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Poniżej została przygotowana notatka dotycząca inwentaryzacji obiektów budowlanych. 

 

Temat: Inwentaryzacja obiektów budowlanych. Sporządzanie rysunków inwentaryzacyjnych 

Inwentaryzacja obiektów budowlanych 

Inwentaryzacja budynku jest dokumentacją istniejącego stanu budynku opracowana                        

na podstawie pomiarów z natury, oględzin i badań. 

Dokumentacja inwentaryzacyjna obiektu powinna zawierać: 

− opis techniczny, 

− cześć rysunkową, 

− część fotograficzną, 

− wyniki badań. 

Inwentaryzacja może obejmować cały obiekt (całkowita) lub jego segment, fragment, 

parcelę (częściowa) oraz detale architektoniczne (inwentaryzacja cząstkowa). Wykonuje 

się inwentaryzację: architektoniczną, konstrukcyjną i instalacyjną. 

Opis techniczny zawiera: informacje o budynku, jego konstrukcji, wyposażeniu i stanie 

technicznym elementów budynku oraz opisy wszystkich okoliczności, których nie można 

przedstawić na rysunku. 

Część rysunkowa (skala 1: 100 lub 1: 50) zawiera: plan sytuacyjny działki                                            

z usytuowaniem budynku i sąsiadującej zabudowy (wykonuje się na podkładzie 

geodezyjnym sytuacyjno-wysokościowym), rzuty poziome wszystkich kondygnacji, 

więźby dachowej, połaci dachowych wraz z kominami, przekroje pionowe, widoki 

elewacji, detale architektoniczne oraz elementy konstrukcyjne. 

Cześć fotograficzna – zawiera dokumentację stanu istniejącego. 

Wyniki badań – w przypadku wykonywania inwentaryzacji konstrukcyjnej (badania 

materiałów i stanu elementów konstrukcyjnych). 

Prace związane z wykonywaniem części rysunkowej inwentaryzacji: 

− wykonanie szkicu odręcznego obiektu, 

− dokonanie pomiarów (wyniki uzyskane z pomiarów wpisuje się na rysunku szkicowym 

wzdłuż jednej części ciągłej linii wymiarowej z zachowaniem kolejności odczytów, 

początek i kierunek wzrastania liczb (pomiaru) oznacza się zerem ze strzałką, koniec 

krzyżykiem), 

− wykreślenie rysunków inwentaryzacyjnych na podstawie wykonanych uprzednio 

szkiców i pomiarów. 

 



Przy wykonywaniu inwentaryzacji oprócz metody tradycyjnej stosuje się także: fotografię, 

fotogrametrię oraz metodę termowizyjną. 

Metoda termowizyjna – zastępuje wykonywanie odkrywek na przykład tynków ukazując                             

na monitorze aparatury układ cegieł, zamurowane elementy. 

Inwentaryzacje obiektów budowlanych wykonuje się w przypadku: 

− planowanego remontu lub modernizacji obiektu, 

− konieczności odtworzenia dokumentacji technicznej obiektu (zgodnie z wymaganiami ustawy 

Prawo Budowlane), 

− tworzenia katalogu obiektów zabytkowych, 

− rozbiórki obiektu. 

Zasady wykonywania pomiarów i sporządzania rysunków inwentaryzacyjnych 

Celem inwentaryzacji budowlanej jest dokładne określenie istniejącego stanu dla jego 

utrzymania, zmiany całkowitej lub częściowej, przeprowadzenia remontu, przebudowy                                   

lub rozbudowy obiektu budowlanego. Zakres inwentaryzacji w każdym przypadku jest zawsze 

ściśle określony ze względu na rodzaj robót, które mają być wykonane. 

Komplet części rysunkowej inwentaryzowanego budynku powinien zawierać: 

– rzuty wszystkich kondygnacji, 

– rzut dachu, 

– przekrój pionowy, 

– elewacje, 

– szczegóły, 

– plan sytuacyjny budynku i sąsiadującej zabudowy, drogi, ulice, uzbrojenie terenu. 

Kolejność czynności przy wykonywaniu rysunków inwentaryzacyjnych: 

1) wykonanie odręcznych szkiców inwentaryzowanego obiektu, 

2) przeprowadzenie pomiarów, 

3) wykreślenie rysunków inwentaryzacyjnych na podstawie wykonanych szkiców i pomiarów. 

Szkic odręczny powinien być w miarę dokładnym odzwierciedleniem rzeczywistości, 

mimo że nie wykonuje się go w skali, należy zachować przybliżoną skalę i proporcje. Szkice 

powinny być na tyle duże, aby można było na nich dokonać zapisu poszczególnych wymiarów                        

w przejrzysty sposób. 

Podstawowym sprzętem do wykonywania inwentaryzacji jest dziesięcio- lub 

dwudziestometrowa zwijana taśma miernicza oraz składany przymiar zwany metrówką. W celu 

sprawnego wykonania pomiarów potrzebna jest grupa trzyosobowa. Jedna z nich przykłada 

początek taśmy (oznaczony zerem) do początkowego punktu pomiarów, druga – rozwija taśmę 

i odczytuje kolejne wymiary, a trzecia zapisuje to na szkicu. Odczytując pomiary, taśmę trzeba 

trzymać nieruchomo, równolegle do mierzonego elementu, mocno ją napiąć i zwracać uwagę, 



żeby się nie skręcała. 

W pomieszczeniu należy dodatkowo zmierzyć długość przekątnych, aby przekonać się, czy 

ma ono kształt prostokątny. Dla pewności można przeprowadzić niektóre pomiary w stronę 

przeciwną. W celu uniknięcia dużego błędu nie wolno dokonywać pomiarów małymi odcinkami                     

i następnie sumować ich. Wyniki uzyskane z pomiarów wpisuje się na szkicu wzdłuż jednej ciągłej 

linii wymiarowej z zachowaniem kolejności odczytów na taśmie. Początek i kierunek pomiaru 

oznacza się zerem ze strzałką, zakończenie krzyżykiem. Liczby wymiarowe poszczególnych 

odcinków wpisuje się przy znakach ograniczających; można to robić w dwojaki sposób, pokazany 

na poniższych rysunkach. 

 Szkic inwentaryzacyjny pomieszczenia 

 

 Rysunek inwentaryzacyjny:  

a) szkic, b) rysunek techniczny zinwentaryzowanego pomieszczenia 

 

Na podstawie szkiców wykreśla się rysunki inwentaryzowanego obiektu w odpowiedniej skali, 

używając przyborów kreślarskich. Wymiarów nie wpisuje się systemem narastającym, jak                             

na szkicu, lecz wymiarując poszczególne odcinki. Wiąże się to z koniecznością wykonywania 

odpowiednich przeliczeń. 

Rzuty poziome i przekroje pionowe wykonuje się najczęściej w skali 1:50, a rysunki elewacji –                      

w skali 1:100 z zastosowaniem oznaczeń graficznych według aktualnej normy. Na przekrojach 



pionowych należy podać poziomy podłóg wszystkich kondygnacji, spoczników klatek 

schodowych i terenu wokół budynku w odniesieniu do poziomu zerowego. 

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań, problemów z wykonaniem zadania proszę o kontakt 

mailowy projektowanie@interia.eu bądź za pomocą Messengera.   

Pozdrawiam  

Katarzyna Kobylińska- Wodo  
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