PROTOKOŁ NR:

Z KONTROL| OKRESOWEJ CO

NĄMNlEJ RAZ W ROKU POLEGAJĄCEj NA SPRAWDZENlU

STAN U TECHN lCZNEGO ELEMENTÓW

OBlEKTU BUDOWLAN EGO

zdjecie

ADREs:
oBlEKT:

zARzĄDcA:

1,

l. PoD5TAWA KoNTRoLl

Prawo BLJdoWlane Ustawa ż dnia 7lipca 1994 r, (Dż-U,2013, poz. 1409 z późniejszymi żmianami)
Rozporżądzenie Ml z dnia 15,06.2002 W spraWie warunkóW technicznych jakim poWinny odpoWiadać budynku i ich
usytuoWanie 1Dz- U.2002, nr J5, poz.690 z dnia 15.o6,2oo2)
Rożporządzenie MsWiA ż dnia 16.08,1999 r. W 5prawie WarunkóW technicżnYch uźytkowania budynkóW
mieszka]nych (Dz, U. 1999,

N 14. paz. 836 z dnia 16.08,1999 r)

ll. zAKREs KoNIRoLl oBE]MUJE:

WYKoNANlE KoNTRoLl sPRAWDZENlA sTANU TECHNIcZNEGo
a) elementów budynku, bUdowli i instalacii nalażonych na szkodliwe wpłjłly atmosfelycżne i niszcżące dzialania czynników
wYstępuiących podcżas użytkowania obiektu,
b) instaIacji iurządżeń slużącYch ochronie środowiska.
1)

lll. czYNNoścl KoNTRoLNE

T.bela 1. (ryteria o8ólne i klasyfikacji technicznej stanU eIementóW budvnku,

(lasńkacia stanu

Procentowe

technicżnego elementu

a%

Do bry

ułcie

Kryteria oceny

Element budyńku(lub rodzaj konstrukcja, Wykończenie, wyposaźenie) - jest
dobrze utrzymany, nie wykazuje zuźycia i uszkodzeń, cechy i wlaściwości
wbudowa nKh materiałów odpowiadają wymaganiom normówym
Element budynku utrzymanyjest należycie_ celowy jest remont bieźący
polegający na drobnych naprawach, uzUpeinieniach, konserwacji,
impregnacji.
W elemencie bUdynku Występują nieWielkie U5żkodzenia iubytki nie
zagrażające beżpieczeństwt użytkowania. celowy iest częściowy remont
W eIemencie budynku występują znacżne usżkodzenia 1ubytki. cechy i
WtaściWościWbudowanych materiałóW mają obniżoną kla5ę, WymaganV
jesLĘmp]eksoWy remont kapitalny, Wz8]ędnie Wymian,

73%

ZadoWalający

16% - 3oyó

Do5tateczny

31% 50%

Zty

> 51%o

Tabela 2,

żnacżenla

remontu elementów

l

stopień pilności naprawy

Elementy Wymagają niezwlocznej ( natychmiastowej) nap.awY, Nie Wykonanie
naprawY może mieć wŃw na zdrowie i życie użWkownika

l

stopień piInoścl napraWy

Naprawa lub remont elementów może być odłożony do jednego roku bez
specjalnej 5zkody dla użytkownika

lll stopień pilności naprawy

1.

u

elementu

spcwdzenie Wykonania zaleceń

Naprawa lub remont elementów może być odtożony na dalsże lata bez
5pecjalnej szkody dla użytkownika
z poprzedniej kontroła

zalecenia z poprżedniei kontroli

Realizacja

Kontrola rocżna polegaiąca na sprawdzeniu stanu technicznego i prrydatnoścido użytkowania obiektu budowlane8o, estetyki
obiektu oraz jego otoczenia - ostatnia zalecenia:

2, Kontrola obiektU

ELEMENT
BUDYNKU
_ oPls ELEMENTU
1
2.,

l'L]ndan]enty obiektu
Ściany aośnc i dż]ałorve

51ropy IT]iędżykondy8nacy] ne.
3

E]emenly śclan żeWnętlżnych:
okladżlny ścianże!vnętrżnych
8żymsy, podsUfitka/ attyki
inne eIementy ze\Ą,nqtrżne budynkU
Balkony, log8ie
fila ry

opa5ka wokó] bL]dynku
5chodY żeWnętrżne,baIu5trady
4,

Dach
Ko rn

iny

ł,aWY kom]niar5kie

Wyjścje na dach
5

E]ementy ZamocoWane do ścian i
dachU

6.

Elementy odWodn]a budynkU:
- rynny, rury 5pUstowe ora7 obIÓbki

blacharskie
1.

tnsta]acja c,o,

8.

Urządzenia stanoWlące uabeżp!ecżen]e
przeciwpoŹa roWe budynku
InstalacJa l urządżenia 5łUźące

ochronie środowiska
instalacja Wodno kanaliżacyjna
(widoczne elementy rury, przejścio
przez strapy)'
e]ektrycżna,

(ośWietlenłew piWnicach, na klatkach,
przed WćjŚciem, zabeżpiecżenie tabljc
rozdżielczych 1icżn]kowych)'
nstalacja gażowa

10

(zowór główny, abudowo,
j
n ie od pow i e dn m kol ore m
lo.j i b udy n ku zo b u d owy

ożn o kowo
i nstg

11

Przejścia przY}ączy insta!acyjnych przeż
przegrodv bUdynku

72

Wiatrołap
ścia ny

-

i5ufity

schody

-pode5ty
balustrady
-

drzwjWejściowe

-

okna

OPlS AKTUALNEGO STANU

TECHNlCZNEGO

ZAKRE5 KoNlECZNY

Do WYl(oNANlA

1.3

stolarka
stolarka d17wioWa zeWnętrżna
-

74

sto arka ok enna żelvnętrżna

iNNE

lV

WNlosKl l Z,ĄLEcENlA

1. UWagi

Za

lecen]a]

1. i Stopień pi nośclnaprawy: (należY Wykonać pi |]e)
2, ll Stopień pi

3.

nośc napraWy]

lllstopień pilnośt] napraWy]

Data prżeproWadżonej kontro]i:

Kontrolę wykonałj
(in]ię inazw]sko, nr irodżaj uprawnleń, nr przynal,óżności do

llB)

podpls:

Dokumentacja żdjęciowa

Ą

