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  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
LOKALIZACJA  I OPIS  BUDYNKÓW  

 

Lp. Adres Sposób uŜytkowania 

  1 Chodkiewicza 30  
Budynek główny -rok budowy 
1938 
 
 
 
 
 
Pawilon rok budowy 1981 
 
 
 
 
 
 
Stołówka i Instytut Biologii 
Rok budowy 1975 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portiernia przy szlabanie  
Rok budowy 1932 
 
 
 
 
Mikotoksyny 
Rok budowy 2000 
 
 
 
 
 
 
Biblioteka Główna 
Rok budowy 1992 
 
 
 
 
 
 
GaraŜe 
 
 
 
 
Magazyn Główny  

Budynek dydaktyczno –administracyjny 
-fundamenty ławy i stropy Ŝelbetowe 
-ściany z cegły pełnej 
-stropy Ŝelbetowe , drewniane 
-schody Ŝelbetowe i drewniane 
-dach konstrukcja drewniana i Ŝelbetonowa 
-pokrycie dachu dachówka i papą 
 
-fundamenty Ŝelbetowe 
-ściany piwnic Ŝelbetowe naziemne cegła pełna 
-stropy Ŝelbetowe 
-schody monolityczne , Ŝelbetowe 
-dach korytkowe płyty prefabrykowane 
-pokrycie dachu papowe 
 
-fundamenty stropy fundamentowe Ŝelbetowe, podwaliny 
-stropy słupy konstrukcja słupowo ryglowa Ŝelbetowa 
-ściany cegła pełna o gr.38 mm 
-stropy wylewane Ŝelbetowe 
-schody Ŝelbetowe wylewane 
-dach płyty panwiowe na dźwigarach strunobetonowych 
-pokrycie dachu papowe 
 
-fundamenty Rawy betonowe 
-ściany cegła pełna 
-stropy ceramiczne Kleina 
-dach drewniany dwuspadowy 
-pokrycie dachu dachówka ceramiczna 
 
-fundamenty Ŝelbetowe 
-ściany  warstwowe cegła pełna styropian 10 cm. Pustka 
powietrzna cegła klinkierowa 
-stropy prefabrykowane Filigran 
-dach konstrukcja drewniana dwuspadowa 
-pokrycie dachu dachówką ceramiczna 
-schody Ŝelbetowe , wylewane 
 
-fundamenty Ŝelbetowe 
-ściany cegła pełna częściowo licowane klinkierem 
-słupy Ŝelbetowe 
-stropy Ŝelbetowe 
-dach krokwiowy w konstrukcji stalowej 
-pokrycie dachu dachówka ceramiczną „esówką” 
-schody Ŝelbetowe 
 
-fundamenty betonowe 
-ściany cegła pełna, ceramiczna 
-stropodach  płyty korytkowe 
-pokrycie dachu papowe 
 
-fundamenty Ŝelbetonowe 
-ściany warstwowe , cegła wapienno piaskowa styropian, 
-stropy DZ3 
-dach dwuspadowy z konstrukcji stalowej 
-pokrycie dachu dachówką betonową Seenger 

2 Chodkiewicza 11-13 
Rok budowy 1955 

Budynki do rozbiórki , zabezpieczony 
 



3 Chodkiewicza 51 
Rok budowy 1925 

Budynek dydaktyczny –laboratorium 
-fundamenty ceglane , postawione na ruszcie 
Ŝelbetonowych wieńców  
-z cegły pełnej 
-stropy nad piwnica ceglane wzmocnione ściągami 
stalowymi 
-schody drewniane , do piwnicy betonowe 
-dach konstrukcji drewnianej 
-pokrycie dachu częściowo papą , częściowo dachówką 
ceramiczną 

4 Przemysłowa 34 
Rok budowy 1973 
Remont korytarzy, przyległych 
pokoi w 1999r (wymiana okien ) 

Budynek dydaktyczno – administracyjny 
-fundamenty Ŝelbetowe 
-ściany z cegły  
-schody Ŝelbetowe 
-dach płyty korytkowe 
-pokrycie dachu 2 x papą na lepiku warstwa „ekodek”  

5 Grabowa 2 
Rok budowy 1953 
Remont korytarzy , przyległych 
pokoi w  1999r 
( wymiana okien ) 

Budynek dydaktyczno-administracyjny 
-fundamenty Ŝelbetowe 
-ściany cegła pełna 
-stropy ceramiczne Ackermana 
-schody Ŝelbetowe 
-dach płyty korytkowe 
-pokrycie dachu 2x papą na lepiku 

6 Staffa 1  
rok budowy 1972 
remont kapitalny w 1998r 

Budynek dydaktyczno-administracyjny 
-fundamenty Ŝelbetonowe 
-ściany cegła ceramiczna 
-stropy prefabrykowane DZ – 
schody Ŝelbetonowe 
-dach z płyt korytkowych 
-krycie dachu 2x papa na lepiku 

7 Grzymały Siedleckiego 19 
Rok budowy 1976 
Remont kapitalny w 2000 

Budynek dydaktyczno-administracyjny 
-fundamenty Ŝelbetonowe 
-ściany  betonowe  , gazobetonowe 
-stropy płyty prefabrykowane na Ŝelbetonowych 
podciągach 
-schody Ŝelbetowe 
-dach płyty korytkowe wentylowane 
-krycie dachu 2x papą na lepiku ( zgrzewlana ) 

8 Berwińskiego 4 
 
Rok budowy 1900/1920 

Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego 
-fundamenty z cegły i kamienia 
-ściany z cegły pełnej 
-stropy z ceramiki Kleina i drewniane 
-schody betonowe i drewniane 
-dach więźba drewniana 
-pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką 

9 Jagiellońska 11 
Rok budowy 1951 

Budynek dydaktyczno-administracyjny 
-fundamenty ceglane pod budynkiem 4 kondygnacyjnym 
-ściany cegła pełna 
-stropy ceramiczne 
-schody Ŝelbetowe 
-dach konstrukcja drewniana 
-pokrycie dachu papowe 

10 Weyssenhoffa 11 
Rok budowy 1906 

Budynek dydaktyczno-administracyjny 
-fundamenty murowane z cegły 
-ściany z cegły pełnej cokół obniŜony kamieniem 
-stropy ceramiczne wzmocnione belkami stalowymi 
-schody Ŝelbetowe 
-dach konstrukcja drewniana  czterospadowa o 
zróŜnicowanej konstrukcji 
-dach konstrukcja drewniana czterospadowa o 
zróŜnicowanej konstrukcji nośnej 
-pokrycie dachu dachówką ceramiczna starego typu 
-opierzenia blachą cynową 

11 Konopnickiej 34 
Rok budowy 1955 

Budynek mieszkalny  
 



12 Ogińskiego 16 
Rok budowy 1975r 

Dom studenta  oraz dydaktyka IIIp,IVp,Vp 
-fundamenty Ŝelbetowe 
-ściany gazobeton nośne Ŝelbetowe 
-schody wylewane Ŝelbetowe prefabrykowane 
-dach płyty korytkowe 
-krycie dachu 2x papą  i warstwa „ekodek „ 

13 ŁuŜycka 21 
Rok budowy 1977r 

Dom studenta 
-fundamenty Ŝelbetowe 
-ściany piwnic betonowe 
stropy płyty korytkowe 
-schody prefabrykowane 
-dach płyty korytkowe 
pokrycie dachu 2x papą na lepiku warstwa „ekodek” 

14 ŁuŜycka 24 
Rok budowy 1975r 

Dom studenta 
-fundamenty Ŝelbetowe 
-ściany piwnic betonowe pozostałe bloczki Ŝerańskie 
-stropy płyty  kanałowe 
-schody prefabrykowane 
-dach płyty korytkowe 
-pokrycie dachu  2 x papą na lepiku oraz warstwa „ekodek” 

15 Chodkiewicza 24 Hotel Asystenta –wyodrębnione 3 mieszkania 

16 Niemcewicza 2- rok budowy 
1949 

Ogród Botaniczny 
Konstrukcja obiektu: 
-fundamenty betonowe 
-ściany murowane z cegły pełnej wapienno piaskowej 
-strop drewniany, belkowy z podsufitka 
-schody drewniane 
-dach drewniany ze ścianą kolankową 
pokrycie dachu płyty azbestowo –cementowe faliste 

17 Baczyńskiego 10 
Rok budowy 1955 

Hotel Asystenta 
-fundamenty Ŝelbetowe 
-ściany cegła pełna ceramiczna 
-stropy Ŝelbetowe, prefabrykowane typu DMS 
-schody Ŝelbetowe 
-dach płyty Ŝelbetowe 
-pokrycie dachu papa asfaltowa 2x  
 

18 Mińska 15 
Rok budowy1920/1930 

Budynek dydaktyczno-administracyjny 
-fundamenty z cegły i kamienia 
-ściany z cegły pełnej 
-stropy z ceramiki Kleina i drewniane 
-schody Ŝelbetowe i drewniane 
-dach konstrukcja drewniana 
-pokrycie dachu papowe 

19 Aleje Ossolińskich 12 
Rok budowy 1905 

Budynek dydaktyczno-administracyjny 
-w róŜnych częściach posiada zmienną wysokość i kształt 
dachu. Dach kryty dachówką Prace remontowe musza być 
uzgadniane z konserwatorem zabytków –wpisany do 
rejestru. Stolarka drewniana, posadzki lastryk, PCV  i 
drewniane. 

20 Kopernika 1 
Rok budowy 1906 

Budynek dydaktyczno – administracyjny 
- pięciokondygnacyjny- piwnica, parter, I pietro, II piętro i 
poddasze, 
-mury zewnętrzne z cegły pełnej, 
-dach mansardowy pokryty dachówką esówką, 
- schody masywne pokryte okładziną z lastrika -3 klatki 
schodowe 
- stolarka okienna i drzwiowa drewniana. 

21 Sportowa 2 
Budynek sekcji tenisa 
Rok budowy1983 
 
 
 
 

 
-fundamenty Ŝelbetowe 
-ściany murowane z witrolitu w ramach stalowych 
-schody Ŝelbetowe 
-dach płyty panwiowe na konstrukcji stalowej 
-krycie dachu papą 
 



Zaplecze sekcji tenisa 
Rok budowy 1988 
 
 
 
 
 
Klubo-kawiarnia restauracja 
Rok budowy 1974 
 
 
 
 

-fundamenty betonowe 
-ściany murowane 
-stropy Ŝelbetowe 
-schody Ŝelbetowe 
-dach Ŝelbetowy prefabrykowany 
-pokrycie dachu papą 
 
-fundamenty Ŝelbetowe 
-ściany murowane 
-stropy Ŝelbetowe 
-schody Ŝelbetowe 
-dach Ŝelbetowy prefabrykowany 
-pokrycie dachu papą 

22 Szymanowskiego/Ogińskiego1 Budynki do rozbiórki  SOWKAM 
-konstrukcja dachu wiązary kratowe , stalowe obite 
deskami o grubości 38 cm w kalenicy oraz przy okapach 
umieszczone są świetliki stalowe wypełnione szkłem 
zbrojeniowym 
-pokrycie dachu 2x papą na lepiku 
-stropy i schody monolityczne Ŝelbetowe 
-ściany nośne z bloczków gazobetonowych o grubości 25 
cm 
 

23 Stara Rzeka 
Rok budowy 1955 

Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy 
-ściany z cegły 
-dach drewniany pokryty dachówką 

24 Powstańców Wlkp. 2a 
Rok budowy 1912 

Budynek administracyjno – magazynowy 
-fundamenty murowane z cegły 
-ściany murowane z cegły pełnej 
-stropy odcinki ceglane na belkach stalowych 
-schody drewniane 
-dach dwuspadowy konstrukcja drewniana 
-pokrycie dachu dachówką ceramiczną starego typu 

25 Powstańców Wlp.2 
Rok budowy 1908 

Budynek dydaktyczno administracyjny 
-fundamenty murowane z cegły 
-ściany z cegły pełnej cokół obłoŜony kamieniem 
-stropy ceramiczne łukowe wzmocnione belkami stalowymi 
-schody Ŝelbetowe wylewane 
-dach więźba dachowa drewniana czterospadowa 
-pokrycie dachu dachówką ceramiczną starego typu 
-opierzenia blachą cynkową 

26 Plac  Kościeleckich  8 
 
Rok budowy  1890-1892 

-nieotynkowana cegła , motywy z cegły glazurowanej, 
-stropy belkowe , frazowane typu „Kleina”, 
-więźba dachowa krokwiowo –stolcowa, 
-dach dwuspadowy,  pokryty dachówką „karpiówką”, 
-podłoga ,   parkiet i lastriko, 
-budynek trójkondygnacyjny z poddaszem, 
-powierzchnia zabudowy  707 m

2 

-kubatura  12.923 m³ 

27 Poniatowskiego 12 
 
Rok budowy 1932 + dobudowa 
1960 r 

-trzykondygnacyjny z segmentem dwukondygnacyjnym, 
-całość podpiwniczona, 
-fundamenty ławowe o konstrukcji Ŝelbetowej, 
-ściany nośne z cegły ceramicznej pełnej, 
-stropy Akermana, 
-wieńce i nadproŜe Ŝelbetowe, 
-stropodach płaski pokryty papą, 
-sala gimnastyczna posiada ściany murowane , płyta 
stropowa Ŝelbetowa oparta na konstrukcji stalowej, 
-powierzchnia uŜytkowa  3.829 m

2 

-
kubatura   15.313 m³ 

28 Gałczyńskiego 23 - powierzchnia zabudowy 605 m
2
 

-kubatura 5.875 m
3
 

-ławy Ŝelbetowe 
-ściany nośne –cegła 
-pokrycie dachu - papą 



29 Niemcewicza 5/20 Mieszkanie 2-pokojowe 

30 Leszczyńskiego 13/3 Mieszkanie -2 pokojowe 

Stan na 03.08.2012r 


