniczną, elektryczną, teletechniczną.

3. Rok oddania obiektu do użytkowania: 2015 (po rozbudowie)

4. Dane dotyczące robót budowlanych zrealizowanych po oddaniu obiektu do
użytkowania (odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remonty):

Decyzja nr 61/2012 Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Piotrkowa
Trybunalskiego z 14.02.2012 r. zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca
pozwolenie na przebudowę i rozbudowę Załącznik nr 4

Decyzja nr 199/2014 Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Piotrkowa
Trybunalskiego z 13.05.2014 r. zmieniająca w części decyzję 61/2012

Załącznik nr 5

Decyzja nr 57/2015 PINB dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 12.11.2015 r.
udzielająca pozwolenia na użytkowanie Załącznik nr 6

5. Inne dane istotne dla zakresu kontroli:
Dokumentacja obiektu w posiadaniu właściciela.

Cz. B. Dokumenty formalno - prawne związane z utrzymaniem obiektu budowlanego

1. Książka obiektu budowlanego: JEST
(art. 64 ustawy Prawo budowlane)

założona dnia: 01.01.2016 r., przez: Borzędowska Iwona

Rzetelność prowadzenia książki obiektu budowlanego:

- wpis dotyczący osoby upoważnionej do dokonywania wpisów
[gj jest D brak

- posiadanie planu sytuacyjnego: [gj jest plan Dbrak planu

- określenie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia oraz ich odcięcia

OQ~2


