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WSKAŹNIKI TECHNICZNE 

WSKAŹNIKI TECHNICZNE DLA BUDYNKU S8 

Powierzchnia zabudowy budynku 718,49 m² 

Powierzchnia całkowita budynku 1673,5 m² 

Kubatura 5128,15m³ 

Powierzchnia pomieszczeń 938,46 m² 

Powierzchnia schodów/tarasu 3,13 m² 

Powierzchnia użytkowa wg PN-ISO 
9836:1997, od powierzchni ogólnej odliczono 

pomieszczenia techniczne i gospodarcze 
takie jak: hamowania, serwerownia, 

wentylatornia oraz pomieszczenie 
gospodarcze zlokalizowane na parterze 

budynku. 853,38 m² 
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WYKAZ POMIESZCZEŃ 

Nr PARTER 

1. Korytarz 71,95 m² 

2. Pomieszczenie magazynowe 24,75 m² 

3. Pomieszczenie magazynowe 23,18 m² 

4. Pomieszczenie magazynowe 21,17 m² 

5. Hamownia 51,72 m² 

6. Serwerownia 6,65 m² 

7. Warsztat 27,83 m² 

8. Warsztat 12,75 m² 

9. Archiwum 6,39 m² 

10. Warsztat 41,67 m² 

11. Warsztat 41,48 m² 

12. Pomieszczenie magazynowe 28,53 m² 

13. Łazienka 2,26 m² 

13a. Pomieszczenie sanitarne 3,26 m² 

14. Łazienka 8,40 m² 

14a.  WC +natrysk 2,48 m² 

14b WC +natrysk 2,26 m² 

15. Wentylatornia 22,07 m² 

16. Pomieszczenie magazynowe 13,15 m² 

17. Korytarz 15,75 m² 

18. Pomieszczenie magazynowe 26,00 m² 

19. Pomieszczenie gospodarcze 4,64 m² 

20. Klatka schodowa 8,28 m² 

21. Schody 1,87 m² 

RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 468,49 m² 
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Nr I PIĘTRO 

1. Korytarz 51,85 m² 

2. Pomieszczenie magazynowe 20,99 m² 

3. Pomieszczenie magazynowe 9,79 m² 

4. Pomieszczenie magazynowe 10,01 m² 

5. Sterownia 21,46 m² 

6. Korytarz 5,36 m² 

7. Archiwum 6,39 m² 

8. WC 5,51 m² 

8a. WC 1,92 m² 

9. Pomieszczenie biurowe 15,83 m² 

10. Pomieszczenie biurowe 35,05 m² 

11. Klatka schodowa 8,28 m² 

12. Klatka schodowa 8,28 m² 

13. Klatka schodowa 1,87 m² 

RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 202,59 m² 

Nr II PIĘTRO 

1. Korytarz 46,04 m² 

2. Pomieszczenie biurowe 29,16 m² 

3. Pomieszczenie biurowe 21,53 m² 

4. Pomieszczenie biurowe 21,46 m² 

5. Pomieszczenie biurowe 21,54 m² 

6. Pomieszczenie biurowe 28,97 m² 

7. Pomieszczenie biurowe 15,28 m² 

8. Pomieszczenie biurowe 11,27 m² 

9. Pomieszczenie biurowe 23,09 m² 

10. Pomieszczenie biurowe 17,67 m² 

11. WC 1,61 m² 

11a. WC 6,79 m² 

11b. WC 1,95 m² 

12. WC 2,09 m² 

12a. WC 1,38 m² 

13. Korytarz 9,27 m² 

14. Klatka schodowa 8,28 m² 

RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 267,38 m² 
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OPIS TECHNICZNY 

 Do inwentaryzacji budowlanej, budynku Instytutu Lotnictwa nr S8 

w Warszawie przy al. Krakowska 110/114  02-256 Warszawa 
dz. nr ew. 2 w obr. 2-06-04, jedn. ew. 146517_8. 

 

INWESTOR :  

Instytut Lotnictwa 
al. Krakowska 110/114 

02-256 Warszawa 

 

1.1. Podstawa opracowania:  

• zlecenie inwestora – umowa Nr 265/ZU/2017/AINR; 
• opis przedmiotu zamówienia; 

• wizja lokalna; 

• dokumentacja fotograficzna. 
• dokumentacja archiwalna z 1973 r. 

• wywiad z inwestorem oraz z użytkownikami obiektu 

1.2. Dane ogólne: 

• Lokalizacja - Budynek S8 położony jest w mieście stołecznym 

Warszawa przy al. Krakowskiej 110/114, w Instytucie Lotnictwa przy 

głównej drodze wewnętrznej, sąsiaduje od strony północnej z terenem 

lotniska Okęcie. 

• 
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• Rodzaj i charakter budynku – budynek laboratoryjny 

trzykondygnacyjny zrealizowany w latach 1958-61 z przeznaczeniem, 

na hamownie silników lotniczych i śmigłowych. 

Stanowiska do badań silników zlokalizowane były w tak zwanej części 

kominowej budynku, na chwilę obecną pozostał tylko jeden w komin 

w centralnej części budynku. 

• Obiekt składa się z budynku biurowo-warsztatowego oraz komina 

zdylatowango od głównej konstrukcji budynku. Wymiary budynku 

w rzucie: 47,98x26,98 m i wysokości 14,17m. Zasadniczą konstrukcję 

budynku stanowią ściany murowane oraz stropy typu Akerman. 

• Program użytkowy - Na parterze zlokalizowano pomieszczenie 

magazynowe, łazienkę, pomieszczenie warsztatowe, archiwum, 

serwerownie oraz wentylatronię, na parterze znajduję się tez wejście do 

pomieszczenia hamowni. Na I- piętrze znajdują się obecnie 

pomieszczenia biurowe, magazynowe, oraz WC. Na II- piętrze znajdują 

się pomieszczenia biurowe oraz WC. Główną komunikację w budynku 

stanowi klatka schodowa oraz powtarzalny na wszystkich 

kondygnacjach korytarz. Schody zewnętrze zlokalizowane od zachodniej 

części budynku prowadzą do pomieszczenia biurowego nr 10 na I- 

szym Piętrze. 
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•  

 

1.3. Opis materiałów budowlanych: 

Ławy fundamentowe – Budynek posadowiony jest  na ławach 

żelbetowych o odpowiednio dużej szerokości przystosowanych do 

poszczególnych fragmentów budynku wzajemnie od siebie zdylatowanych. 

Wewnątrz stanowiska z kominem wbudowany jest duży fundament 
zaprojektowany w swoim czasie dla potrzeb mocowania silników lotniczych 

odpowiednich typów.  

ODKRYWEK NIE WYKONANO GABARYTY ŁAW FUNDAMENTOWYCH 
PODANO WG DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ 

Ściany zewnętrzne – Ściany budynku wykonano z cegły ceramicznej 

pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej; od zewnątrz licowano cegłą 

wapienno-piaskową. Ściany kominów grubości 2,5 cegły ponadto od 
wewnątrz wykładane cegłą klinkierową ze spoinowaniem zaprawą 

cementową. 

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe z cegły ceramicznej 
tynkowane obustronnie. 

Ściany wewnętrzne – o grubościach 38cm, 25 cm  wykonane z cegły 

ceramicznej pełnej z obustronnym tynkowaniem.  

Ścianki działowe wykonane z cegły o grubości 17 cm, 14 cm, 12cm, 6 cm  
z obustronnym tynkowaniem. 

Stropy – Stropy we wszystkich pomieszczeniach typu Ackerman’a z 

wyjątkiem stropów w przestrzeniach między kominami, które wykonano w 

konstrukcji żelbetowo-płytowej. 

ODKRYWEK NIE WYKONYWANO 

 WARSTWY WG DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ 

Schody– Klatka schodowa główna jak również klatka jednobiegowa do 

pomieszczeń magazynowych ( pomieszczenia nr: 3, 4 ,2 ,5 na 1- szym 
piętrze budynku), wykonane są jako żelbetowe płytowe oparte na 

ścianacho na belkach spocznikowych. 
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Zewnętrzne schody prowadzące na piętro budynku, wykonane jako 

stalowe z drewnianymi trepami. 

Nadproża wewnętrzne i zewnętrzne –  żelbetowe. 

Stropodach- Stropodach również wykonany z pustaków typu Ackerman z 
wykształceniem spadków z wapnożużla. 

Nad kominem wykonano czasze zabezpieczające przed opadami 

z konstrukcji żelbetowej. 

Nad łącznikiem prowadzącym do ówczesnej myjni, na dobudowanej części 
w której obecnie znajdują się magazyny, dach wykonano z lekkich płyt 

żelbetowych prefabrykowanych, nad pomieszczeniem nr 18 na parterze 

budynku stropodach stanowi lekka płyta Kleina wykonana z cegły piano 

szklanej. Budynek pokryto dwukrotnie papą bitumiczną na lepiku. 
Obróbki blacharskie typowe z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Rynny 

półokrągłe Φ15-18cm w częściach dobudowanych, takich jak 
wentylatornia oraz cześć ówczesnej myjni dobudowanej w latach 1962-63 

obecnie pomieszczenie magazynowe nr 18 na parterze.  

Rury spustowe z blachy ocynkowanej do wysokości 2m od terenu poniżej 

rury żeliwne 

Stolarka drzwiowa i okienna –Okna w ścianach zewnętrznych drewniane 

i PCV. 

Drzwi na parterze do pomieszczeń kominowych stalowe, dwuskrzydłowe, 
podwójne. Drzwi wejściowe stalowe, jedno i dwu skrzydłowe. 

W pomieszczeniu hamowni wykonane są drzwi z otworem na rurę 

spalinową oddzielającą pomieszczenie hamowni od komina. 
Do pomieszczeń biurowych i sanitarnych wykonano drzwi normalne 

drewniane, typowe. 

1. Tynki zewnętrzne – tynki cem.-wap., malowane, oraz akrylowe na 
siatce - na ociepleniu styropianem. 

 

Tynki wewnętrzne – W pomieszczeniach wykonano tynki cementowo-
wapienne rodzaju III. W pomieszczeniach kominowych ściany licowane 

cegłą klinkierową z fugowaniem zaprawą cementową. 

W pomieszczeniach sanitarnych ściany zostały wyłożone płytkami glazury. 
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Kanały wentylacyjne – z cegły ceramicznej pełnej, oraz z kształtek 

ceramicznych. Kominy wyprowadzone ponad dach, są otynkowane 

i zakończone czapką betonową, płytową.  

Podłogi i posadzki – wg części opisowej rysunków budowlanych. 

1.4. Wyposażenie w instalacje: 

Budynek posiada następujące instalacje: 
• Instalacje centralnego ogrzewania, 

• Instalacje wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej. 

• Instalacje wod.-kan., 

• instalacje elektryczne siły i światła, 

• instalacje telefoniczne, 

• instalacje p.poż., 

• instalacje odgromowe. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

  

 

 

 Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 290) art. 20, ust. 4 - oświadczam, że: 

 Inwentaryzacja budowlana budynku S8 w Warszawie przy 

al. Krakowskiej 110/114  dz. nr ew. 2 w obr. 2-06-04, jedn. ew. 146517_8, 
została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT  

mgr inż. bud. arch. Dawid Rychta 

 

 

 

 


