
Lp.
Adres 

nieruchomości

rodzaj 

budynku

 pow.  w  

m²

Rok 

budowy

konstrukcja 

ścian

konstrukcja 

stropów

pokrycia 

dachowe

liczba 

kondygn

acji

Zabezpieczenia p-

poż

Zabezpieczenia 

przeciwkradzieżo

we

Wartość 

odtworzeniow

a

1.
 64-100 Leszno         

ul. Leśna 4

Magazyn 

techniczny
41,7 1975 murowane

płyta 

betonowa
papa 1

podręczny 

sprzęt gaśniczy

zamek, kłódka, 

monitoring
105 000 zł

2.
 64-100 Leszno       

ul. Leśna 4

Magazyn 

olejów     i 

smarów

21,5 1975 murowane
płyta 

betonowa
papa 1

podręczny 

sprzęt gaśniczy

zamek, kłódka, 

monitoring
48 000 zł

3.
 64-100 Leszno         

ul. Leśna 4

Wiata 

magazynowa 

nr 1

blacha falista legary stalowe
blacha 

falista
1

podręczny 

sprzęt gaśniczy

zamek, kłódka, 

monitoring
18 500 zł

4.
 64-100 Leszno         

ul. Leśna 4

Wiata 

magazynowa 

nr 3

113 1989 blacha falista legary stalowe
blacha 

falista
1

podręczny 

sprzęt gaśniczy

zamek, kłódka, 

monitoring
79 500 zł

5.
 64-100 Leszno         

ul. Leśna 4

Stacja paliw - 

dystrybutor
x x x x x 1

podręczny 

sprzęt gaśniczy
monitoring 43 000 zł

6.
 64-100 Leszno       

ul. Leśna 4
Portiernia 13,4 1975 murowane

płyta 

betonowa
papa 1

podręczny 

sprzęt gaśniczy

zamek,  

monitoring
38 000 zł

7.
 64-100 Leszno      

ul. Leśna 4

Dyspozytorni

a                          

- II klasa 

palności

93,4 1975 blacha falista
legary 

drewniane

blacha 

falista
1

podręczny 

sprzęt gaśniczy

alarm 

antywłamaniow

y, monitoring

240 000 zł
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8.
 64-100 Leszno      

ul. Leśna 4

Budynek 

administracyj

no-socjalny

197,2 1975 murowane
płyta 

betonowa
papa 1

podręczny 

sprzęt gaśniczy

alarm 

antywłamaniow

y, monitoring

850 000 zł

9.
 64-100 Leszno      

ul. Leśna 4

Warsztat                                    

z kotłownią
532,45

1975/ 

2000/       

2007

murowane/ 

płyta 

obornicka

płyta 

betonowa
papa 1

System 

wykrywania 

pożarów, 

podręczny 

sprzet gaśniczy

monitoring 2 950 000 zł

10.
64-100 Leszno     

teren miasta

Wiaty 

przystankowe               

( 95 sz.)

x x
szkło 

hartowane

konstrukcja  

stalowa
poliwęglan 1 x

umowa z firmą 

zewnętrzną na 

okresowy dozór

349 750 zł

Łącznie 4 721 750 zł

budynki bez 

wiat 4 372 000 zł


