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Załącznik nr 7 - WYKAZ BUDYNKÓW do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

ściany strop/ stropodachy pokrycie dachu

1 Budynek kotłowni - nr ewid. 1103037
ul. Na Leszkowie 4
64-920 Piła

1993 29,45 - -              34 990,97 zł TAK ściany murowane - gazobeton
stropodach żelbetowy z 

płyt korytkowych
papa gaśnica, hydrant

zamki patentowe, obiekt monitorowany, 
ochrona całodobowa

2 Budynek trafostacji - nr ewid. 1105011
ul. Na Leszkowie 4
64-920 Piła

1989 114,76        2 700,00 zł                     309 852,00 zł - NIE ścienne elementy typu panwiowego stropodach płyty panwiowe 2 x papa gaśnica, hydrant
zamki patentowe, obiekt monitorowany, 

ochrona całodobowa

3 Stacja wirówek - nr ewid. 1109100
ul. Na Leszkowie 4
64-920 Piła

1996 132,2        2 700,00 zł                     356 940,00 zł - TAK ściany murowane - gazobeton, cegła
stropodach żelbetonowy z 

płyt korytkowych 
3 x papa gaśnica, hydrant

zamki patentowe, obiekt monitorowany, 
ochrona całodobowa

4 Budynek krat - nr ewid. 1109102
ul. Na Leszkowie 4
64-920 Piła

1995 136,70        2 700,00 zł                     369 090,00 zł - TAK ściany murowane - gazobeton i cegła
stropodach z płyt 

korytkowych
3 x papa gaśnica, hydrant

zamki patentowe, obiekt monitorowany, 
ochrona całodobowa

5 Budynek dmuchaw - nr ewid. 1109105
ul. Na Leszkowie 4
64-920 Piła

1995 224,47        2 700,00 zł                     606 069,00 zł - NIE sciany murowane - gazobeton i cegła
stropodach - płyty 

panwiowe
2 x papa gaśnica, hydrant

zamki patentowe, obiekt monitorowany, 
ochrona całodobowa

6 Budynek garaży - nr ewid. 1115071
ul. Na Leszkowie 4
64-920 Piła

1999 60,10 -  - 56 160,00 zł            NIE ściany murowane - gazobeton i cegła
stropodach żelbetowy z 

płyt korytkowych 
3 x papa gaśnica, hydrant

zamki patentowe, obiekt monitorowany, 
ochrona całodobowa

7
Budynek magazynowo-warsztatowy - nr 
ewid. 1132019

ul. Na Leszkowie 4
64-920 Piła

1999/2013 185,88 2 700,00 zł      501 876,00 zł                    - TAK ściany murowane - gazobeton i cegła
stropodach żelbetowy z 

płyt panwiowych
3 x papa i  blacha falista

gaśnica, hydrant, 
system p.poż. z 
czujkami dymu

zamki patentowe, obiekt monitorowany, 
ochrona całodobowa

8
Budynek administracyjno laboratoryjny - 
nr inw. 1145020

ul. Na Leszkowie 4
64-920 Piła

1994/2013 681,20 2 700,00 zł      1 839 240,00 zł                 - TAK ściany murowane - gazobeton i cegła
stropodach żelbetowy z 

płyt korytkowych
3 x papa

gaśnice, wewnętrzy 
hydrant, system p.poż. 

z czujkami dymu

zamki patentowe, obiekt monitorowany, 
ochrona całodobowa

9
Budynek socjalno biurowy
nr ewid. 11091030

ul. Na Leszkowie 4
64-920 Piła

2013 188,00 - - 493 498,74 zł          TAK

ściany fundament z bloczków żwirobetonowych, 
docieplone styropianem, ściany zewnetrzne - bloczki  z 

betonu komórkowego, ściany wewnętrzne 
konstrukcyjne z cegły sylikatowej, ściany działowe z 

gazobetonu

stropodach: strop z płyt 
kanałowych, dociepony 

styropianem
papa zgrzewna

instalacja 
piorunochronowa oraz 

gaśnice,
system p.poż. z 
czujkami dymu

zamki patentowe, obiekt monitorowany, 
ochrona całodobowa

10
nowo dobudowana część 
do budynku socjalno biurowego 

ul. Na Leszkowie 4
64-920 Piła

2018 69,13 - - 396 957,38 zł          TAK bloczki ytong gazobeton 3 x papa
gaśnice, wewnętrzy 

hydrant, system p.poż. 
zamki patentowe, obiekt monitorowany, 

ochrona całodobowa

11
Budynek sterowni przy PSO
nr ewid. 1194119

ul. Na Leszkowie 4
64-920 Piła

1995 13,47 - -                4 480,00 zł NIE budynek typ kontener firmy CONTECH
budynek typ kontener 

firmy CONTECH
budynek typ kontener firmy 

CONTECH
gaśnica, hydrant

zamki patentowe, obiekt monitorowany, 
ochrona calodobowa

12
Budynek przepompowni PKS
nr ewid. 1109675

ul. Na Leszkowie 4
64-920 Piła

2000 20,11 - -              47 092,27 zł NIE sciany murowane - gazobeton i cegła płyta żelbetonowa papa -
ogrodzenie terenu, kłódki, monitoring 
włamania za pomoca systemu GSM

13
Kontener na osprzęt węzła higienizacji
nr ewid. 1104981

ul. Na Leszkowie 4
64-920 Piła

2011 13,35 2 700,00 zł      - 17 985,00 zł            NIE blacha ocynkowana, malowana ocieplona
blacha ocynkowana, 
malowana ocieplona

blacha ocynkowana, 
malowana ocieplona

gaśnica
zamki patentowe, obiekt monitorowany, 

ochrona calodobowa

14
Zbiornik na wapno 30S z 
oprzyrządowaniem
nr ewid. 1104977

ul. Na Leszkowie 4
64-920 Piła

2011 - - - 101 411,78 zł          NIE zbiornik metalowy zbiornik metalowy zbiornik metalowy hydrant monitoring wizyjny, ochrona całodobowa

15
Zbiornik na wapno 30 m³ z 
oprzyrządowaniem                                   
nr ewid. 11041214

ul. Na Leszkowie 4
64-920 Piła

2017 - - - 60 290,00 zł            TAK zbiornik metalowy zbiornik metalowy zbiornik metalowy hydrant monitoring wizyjny, ochrona całodobowa

16
Pompownia osadu LKT
nr ewid. 1101771

ul. Na Leszkowie 4
64-920 Piła

2005 30,28 - - 224 398,91 zł          NIE ściany żelbetonowe żelbeton żelbeton Hydrant
zamki patentowe, obiekt monitorowany, 

ochrona calodobowa

17
Zagęszczacz osadu LKT
nr ewid. 1101773

ul. Na Leszkowie 4
64-920 Piła

2005 62,20 - 121 037,31 zł          NIE beton B25 nie dotyczy tworzywo sztuczne Hydrant monitoring wizyjny, ochrona całodobowa

18
Stacja zagęszczania osadu
nr ewid. 1101788

ul. Na Leszkowie 4
64-920 Piła

2005 64,12 - - 150 057,85 zł          TAK
płyta obornicka  o gr. 8 cm, mocowana na konstrukcji 

stalowej. Wypełnienie płyt ścian i dachu - pianka 
poliuretanowa.

płyta obornicka  o gr. 8 
cm, mocowana na 

konstrukcji stalowej. 
Wypełnienie płyt scian i 

dachu - pianka 
poliuretanowa.

płyta obornicka  o gr. 8 cm, 
mocowana na konstrukcji 
stalowej. Wypełnienie płyt 

ścian i dachu - pianka 
poliuretanowa.

maszt odgromowy, 
hydrant

zamki patentowe, obiekt monitorowany, 
ochrona całodobowa

19 Biofiltr LKT
ul. Na Leszkowie 4
64-920 Piła

2018 - - - 81 931,40 zł            NIE zbiornik ze stali nierdzewnej
zbiornik ze stali 

nierdzewnej
zbiornik ze stali nierdzewnej hydrant monitoring wizyjny, ochrona całodobowa

20
Sterownia przy przepompowni osadu
nr ewid. 1194118

ul. Na Leszkowie 4
64-920 Piła

1995 13,45 - - 4 480,00 zł              NIE blacha ocynkowana, malowana ocieplona
blacha ocynkowana, 
malowana ocieplona

blacha ocynkowana, 
malowana ocieplona

hydrant
zamki patentowe, obiekt monitorowany, 

ochrona całodobowa

21
Wiata samochodowa 1
nr ewid. 11021093

ul. Na Leszkowie 4
64-920 Piła

2014 - - - 60 475,50 zł            NIE bez ścian nie dotyczy
poliwęglan komorowy gr. 10 

mm
hydrant monitoring wizyjny, ochrona całodobowa

22
Wiata samochodowa 2
nr ewid. 11021094

ul. Na Leszkowie 4
64-920 Piła

2014 - - - 72 875,50 zł            NIE bez ścian nie dotyczy
poliwęglan komorowy gr. 10 

mm
hydrant monitoring wizyjny, ochrona całodobowa

23 Pawilon handlowy
ul. Rynkowa 42         
64-920 Piła

2018 18,56 - - 18 887,90 zł            NIE płyty warstwowe Pw-8 w okładzinach z blachy stalowej nie dotyczy
płyty warstwowe Pw-8 w 

okładzinach z blachy stalowej
gaśnica zamek patentowy, monitoring wizyjny

3 983 067,00 zł              1 947 010,51 zł     

5 930 077,51 zł                                                
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w zł
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w zł

lokalizacja 
(adres)

rok budowy
powierzchnia 

użytkowa w m2
cena 1m2

w zł


