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Załącznik Nr 8 do SIWZ 

 

Wykaz budynków, budowli oraz opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 
 

Lp. Rodzaj budynku 
Lokalizacja 

(adres) 

Czy 

obiekt jest 

użytkowa

ny? 

Rok 

budowy 

Powierz. 

użytkowa 

w m² 

Czy obiekt 

posiada 

sprawne 

urządzenie 

odgromowe

? 

Czy 

budynek 

znajduje się 

pod 

nadzorem 

konserwato

ra 

zabytków? 

Rodzaj 

ogrzewania 

Materiał  

Czy w konstrukcji 

budynku występują 

płyty warstwowe? 

suma 

ubezpieczenia 

ścian stropów 
konstruk

cji dachu 

pokrycie 

dachu 

Urząd Gminy 

1. Wiejski Dom Kultury* Mazowsze TAK 2009/2010 324,69 TAK NIE własna kotłownia beton   stalowy blacha NIE 965 604,66 zł 

2. Świetlica Steklinek Steklinek TAK 2006 300,00 TAK NIE własna kotłownia suporex drewniana żelbetowy blacha NIE 600 000,00 zł 

3. 

Centrum Integracji 

Kulturalnej w Czernikowie* 

(rozbudowa świetlicy) 

Czernikowo 
ul. Toruńska 

TAK 

2001 

(rozbudowa 

w 2013) 

379,02 TAK NIE własna kotłownia suporex drewniana żelbetowy blacha NIE 832 761,46 zł 

4. Budynek adm. Osówka Osówka TAK ok. 1930r. 62,00 TAK NIE własna kotłownia cegła drewniana żelbetowy gont NIE 124 000,00 zł 

5. 
Przystanek PKS 

Czernikowo* 
Czernikowo TAK    70,00 TAK NIE własna kotłownia cegła drewniana żelbetowy eternit NIE 64 500,00 zł 

6. Budynek adm. Mazowsze Mazowsze TAK ok. 1930r. 70,00 TAK NIE własna kotłownia cegła betonowa żelbetowy papa NIE 140 000,00 zł 

7. Budynek adm. Czernikowo Czernikowo TAK   533,30 TAK NIE własna kotłownia cegła betonowa żelbetowy blacha NIE 1 066 600,00 zł 

8. 
Świetlica Wiejska w 

Czernikowie* 

Czernikowo 

ul. Szkolna 4 
TAK 2012 436,80 TAK NIE własna kotłownia cegła betonowa żelbetowy papa NIE 873 600,00 zł 

9. Świetlica Osówka* Osówka NIE 2014/2015 289,32 TAK NIE własna kotłownia cegła   drewniany gont NIE 682 438,03 zł 

10. Świetlica Witowąż* Witowąż NIE 2014/2015 235,02 TAK NIE własna kotłownia cegła   drewniany dachówka NIE 704 421,00 zł 

11. Świetlica Steklin* Steklin  NIE 2014/2015 259,15 TAK TAK własna kotłownia beton żelbeton drewniany gont NIE 878 593,76 zł 

Gminna Biblioteka Publiczna  w Czernikowie 

1. 
Budynek wolnostojący, 

piętrowy 

ul. Toruńska 

20, 87-640 

Czernikowo 

TAK 1974 140,00 NIE NIE własna kotłownia Cegła Beton - Blacha   280 000,00 zł 

Szkoła Podstawowa im. Mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu 
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1. Budynek szkoły 
87 - 640 

Mazowsze 

11 

TAK 1961 1015,00 TAK NIE własna kotłownia            2 030 000,00 zł 

Szkoła Podstawowa w Makowiskach 

1. Budynek szkoły 

Makowiska 

87-632 
Osówka 

TAK 1992 1272,00 TAK NIE własna kotłownia           2 544 000,00 zł 

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Steklinie 

1. Budynek szkoły Steklin15/4 TAK 1961 960,00 TAK NIE własna kotłownia cegła żelbeton żelbetowy papa NIE 1 920 000,00 zł 

2. Pom gospodarcze Steklin15/4   1982 50,00 NIE NIE   cegła betonowa żelbetowy papa NIE 80 000,00 zł 

Szkoła Podstawowa im. Tony Halika w Osówce 

1. 
Budynek szkoły z salą 

gimnastyczną* 
Osówka 44 TAK 2001 i 2003   TAK NIE własna kotłownia            2 643 942,88 zł 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Czernikowie 

1. budynek szkolny* 
Gimnazjalna 

1 
TAK 2013 933,77 TAK NIE 

 
beton żelbeton drewniany blacha NIE 2 631 825,50 zł 

1. 
budynek szkoły z salą 

gimnastyczną* 

ul. 
Gimnazjalna 

1, 87-640 

Czernikowo 

TAK 2004/2005   TAK NIE  własna kotłownia           6 592 830,04 zł 

Ochotnicza Straż Pożarna w Czernikowie 

1 Garaż samochodowy Czernikowo TAK 1955 288,00 TAK NIE     betonowa   papa   460 800,00 zł 

2 Garaż samochodowy Czernikowo TAK 1970 262,40   NIE   suporex betonowa   papa     419 840,00 zł 

3 Garaż na sprzęt p.poż. Czernikowo TAK 1980 172,00   NIE   suporex betonowa   papa     275 200,00 zł 

4 Garaż na sprzęt p.poż. Czernikowo TAK 1980 72,80   NIE   cegła betonowa   papa     116 480,00 zł 

5 Garaż na sprzęt p.poż. Czernikowo TAK 1987 84,50   NIE   cegła betonowa   papa     135 200,00 zł 

Ochotnicza Straż Pożarna w Mazowszu 

1 Budynek Remizy Mazowsze TAK 1950 197,00   NIE   cegła     eternit   394 000,00 zł 

2 Garaż samochodowy Mazowsze TAK 1960 47,00   NIE   cegła     papa     75 200,00 zł 

Ochotnicza Straż Pożarna w Steklinie 

1 Garaż samochodowy Steklin TAK 2011 110,00   NIE         
dachów

ka 
  176 000,00 zł 

 

*wartość KB 
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Lp. Przeznaczenie budynku Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe Zabezpieczenia ppoż.   

Urząd Gminy 

1. Wiejski Dom Kultury 

Czy okna budynków są okratowane 

(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) 
NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych gaśnic:17 
TAK 

Stały dozór fizyczny - ochrona własna  

W godzinach: …………. 
NIE 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:………. 
NIE 

Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. 

W godzinach: całodobowo 
NIE 

Hydranty wewnętrzne:  

Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 
NIE 

Alarm z sygnałem lokalnym TAK 
Hydranty zewnętrzne:3 

Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:3 
TAK 

Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co 

najmniej 2 zamki wielozastawkowe         
TAK 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

TAK - 

uruchamiana 

ręcznie 

System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z 

całodobową ochroną           
NIE 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 
NIE 

Monitoring (kamery przemysłowe) NIE 
Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem 

służb patrolowych 
NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   
Sprawna instalacja gaśnicza 

Rodzaj instalacji gaśniczej: ………. 
NIE 

        Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe) NIE 

2. Świetlica Steklinek 

Czy okna budynków są okratowane 

(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) 
NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych gaśnic; 3 
TAK 

Stały dozór fizyczny - ochrona własna  

W godzinach: …………. 
NIE 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:………. 
NIE 

Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. 

W godzinach: …………. 
NIE 

Hydranty wewnętrzne: 

Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:………. 
NIE 

Alarm z sygnałem lokalnym TAK 
Hydranty zewnętrzne: 

Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:………. 
TAK 

Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co 

najmniej 2 zamki wielozastawkowe         
TAK 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

TAK - 

uruchamiana 

ręcznie 

System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z 

całodobową ochroną           
NIE 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 
NIE 

Monitoring (kamery przemysłowe) NIE 
Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem 

służb patrolowych 
NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   
Sprawna instalacja gaśnicza 

Rodzaj instalacji gaśniczej: ………. 
NIE 

        Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe) NIE 

3. 

Centrum Integracji 

Kulturalnej w Czernikowie                                            

(rozbudowa świetlicy) 

Czy okna budynków są okratowane 

(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) 
NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych gaśnic:………. 
TAK 

Stały dozór fizyczny - ochrona własna  NIE Agregaty gaśnicze: NIE 
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W godzinach: …………. Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:………. 

Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. 

W godzinach: …………. 
NIE 

Hydranty wewnętrzne: 

Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:………. 
TAK 

Alarm z sygnałem lokalnym TAK 
Hydranty zewnętrzne: 

Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:………. 
TAK 

Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co 

najmniej 2 zamki wielozastawkowe         
TAK 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

TAK - 

uruchamiana 

ręcznie 

System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z 

całodobową ochroną           
NIE 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 
NIE 

Monitoring (kamery przemysłowe) NIE 
Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem 

służb patrolowych 
NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   
Sprawna instalacja gaśnicza 

Rodzaj instalacji gaśniczej: ………. 
NIE 

        Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe) NIE 

4. Budynek adm. Osówka 

Czy okna budynków są okratowane 

(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) 
  

gaśnice 

Liczba sprawnych gaśnic:………. 
  

Stały dozór fizyczny - ochrona własna  

W godzinach: …………. 
  

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:………. 
  

Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. 

W godzinach: …………. 
  

Hydranty wewnętrzne: 

Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:………. 
  

Alarm z sygnałem lokalnym   
Hydranty zewnętrzne: 

Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:………. 
  

Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co 

najmniej 2 zamki wielozastawkowe         
  

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w 

miejscu chronionym 
  

System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z 

całodobową ochroną           
  

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 
  

Monitoring (kamery przemysłowe)   
Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem 

służb patrolowych 
  

Pozostałe zabezpieczenia   
Sprawna instalacja gaśnicza 

Rodzaj instalacji gaśniczej: ………. 
  

        Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)   

5. 
Przystanek PKS 

Czernikowo 

Czy okna budynków są okratowane 

(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) 
NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych gaśnic:………. 
TAK 

Stały dozór fizyczny - ochrona własna  

W godzinach: …………. 
NIE 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:………. 
NIE 

Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. 

W godzinach: …………. 
NIE 

Hydranty wewnętrzne: 

Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:………. 
NIE 

Alarm z sygnałem lokalnym NIE 
Hydranty zewnętrzne: 

Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:………. 
TAK 

Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co 

najmniej 2 zamki wielozastawkowe         
TAK 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w 

miejscu chronionym 
NIE 
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System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z 

całodobową ochroną           
NIE 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 
NIE 

Monitoring (kamery przemysłowe) NIE 
Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem 

służb patrolowych 
NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   
Sprawna instalacja gaśnicza 

Rodzaj instalacji gaśniczej: ………. 
NIE 

        Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe) NIE 

6. Budynek adm. Mazowsze 

Czy okna budynków są okratowane 

(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) 
TAK 

gaśnice 

Liczba sprawnych gaśnic:………. 
TAK 

Stały dozór fizyczny - ochrona własna  

W godzinach: …………. 
NIE 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:………. 
NIE 

Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. 

W godzinach: …………. 
NIE 

Hydranty wewnętrzne: 

Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:………. 
NIE 

Alarm z sygnałem lokalnym NIE 
Hydranty zewnętrzne: 

Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:………. 
TAK 

Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co 

najmniej 2 zamki wielozastawkowe         
TAK 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w 

miejscu chronionym 
NIE 

System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z 

całodobową ochroną           
NIE 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 
NIE 

Monitoring (kamery przemysłowe) NIE 
Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem 

służb patrolowych 
NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   
Sprawna instalacja gaśnicza 

Rodzaj instalacji gaśniczej: ………. 
NIE 

        Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe) NIE 

7. Budynek adm. Czernikowo 

Czy okna budynków są okratowane 

(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) 
NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych gaśnic:………. 
TAK 

Stały dozór fizyczny - ochrona własna  

W godzinach: …………. 
NIE 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:………. 
NIE 

Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. 

W godzinach: …………. 
NIE 

Hydranty wewnętrzne: 

Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:………. 
NIE 

Alarm z sygnałem lokalnym TAK 
Hydranty zewnętrzne: 

Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:………. 
TAK 

Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co 

najmniej 2 zamki wielozastawkowe         
TAK 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

TAK - 

uruchamiana 

ręcznie 

System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z 

całodobową ochroną           
TAK 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 
NIE 

Monitoring (kamery przemysłowe) NIE 
Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem 

służb patrolowych 
NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   
Sprawna instalacja gaśnicza 

Rodzaj instalacji gaśniczej: ………. 
NIE 

        Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe) NIE 
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8. 
Świetlica Wiejska w 

Czernikowie 

Czy okna budynków są okratowane 

(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) 
NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych gaśnic:………. 
TAK 

Stały dozór fizyczny - ochrona własna  

W godzinach: …………. 
NIE 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:………. 
NIE 

Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. 

W godzinach: …………. 
NIE 

Hydranty wewnętrzne: 

Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:………. 
TAK 

Alarm z sygnałem lokalnym TAK 
Hydranty zewnętrzne: 

Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:………. 
TAK 

Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co 

najmniej 2 zamki wielozastawkowe         
TAK 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

TAK - 

uruchamiana 

ręcznie 

System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z 

całodobową ochroną           
NIE 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 
NIE 

Monitoring (kamery przemysłowe) NIE 
Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem 

służb patrolowych 
  

    Pozostałe zabezpieczenia   
Sprawna instalacja gaśnicza 

Rodzaj instalacji gaśniczej: ………. 
NIE 

9. Świetlica Osówka 

Czy okna budynków są okratowane 

(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) 
NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych gaśnic:………. 
TAK 

Stały dozór fizyczny - ochrona własna  

W godzinach: …………. 
NIE 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:………. 
NIE 

Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. 

W godzinach: …………. 
NIE 

Hydranty wewnętrzne: 

Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:………. 
TAK 

Alarm z sygnałem lokalnym NIE 
Hydranty zewnętrzne: 

Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:………. 
TAK 

Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co 

najmniej 2 zamki wielozastawkowe         
TAK 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

TAK - 

uruchamiana 

ręcznie 

System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z 

całodobową ochroną           
NIE 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 
NIE 

Monitoring (kamery przemysłowe) NIE 
Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem 

służb patrolowych 
NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   
Sprawna instalacja gaśnicza 

Rodzaj instalacji gaśniczej: ………. 
NIE 

        Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe) NIE 

10. Świetlica Witowąż 

Czy okna budynków są okratowane 

(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) 
NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych gaśnic:………. 
TAK 

Stały dozór fizyczny - ochrona własna  

W godzinach: …………. 
NIE 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:………. 
NIE 

Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. 

W godzinach: …………. 
NIE 

Hydranty wewnętrzne: 

Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:………. 
TAK 

Alarm z sygnałem lokalnym NIE Hydranty zewnętrzne: TAK 
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Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:………. 

Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co 

najmniej 2 zamki wielozastawkowe         
TAK 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

TAK - 

uruchamiana 

ręcznie 

System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z 

całodobową ochroną           
NIE 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 
NIE 

Monitoring (kamery przemysłowe) NIE 
Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem 

służb patrolowych 
NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   
Sprawna instalacja gaśnicza 

Rodzaj instalacji gaśniczej: ………. 
NIE 

        Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe) NIE 

11. Świetlica Steklin 

Czy okna budynków są okratowane 

(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) 
NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych gaśnic:………. 
TAK 

Stały dozór fizyczny - ochrona własna  

W godzinach: …………. 
NIE 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:………. 
NIE 

Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. 

W godzinach: …………. 
NIE 

Hydranty wewnętrzne: 

Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:………. 
TAK 

Alarm z sygnałem lokalnym NIE 
Hydranty zewnętrzne: 

Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:………. 
TAK 

Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co 

najmniej 2 zamki wielozastawkowe         
TAK 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

TAK - 

uruchamiana 

ręcznie 

System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z 

całodobową ochroną           
NIE 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 
NIE 

Monitoring (kamery przemysłowe) NIE 
Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem 

służb patrolowych 
NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   
Sprawna instalacja gaśnicza 

Rodzaj instalacji gaśniczej: ………. 
NIE 

        Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe) NIE 

Szkoła Podstawowa im. Mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu 

1. Budynek szkoły 

Czy okna budynków są okratowane 

(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) 
NIE gaśnice, liczba sprawnych gaśnic: 7 TAK 

stały dozór fizyczny ochrona własna w godzinach: 7.00 - 

16.00 

TAK - 

wewnętrzny 

agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:………. 
NIE 

Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. 

W godzinach: całodobowo 
NIE 

Hydranty wewnętrzne:  

Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 
NIE 

Alarm z sygnałem lokalnym TAK 
Hydranty zewnętrzne:3 

Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:3 
NIE 

Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co 

najmniej 2 zamki wielozastawkowe         
TAK 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w 

miejscu chronionym 
NIE 
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System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z 

całodobową ochroną           
NIE 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 
NIE 

Monitoring (kamery przemysłowe) NIE 
Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem 

służb patrolowych 
NIE 

Pozostałe zabezpieczenia 
 

Sprawna instalacja gaśnicza 

Rodzaj instalacji gaśniczej: ………. 
NIE 

        Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe) NIE 

Szkoła Podstawowa w Makowiskach 

1. Budynek szkoły 

Czy okna budynków są okratowane 

(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) 
TAK 

gaśnice 

Liczba sprawnych gaśnic:7 
TAK 

Stały dozór fizyczny - ochrona własna  

W godzinach: …………. 
NIE 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:0 
NIE 

Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. 

W godzinach: całodobowo 
NIE 

Hydranty wewnętrzne:  

Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 7 
TAK 

Alarm z sygnałem lokalnym TAK 
Hydranty zewnętrzne: 1 

Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: 1 
TAK 

Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co 

najmniej 2 zamki wielozastawkowe         
TAK 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w 

miejscu chronionym 
NIE 

System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z 

całodobową ochroną           
NIE 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 
NIE 

Monitoring (kamery przemysłowe) NIE 
Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem 

służb patrolowych 
NIE 

Pozostałe zabezpieczenia brak 
Sprawna instalacja gaśnicza 

Rodzaj instalacji gaśniczej: ………. 
NIE 

        Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe) NIE 

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Steklinie 

1. Budynek szkoły 

Czy okna budynków są okratowane 

biblioteka sala komputerowa pokój naucz., kancelaria 
TAK 

gaśnice 

Liczba sprawnych gaśnic:6 
TAK 

Stały dozór fizyczny - ochrona własna  

W godzina 7,30-18 

TAK - 

wewnętrzny 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:………. 
NIE 

Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. 

W godzinach: całodobowo 
NIE 

Hydranty wewnętrzne:  

Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 
TAK 

Alarm z sygnałem lokalnym TAK 
Hydranty zewnętrzne:1 

Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:1 
TAK 

Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co 

najmniej 2 zamki wielozastawkowe         
TAK 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

TAK - 

uruchamiana 

ręcznie 

System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z 

całodobową ochroną           
NIE 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 
NIE 

Monitoring (kamery przemysłowe) NIE Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem NIE 
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służb patrolowych 

Pozostałe zabezpieczenia   
Sprawna instalacja gaśnicza 

Rodzaj instalacji gaśniczej: ………. 
NIE 

        Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe) NIE 

2. Pom gospodarcze 

Czy okna budynków są okratowane 

(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) 
NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych gaśnic:………. 
NIE 

Stały dozór fizyczny - ochrona własna  

W godzinach: …………. 
NIE 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:………. 
NIE 

Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. 

W godzinach: …………. 
NIE 

Hydranty wewnętrzne: 

Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:………. 
NIE 

Alarm z sygnałem lokalnym NIE 
Hydranty zewnętrzne: 

Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:………. 
NIE 

Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co 

najmniej 2 zamki wielozastawkowe         
NIE 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w 

miejscu chronionym 
NIE 

System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z 

całodobową ochroną           
NIE 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 
NIE 

Monitoring (kamery przemysłowe) NIE 
Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem 

służb patrolowych 
NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   
Sprawna instalacja gaśnicza 

Rodzaj instalacji gaśniczej: ………. 
NIE 

        Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe) NIE 

Szkoła Podstawowa im. Tony Halika w Osówce 

1. 
Budynek szkoły z salą 

gimnastyczną 

Czy okna budynków są okratowane 

(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) 
TAK 

gaśnice 

Liczba sprawnych gaśnic: 23 
TAK 

Stały dozór fizyczny - ochrona własna  

W godzinach: …………. 
NIE 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:………. 
NIE 

Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. 

W godzinach: całodobowo 
NIE 

Hydranty wewnętrzne:  

Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 
TAK 

Alarm z sygnałem lokalnym TAK 
Hydranty zewnętrzne:1 

Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:1 
TAK 

Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co 

najmniej 2 zamki wielozastawkowe         
TAK 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w 

miejscu chronionym 
NIE 

System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z 

całodobową ochroną           
TAK 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 
NIE 

Monitoring (kamery przemysłowe) 
TAK - 

zewnętrzny 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem 

służb patrolowych 
NIE 

Pozostałe zabezpieczenia 
okratowanie 

niektórych 

Sprawna instalacja gaśnicza 

Rodzaj instalacji gaśniczej: ………. 

TAK - 

uruchamiana 
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pomieszczeń ręcznie 

    Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe) NIE 

Gminna Biblioteka Publiczna  w Czernikowie 

1. Budynek 

Czy okna budynków są okratowane 

(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) 
NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych gaśnic:17 
TAK 

Stały dozór fizyczny - ochrona własna  

W godzinach: …………. 
NIE 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:………. 
NIE 

Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. 

W godzinach: całodobowo 
NIE 

Hydranty wewnętrzne:  

Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 
NIE 

Alarm z sygnałem lokalnym TAK 
Hydranty zewnętrzne:3 

Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:3 
NIE 

Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co 

najmniej 2 zamki wielozastawkowe         
TAK 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w 

miejscu chronionym 
NIE 

System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z 

całodobową ochroną           
NIE 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 
NIE 

Monitoring (kamery przemysłowe) NIE 
Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem 

służb patrolowych 
NIE 

Pozostałe zabezpieczenia   
Sprawna instalacja gaśnicza 

Rodzaj instalacji gaśniczej: ………. 

TAK - 

uruchamiana 

ręcznie 

    Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe) NIE 

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie 

1 
Budynek szkoły z salą 

gimnastyczną 

Czy okna budynków są okratowane 

(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)  
NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych gaśnic:17 
TAK 

Stały dozór fizyczny - ochrona własna  

W godzinach: …………. 
NIE 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:………. 
NIE 

Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. 

W godzinach: całodobowo 
NIE 

Hydranty wewnętrzne:  

Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 7 
TAK 

Alarm z sygnałem lokalnym  TAK 
Hydranty zewnętrzne:3 

Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:3 
TAK 

Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co 

najmniej 2 zamki wielozastawkowe       
TAK 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w 

miejscu chronionym 
NIE 

System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z 

całodobową ochroną           
NIE 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 
NIE 

Monitoring (kamery przemysłowe) TAK 
Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem 

służb patrolowych 
NIE 

Pozostałe zabezpieczenia NIE 
Sprawna instalacja gaśnicza 

Rodzaj instalacji gaśniczej: ………. 
NIE 

    Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe) NIE 
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Szkoła Muzyczna I stopnia w Czernikowie 

1 Budynek szkolny 

Czy okna budynków są okratowane 

(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)  
NIE 

gaśnice 

Liczba sprawnych gaśnic:6 
TAK 

Stały dozór fizyczny - ochrona własna  

W godzinach: …………. 
NIE 

Agregaty gaśnicze: 

Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:………. 
NIE 

Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. 

W godzinach: całodobowo 
NIE 

Hydranty wewnętrzne: 2 

Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 2 
TAK 

Alarm z sygnałem lokalnym  TAK 
Hydranty zewnętrzne:3 

Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:3 
NIE 

Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co 

najmniej 2 zamki wielozastawkowe       
TAK 

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w 

miejscu chronionym 

TAK, uruchamiana 

ręcznie 

System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z 

całodobową ochroną           
  

Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza 

miejscem chronionym 
NIE 

Monitoring (kamery przemysłowe) NIE 
Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem 

służb patrolowych 
NIE 

Pozostałe zabezpieczenia NIE 
Sprawna instalacja gaśnicza 

Rodzaj instalacji gaśniczej: ………. 
NIE 

    Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe) TAK 

 

 

 

BUDOWLE (KŚT 2) 

Lp. Rodzaj budowli 
Rok 

budowy 
Wartość początkowa (brutto)* Lokalizacja (adres) 

Urząd Gminy 

1 Stadion sportowy 2007 1 529 479,01  Czernikowo 

2 Skwer+skate park 2009 445 700,52  Czernikowo 

3 Boisko sportowe „ORLIK” 2011 997 000,00  Mazowsze 

4 Targowisko stałe  „MÓJ RYNEK” 2014 561 247,87  Czernikowo ul. Słowackiego 

5 Park siłowy na świeżym powietrzu 2014 38 622,00  Czernikowo ul. Reja 

6 Boisko sportowe wraz z infrastrukturą zabawową  2014 39 358,50  Czernikowo ul. Kwiatowa 

7 Plac zabaw Steklin 2014 65 790,58  Steklin 

8 Plac zabaw Steklinek 2014 55 995,49  Steklinek 

9 Garaż blaszak 2011 15 000,00  Czernikowo 
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Szkoła Podstawowa im. Mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu 

10 plac zabaw 2014  33 047,64  Mazowsze 

Szkoła Podstawowa w Makowiskach 

11 plac zabaw  2014 30 832,41  Makowiska 

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Steklinie 

12 plac zabaw boisko i park 2014 20 000,00 zł Steklin 15/4 

Szkoła Podstawowa im. Tony Halika w Osówce 

13 Boisko wielofunkcyjne 2007 616 400,00 zł na terenie szkoły 

14 Zestaw bajkowy Tor przeszkód 2014 2 097,00 zł plac zabaw 
 


