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                                                     Załącznik nr 2 do zaproszenia 
 

Szczegółowy wykaz budynków, w których nale ży wykona ć co najmniej raz w roku kontrol ę stanu 
technicznego przewodów kominowych ( zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 ppkt c – ustawy Prawo  budowlane ) 

 
 
 

Lp. Nazwa placówki Adres Wykaz budynków  Nr 
inwentarzowy       Powierzchnia 

        Rodzaj ogrzewania, 
przewodów kominowych ( w 
tym wentylacja mechaniczna) 

 
− budynek administracyjno-socjalny I-14 pow. zab. – 111 m² piec olejowy, wentylacyjne 10 

szt. i spalinowe 1 szt. 1 

Obwód Ochrony Wybrzeża Nowe 
Warpno 

ul. Kilińskiego 5 
72-022 Nowe Warpno 

− budynek gospodarczy I-15 pow. zab. – 67,7 
m² 

wentylacyjne 1 szt. 

2 
Bosmanat Portu Nowe Warpno ul. Dworcowa 7 

72-022 Nowe Warpno 
− budynek administracyjno-socjalny/  

przejście graniczne 
 

I-199 
pow. użytk. – 180,9 
m² 

elektryczne, wentylacyjne 10 szt. 

 
− budynek administracyjno – mieszkalny I-16 pow. zab.– 169,47 

m² 
piec gazowy, wentylacyjne 8 szt. 
i spalinowe 2 szt. 3 

Obwód Ochrony Wybrzeża Wolin ul. Niedamira 22 
72-510 Wolin 

− budynek garażowo-gospodarczy I-17 pow. zab. – 54,4 
m² 

elektryczne, wentylacyjne 2 szt. 

4 Bosmanat Portu Wolin ul. Niedamira 22 
72-510 Wolin 

− budynek administracyjno-socjalny I-208 pow. zab. 38,0 m2 elektryczne, wentylacyjne 2 szt. 

 

5 Punkt Obserwacyjny ul. Ku Morzu 1 
72-600 Świnoujście 

− budynek administracyjny II-205 pow. użytk. – 
241,90 m² 

elektryczne, wentylacyjne 2 szt. 

6 Obchód Ochrony wybrzeża przy 
Punkcie Obserwacyjnym 

ul. Ku Morzu 1 
72-600 Świnoujście 

− magazynowy I-73 pow. zab. – 55m2 wentylacyjny szt.1 

76 Kapitanat Portu Świnoujście ul. Wybrzeże Władysława IV 7 
72-600 Świnoujście 

− budynek administracyjny I-201 pow. zab. – 756 m² kocioł gazowy, wentylacyjne  
10 szt.  i spalinowe 2 szt. 

− maszynownia I-204 pow. zab. – 76,83 
m² 

elektryczne, wentylacyjne 1 szt. 
8 

Latarnia Morska Świnoujście ul. Bunkrowa 1 
72-600 Świnoujście 

− wieża i część socjalna II-1580 pow. zab. – 330 m² elektryczne, wentylacyjne 28 szt. 
 Stacja Nautyczna w Karsiborzu ul. Karsiborska − budynek techniczny  pow. zab. 55,2 m2 elektryczne, wentylacyjne 1 szt. 

− budynek biurowo-mieszkalny 
 

I-26 
 

pow. użytk. – 207,9 
m² 

piec na paliwo stałe, 
wentylacyjne 3 szt., dymowe  
1 szt. 9 

Obwód Ochrony Wybrzeża Kanał 
Piastowski 

ul. Kanałowa 14 
72-600 Świnoujście 

− budynek gospodarczo-garażowy I-27 pow. użytk. – 31,3 
m² 

elektryczne, wentylacyjne 3 szt. 

Międzyzdroje 

10 Bosmanat Portu i Obwód 
Ochrony Wybrzeża Międzyzdroje 

ul. Marii Skłodowskiej–Curie 18 
72-500 Międzyzdroje 

− budynek administracyjno-socjalny I-192 pow. zab. – 225 m² 
 

elektryczne, wentylacyjne 15 szt. 
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− budynek warsztatowo-garażowy I-193 pow. zab. – 275 m² elektryczne, wentylacyjne 1szt. 
 

Mrzeżyno 
 

11 
Bosmanat Portu Mrzeżyno ul. Marynarska 1 

72-330 Mrzeżyno 
− budynek administracyjno-socjalny 

I-77 
pow. zab. – 113,75 
m² 
 

gazowe, wentylacyjne 3 szt.  i 
spalinowe 1 szt. 

Kamień Pomorski 

12 Bosmanat Portu Kamień 
Pomorski 

Ul. Wilków Morskich 2 
72-400 Kamień Pomorski 

-   budynek biurowo-socjalny I-36 pow. zab. – 52 m² elektryczne, wentylacyjne 2 szt. 

Dziwnów 
− budynek administracyjno- mieszkalny I-32 pow. zab. – 142,7 

m² 
z lokalnej kotłowni wentylacyjne 
7 szt.   

 -   budynek magazynowo-socjalny 
 I-33 pow. zab. – 84,0 

m² 
gazowe, wentylacyjne 2 szt. 
spalinowe 1 szt. 

13 

Obchód Ochrony Wybrzeża 
Dziwnów 

ul  Mickiewicza 31 
72-420 Dziwnów 

− budynek warsztatowo-garażowy I-35 pow. zab. – 92.5 
m² 

elektryczne, wentylacyjne 2 szt. 

14 Kapitanat Portu Dziwnów ul. Przymorze 4 
72-420 Dziwnów 

− budynek administracyjny I-67 pow. zab. – 147 m² gazowe, wentylacyjne 3 szt. i 
spalinowe 1 szt. 

 Stacja Nautyczna w Dziwnowie ul. Przymorze 3 -    budynek techniczny I-178 pow. zab. 137,6 m2 elektryczne, wentylacyjne 4 szt. 
Szczecin 

15 Kapitanat Portu Szczecin ul. Jana z Kolna 9 
71-603 Szczecin 

− budynek administracyjny I-202 pow. zab. – 869 m² kocioł gazowy, wentylacyjne  
55 szt. i spalinowe 2 szt. 

16 Biuro Spraw Obronnych Żeglugi ul. Ks. Sambora 4 
70-232 Szczecin 

− budynek administracyjny I-207 pow. zab. –132 m² miejskie, wentylacyjne 4 szt. 

− budynek socjalno-warsztatowy 
I-135 

pow. zab. 507,80 
m2 

kotłownia gazowa, wentylacyjne 
14szt., spalinowe szt. 1, 
wentylacja wymuszona szt.1 

− budynek administracyjno-warsztatowy 
I-142 

pow. zab. 414,80 
m2 

z lokalnej kotłowni, wentylacyjne 
25 szt., wentylacja wymuszona 2 
szt. 

− budynek biurowo-warsztatowy I-186 pow. zab. 233,15 
m2 

z lokalnej kotłowni, wentylacyjne 
17 szt. 

− budynek stacji nautycznej I-185 pow. zab. 35,02 m2 elektryczne, wentylacyjne 1 szt. 
− budynek portierni I-153 pow. zab. 24,90 m2 elektryczne, wentylacyjne 4 szt. 
− budynek magazynowy I-150 pow. zab. 268,00 

m2 
elektryczne, wentylacyjne 12 szt. 

− budynek hali pław 
I-149 

pow. zab. 812,00 
m2 

kotłownia gazowa, wentylacyjne 
28 szt., spalinowe szt. 1, 
wentylacja wymuszona 1 szt. 

17 

Baza Oznakowania 
Nawigacyjnego 
Szczecin 

ul. Światowida 16 c 
71-727 Szczecin  

− budynek administracyjny I-146 pow. zab. 104,00 
m2 

z lokalnej kotłowni, wentylacyjne 
7 szt., 

 
ul. Portowa 5b 72-020 Trzebież − stacja szyfrów I-200 pow. zab. – 70 m² elektryczne, wentylacyjne 3 szt. 18 Kapitanat Portu Trzebież 
ul. Portowa 23 
72-020 Trzebież 

− budynek administracyjno- mieszkalny I-11 pow. zab. – 128 m² 
 

gazowe, wentylacyjne 4 szt. i 
spalinowe 1 szt. 
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ul. Portowa 5b 72-020 Trzebież − budynek sanitariatów I-88 pow. zab. 29,6 m2 wentylacyjne 6 szt. 

 
− wieża i część mieszkalna II-1578 pow. zab. – 294 m² gazowe, wentylacyjne 14 szt.  

i spalinowe 5 szt. 
19 

Latarnia Morska Niechorze ul. Polna 30 
72-350 Niechorze 

− maszynownia 
I-205 

pow. zab. – 52 m² elektryczne, wentylacyjne 5 szt. 
 

− budynek administracyjno-socjalny 
 

 
I-44 

pow. zab. – 265,20 
m² 

 

gazowe, wentylacyjne 28 szt. 
spalinowe 1 szt. 

20 

Obwód Ochrony Wybrzeża 
Niechorze 

ul. Nadmorska 4 
72-350 Niechorze 

− budynek warsztatowo-garażowy I-136 pow. zab. – 170 m² elektryczne, wentylacyjne 8 szt. 
wentylacja wymuszona 2 szt. 

 
− budynek gospodarczo-magazynowy 

I-79 
pow. zab. – 293,20 
m² 
 

elektryczne, wentylacyjne 6 szt. 
 

− murowaniec 
I-58 

pow. zab. – 90,18 
m² 
 

wentylacyjne 4 szt. 21 

Ośrodek Wypoczynkowy 
Białobórz w Pobierowie 

ul. Grunwaldzka 2 
72-346 Pobierowo 

− sanitariaty I-80 pow. zab. – 73,86 
m² 

wentylacyjne 16 szt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szczegółowy wykaz budynków, w których nale ży wykona ć co najmniej dwa razy w roku kontrol ę stanu 
technicznego przewodów kominowych ( zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 3– ustawy Prawo budowla ne) 

 
 
 

Lp. Nazwa placówki Adres Wykaz obiektów podlegaj ących 
kontroli 

Nr 
inwentarzowy 

powierzchnia/ 
kubatura 

        Rodzaj ogrzewania, 
przewodów kominowych ( w 

tym wentylacja mechaniczna) 
Szczecin 

1 Czerwony Ratusz Pl. Batorego 4 
70-207 Szczecin 

− budynek administracyjny I-203 pow. zab. – 
3497,20 m²,  

miejskie, wentylacyjne 26 szt. 

Świnouj ście  

 2 
Baza Oznakowania Nawigacyjnego ul. Fińska 5 − budynek administracyjno-socjalny 

I-158 
pow. zab. 2354.9 
m2 

 kocioł gazowy, wentylacyjne  
56 szt. , spalinowe 2 szt., 
wentylacja wymuszona 2 szt. 

 


