
Tabela nr 1 - Wykaz budynków i budowli w Powiecie Mikołowskim

mury stropy
dach (konstrukcja         

 i pokrycie)

konstukcja          
   i pokrycie 

dachu

intalacja 
elekryczna

sieć wodno-
kanalizacyjna 

oraz 
cenralnego 
ogrzewania

stolarka 
okienna        i 

drzwiowa

instalacja 
gazowa

instalacja 
wentylacyjna        
     i kominowa

1
Budynek Starostwa – siedziba:
Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4a

─ tak ─ Lata 70                 8 502 463,05 zł 

Cłodobopwy dozór pracowniczy, alarm 
podłączony do policji, system kamer 
monitorujący obie  części budynku, 

całodzienny odbiór gotówki przez firmę 
SOLID, gaśnice, hydranty

43-190 Mikołów                                                
                    ul. Żwirki i Wigury 4a

żelbeton, cegła żelbeton
konstrukcja żelbetowa, 

pokrycie styropapą
dobry dobra dobra dobra dobra dobra 1876,14m² 4755,68m² 18121,04m² 3 tak tak nie 

2
Budynek Starostwa, w którym
mieszczą się jednostki
organizacyjne powiatu

─ tak ─ Lata 70/80                 2 482 537,30 zł 
Na parterze kraty na oknach, 

całodoboywy  monitoring, gaśnice, 
hydranty

43-170 Łaziska Górne                                     
                   ul. Chopina 8

cegła żelbeton betonowy, kryty papą dobry dobra dobra dobra brak dobra 645,33m² 6221,49m² 2073,83m² 4 tak tak nie

3 Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy 
Dom 
Samopomocy dla 
osób 
pełnoletnich z 
zaburzeniami 
psychicznymi             
      i umysłowymi

tak nie ok. 1970                    196 902,00 zł 
hydrant wewnętrzny HW-25 - 1 szt., 
gaśniaca pianowa do gastronomii - 1 
szt., gaśnica proszkowa 4 kg. ABC - 2 szt.

43-170 Łaziska Górne,              
ul. Staszica 4

cegła
gęstożebrowe 

Ackerman

żelbetowy wentylowany, 
docieplony styropapą 20 

cm
brak danych

kompleksowy 
remont budynku 
(pomieszczenia, 
 okna, 
instalacje 
wewnętrzne) w 
2005 roku, 
wartość: 519 
454,87

dobry bardzo dobry bardzo dobry bardzo dobry
brak instalacji 
gazowej

dobry 411,48 2 + piwnica tak nie ─

11 181 902,35 zł

1 budynek
mieszkanie 
wychowanków, 
biura

tak nie przebudowa w 2010                 1 251 201,76 zł gaśnice, kraty, okno oddymiające,dozór orzesze ul. św. wawrzyńca 87A cegła żelbetowe blacha remont dachu 2018r dobry dobry dobry dobry dobry 237,3
334,65

1540,37 2
nie nie

2 budynek II
mieszkanie 
wychowanków, 
biura

tak nie nie                    654 090,54 zł gaśnice, dozór Łaziska ul. Leśna 12 cegła drewniany, kryty blachą 2011 dobry dobry dobry dobry dobry
170 2 tak nie

3 mieszkanie w bloku
mieszkanie 
wychowanków, 
biura

tak nie nie                    300 000,00 zł gaśnice, dozór, kraty Mikołów ul.przy plantach 16 2009 dobry dobry dobry dobry dobry

2 205 292,30 zł               

czy budynek jest 
użytkowany? 

(TAK/NIE)
nazwa budynku/ budowli 

przeznaczenie 
budynku/ 
budowli 

czy jest to 
budynkek 

zabytkowy, 
podlegający 
nadzorowi 

konserwatora 
zabytków?

Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek

suma ubezpieczenia 
(wartość)

lokalizacja (adres)

zabezpieczenia
(znane zabiezpieczenia p-poż                  
  i przeciw kradzieżowe)                                      

            (2)

ilość 
kondygnacji

czy znajdują 
się w nim 
instalacje 

sanitarne? 
(TAK/NIE)

powierzchnia 
zabudowy (w m²)*

opis stanu technicznego budynku wg poniższych elementów budynku 

powierzchnia 
użytkowa (w m²)**

kubatura 
(w m³)***

odległość od 
najbliższej rzeki lub 

innego zbiornika 
wodnego (proszę 
podać od czego)

czy budynek jest 
podpiwniczony?

czy jest 
wyposażony 

w windę? 
(TAK/NIE)

rodzaj wartości 
(księgowa brutto - KB )

rok budowylp.

Dom Dziecka w Orzeszu

RAZEM

RAZEM

II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie

informacja o 
przeprowadzonych 

remontach i 
modernizacji 

budynków starszych 
niż 50 lat (data 

remontu, czego 
dotyczył remont, 

wielkość poniesionych 
nakładów na remont)

Starostwo Powiatowe w Mikołowie

KB

KB
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1 II Liceum Ogólnokształcące Oświatowe tak nie 1974                2 993 000,00 zł O

Przeciwpożarowe:                                           
       gaśnice 6 kg ABC 6 szt.                           
       gaśnice GSE 1,5 S 2 szt.                        
      hydranty 4 szt.                                          
       czujniki 11 szt.                                          
        Ochrona budynku ZIEMOWIT 
całodobowa                                                    
       Kraty w oknach na parterze: 
pomieszczenie księgowości, gabinet 
dyrektora i wicedyrektora, sekretariat, 
gabinet pedagoga, zaplecze 
wychowania fizycznego, szatnie z w-f, 
sala 12, dodatkowe kraty na drzwiach: 
pomieszczenie księgowości, sala 18 
(pracownia komputerowa)                                       
               Monitoring                                                    
                   Rolety antywłamaniowe na 
parterze: sala 3, sala 4, gabinet 

Mikołów, ul. Pokoju 4

Elementy konstrukcyjne:        
*fundamenty: ławy żelbetowe, 
*ściany zewnętrzne: 
murowane z PGS, szkielet 
żelbetowy wypełniony 
pustakami i PGS i 
prefabrykatami, budynek 
ocieplony styropianem i 
tynkiem                     *ściany 
wewnętrzne: murowane z 
cegły i pustaków płyta g-k,                               
                       *klatki 
schodowe żelbetowe

Stropodach 
wentylowany

*Konstrukcja oparta na 
ściankach kolankowych,         
        * Pokrycie- papa 
termozgrzewalna

nie dotyczy nie dotyczy dobry dobry dobry dobry nie występuje dobry 1712,8 1927 m² 9955,5 m² 2 2 nie nie

2 993 000,00 zł

1
Budynek szkoły z salą 
gimnastyczną

edukacja 
młodzieży           i 
dorosłych

tak nie 1968 7 659 000,00 zł               O gaśnice, kraty, alarm, monitoring
43-170 Łaziska Górne, ul. 
Chopina 11b

cegła żel-beton beton, papa
Ciek wodny - 
Bradzianka ok.. 2km

Termomodernizacja 
2016r. Modernizacja 3 
sal w ramach projektów 
unijnych 2017r.; Remont 
sal 10 i 11-montaż drzwi 
i malowanie fragmentu 
elewacji, rok 2018; 
Remont korytarza przy 
gabinecie 
pielęgniarskim, rok 
2018; Remont gabinetu 
pielęgiarskiego , rok 
2018;Remont klas 
5a,22,8 i11a, rok 2018; 
Remont pomieszczeń 
biurowych (sekretariat, 
gabinet dyrektora i 
wicedyrektora) rok 
2018;Remont sal 10,11 
i 29 w ramach projektu 
unijnego, rok 2018; 
Wymiana drzwi w sali 
lekcyjnej nr 5, rok 2019  

dobry dobry dobry
bardzo dobry i 
dobry

nie dotyczy dobra ─ 3237 15246 2 tak tak nie

7 659 000,00 zł

1 Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych
działalność 
edukacyjna

tak nie 1971 3 457 000,00 zł               O

gaśnice proszkowe - 7 szt, hydranty - 5 
sztuk, czujniki, kraty w oknach 
pomieszczeń administracyjnych, 
monitoring, sygnał alarmowy 
przekazywany jest do stacji 
monitorowania w Katowicach

43-190 Mikołow ul. Pokoju 4a
cegła ceramiczna i cegła 
dziurawka

prefabrykowane 
z płyt 
kanałowych oraz 
DZ-3 
stropodach 
wentylowany

dwuspadowy z 
wewnętrznym 
dprowadzeniem wód 
deszczowych kryty papą

Nie dotyczy dobry dobry dobry dobry dobry dobry 1302,7 1714,9 7203,53 3 nie tak nie

2 Szkolny plac zabaw ─ ─ ─ ─ 83 800,80 zł KB ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

3 przyszkolna sala gimnastyczna
działalnośc 
edukacyjna

TAK NIE 2018 3 221 306,60 zł               KB gaśnice proszkowe - 2 sztuki, hydranty - 
2 sztuki, czujniki

43-190 Mikołow ul. Pokoju 4a

lekka obudowa mocowana do 
konstrukcji stalowej budynku. 
Zewnętrzne pokrycie elewacji 
stanowiądwa rodzaje 
materiałow o odporności 
pożarowej EI30,panele 
elewacyjne typu"sandwich", 
płyty warstwowe typu 
"sandwich" i blacha arkadowa

konstrukcję 
ścian budynku 
stanowią słupyi 
rygle stalowe 
zabezpieczone 
do odporności 
pożarowej R30 
poprzez 
malowanie 
farbami 
ogniochronnymi

dach dwuspadowy z 
konstrukcją i pokryciem 
z paneli dachowych typu 
"sandwich" z 
wypełnieniem pianką 
poliuretanową o 
grubości 12.0. 
Konstrukcje dachu - 
kratownice drewniane z 
desek.

Nie dotyczy dobry dobry dobry dobry brak dobry 1 nie nie nie

6 762 107,40 zł

1 Szkoła dydaktyczne tak nie 1982-1996
okratowanie parteru,gaśnice proszkowe-
15szt, hydranty, czujniki ruchu

Ornontowice ul. Dworcowa 1
żelbeton żelbeton drewniana, papą term. bardzo dobry dobra dobra bardzo dobra nie dotyczny dobry

1484,7 2755,9 15933 3 tak ─ nie

2 Warsztaty dydaktyczne tak nie 1982-1996
częściowe okratowanie, gaśnice proszkowe 
i śniegowe-10 szt,hydranty 2 szt, czujniki 
ruchu

Ornontowice ul. Dworcowa 1 cegła, bloczki żelbeton żelbetowa, papa term.
dostateczny dobra dobra dostateczny nie dotyczy dobry

1426 1226,9 6185,9 1 tak ─ nie

3 Internat
dydaktyczne,misz
kaniowe

tak nie 1950-1955                    579 000,00 zł gaśnice proszkowe i śniegowe 12 szt, koce Ornontowice ul. Dworcowa 1 cegła i cegła ceramiczna
żelbetowo-
ceramiczne

 drewniana dach. cerami.
dostateczny dostateczny dostateczny bardzo dobra nie dotyczny dobry

794,1 2572 10148,6 3 tak ─ nie

4
Parking dla motorowerów wraz      
 z placem utwardzonym z kostkim 

parking tak nie ─                      82 772,56 zł ─ Ornontowice ul. Dworcowa 1 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

13 731 772,56 zł             

1 Budynek szkoły dydaktyczny tak nie 1970 10 380 000,00 zł             

kraty w oknach ,dozór całodobowy agencji 
ochrony ,część doby dozór 
pracowniczy,alarm,monitoring,15 gaśnic 
GP-6 pianowe,2 gaśnice śniegowe 7 
proszkowych , 5 gaśnic UGS-2X , 8 
hydrantów,

43-190 Mikołów ul. Rybnicka 44 z płyt betonowych ogniotrwałe
stropodach kryty papą 

termozmywalną
zły dostateczny bardzo dobry bardzo dobry dobry dobry 2 984,90 4 391,30 22 119 3 nie tak nie

2 Budynek warsztatów szkolnych 
dydaktyczno-
usługowy

tak nie 1975 12 182 000,00 zł             

kraty w oknach ,dozór całodobowy agencji 
ochrony ,część doby dozór pracowniczy,4 
gaśnice śniegowe 16 proszkowych , 5 
hydrantów,

43-190 Mikołów   ul. Pokoju 2 z płyt betonowych ogniotrwałe
stropodach kryty papą 

termozmywalną
dostateczny dobry bardzo dobry bardzo dobry ─ dobry 4 500 3 855,00 40,5 2 nie tak nie

budynek gospodarczy gospodarczy tak nie 1990                        8 667,60 zł 
dozór całodobowy-część doby agencji 
ochrony, częsć doby dozór pracowniczy

43-190 Mikołów ul. Rybnicka 44 pustak żelbetonowy brak blacha falista powlekana brak dostateczny nie dotyczy nie dotyczy dostateczny nie dotyczy nie dotyczy 1 nie nie

3 Boisko Sportowe ─ tak nie ─                    452 000,00 zł ─ ul. Rybnicka 44 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

23 022 667,60 zł

1 szkoła

liceum 
ogólnokształcace 
dla młodzieży, 
dzienne 

tak nie 1930 10 860 000,00 zł             O

kraty w oknach, pracowniach 
komputerowych, multimedialnej, 
monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, 
alarmy w pracowniach. Hydranty - 6szt, 
gaśnice proszkowe - 19szt.

43-190 Mikołów, ul. Żwirki i 
Wigury 25

cegła
drewniano-
betonowe

drewniany, pokryty papą

2012r. - remont Sali 
gimnastycznej - koszt 
64.944 zł., remont i 
wyposażenie Sali 
chemicznej - koszt 
30.000 zł., 2019r. - 
remont sekretariatu - 
koszt 24.300 zł., remont 
Sali nr 9 - koszt 7.000 
zł., remont szatni - koszt 

konstrukcja 
drewniana, 
pokrycie - papa

sprawna

co - dobry, 
sieć wodno - 
kanalizacyjna - 
dostateczny

dobra brak sprawna 1633,58 4.590 23396,35 4 tak tak nie

2 Boisko sportowe ─ tak nie ─ 174 537,00 zł                  KB ─ ul. Żwirki i Wigury 25 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

11 034 537,00 zł

1

Budynek główny Pomoc 
społeczna -
budynek 
mieszkalny

TAK NIE 1976 12 123 000,00 zł             O

gaśnice i hydranty   kraty na oknach 
pomieszczeń administracyjnych, roleta 
antywłamaniowa na drzwiach kasy, sejf 
,czujniki dymu     

43-180 ORZESZE                             
     ul. TRAUGUTTA 45

CEGŁA
prefabrykowane 
z płyt kanałowych 

dach ktyty styropapą
0,5 dobry, 

0,5dostateczny
0,5  dobra,       
0,5 dostateczna

dobra dobra nie dotyczy
0,5 dobra,        

0,5 
dostateczna

1356,7m² 2732,12m² 9453,12m³ 3 ⅓ tak tak

2
Budynek- hostel budynek 

mieszkalny
TAK NIE

1976
                   174 806,00 zł 

czujniki dymu,gaśnice,monitoring 
wewnętrzny

43-180 ORZESZE                              
      ul. TRAUGUTTA 45

CEGŁA płyta żelbetowa kryty papą dostateczny dostateczna dobra dobra nie dotyczy dobra 151,9m² 260,7m² 1168m³ 2 ½ tak nie

3 Budynek- warsztat terapia zajęciowa TAK NIE 1976                    152 199,00 zł 
gaśnice,czujniki dymu,rolety 
antywłamaniowe

 43-180 ORZESZE                           
    ul. TRAUGUTTA 45

CEGŁA płyty kanałowe kryty papą dostateczny dobra dobra dobra nie dotyczy dobra 262m² 225m² 787m³ 1 nie tak nie

4
Budynek oczyszczalni ścieków oczyszczalnia 

ścieków
TAK NIE

1993
                     53 921,65 zł kraty w oknach,metalowe drzwi

43-180 ORZESZE                             
     ul. TRAUGUTTA 45

YTONG dach drewniany kryty papą dobry dobra dobra dostateczna nie dotyczy dobra 63,4m² 54,7m² 234,7m³ 1 nie nie nie

5 Parking wraz z chodnikiem ─ ─ ─ ─                    167 166,65 zł ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

12 671 093,30 zł

Łącznie 91 261 372,51 zł

RAZEM

RAZEM

RAZEM

Dom Pomocy Społecznej Orzeszu

KB

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

RAZEM

RAZEM

              13 070 000,00 zł 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach

I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie

O

KB

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Mikołowie

Razem

RAZEM

Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych

O

KB
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