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srójec dnia 3i.10,t013r'

PRoToKoŁ Nr ?3&10.tjl/l?t{B
z okresowej kontroli ptuewodlw kominowych

polqajątej nB sprąlvduęniu shnu tecbndcznej qpr*$nośęi ulądeęń kominł*ych ipłóryeeń: ryalinorvych
rventytaryjuych i funowych w buóynku poloŻorrym w Rasąmie

ul. Godebs-riiego rrr lC
bęłląqłm wlłsnością l ub a{minisłr$ł.affyrr pfEJcE Tf spólnota Mi es*'aeio*a J{łd Rssłyrlrą*

spcrąłleony prłłe posiadajątcgo wliffilggnc uprawnienia mi$trz& kominiarskiego l{-{l.eaja. J.Iwan

prey'wgpófudeiale 1okatorów

Pcawg Budotrlane z &r t}?.t}7_1s4 r_ {Dz U. Nr Ż43 pozycjł L6ż3 zŻ$lt} r'. tekst j*dnłtiĘv ł$tałłry} ot'az łrydłne

ał jej podstawie przepisy szuegółowe i obowiąnrjące przedrrriotowc nofiIly teclmicane:

Zahtęs horrholi *Lejmuje stronł odęroha prłt*kdn lv qrrriku kontroli stwięrdeono' cł rrasłępujt:

1łrr pażdzicrniku 2013r. spółka *Kominiłre- trykonda niŻcj wymiłniorrs praer rem*ntome

nedilch$ bulyrrku mieszkłlnego wielorodeirrnego plzT ul.Godebskiego lC w Raszyrńe:

mrntsŻ kominowych uasad deflektorowych nł wylotaclr z lianiaiów

kominowyth wentylaryjnych w na*ępujątyth mięs*ania&:

miexzkgrię nr 3 _ dwie nasaĘ dęftęhtorowę'

miesElieftie nr 6 - d*ie naseł$ łleflektoro**.

miesukenie *r 9 - łfuie nasssy łlefleŁtarowe'

mięsellssię nr l I - łtwie nasady drffehtoroltrę.

mięsŻkffiię nr 14 - jedna nasada dęflektoro*ą

mies*'gsie nr2,$ - łl$ie ntsgrty deflehtoroxe.

mies*.ffiie nrlŹ - trry nas*dy deflgktorovge,

mies*,anię nę 2'3 ' jedna nasada dEflęktorgwa

mię**anie nr25 - jedna nasada desęktłrłrrą
mieszkxde nrŻ9 _ jefuł nasadą defiektmową

mies*urie nr30 - jednł rrasda defleltorowa-

Ha wyŻęj wymienione prace rernonłowt spółka *Eominigrd' udziela gwłrancji nŁ okęs: Ż4 rniesiąte.

Ęodnie a art ?{} Ustawy Prałvo Budowlanę wyŻej r1mienionc brilki - uszkodeenin - ipąiedbania p*dlegąią

obotłiązkowe,nu usutięciu - rrryr'awie bezpośr'e&rio po przqptorvadzorrej k*nr'oti teclułiczĘ.
T*nrti* nastęlxrego bdania technicznego: ą*&rie z hmmonoglwn€m okr'esowej konfi*li

Płtxięrdaęnię sdł}iłru protłkólu:

foadpisi &te)

instnlnłji ksmino:ęj w bud_ynfu.

t}piniłdarrca:
I,.o: Ęits! FneifuEa'Z akładtł

hf,itstrŻ K<,;rrihiłrnski

x,rvk#{ro;,
upr' kba Risn' łl-eice nl J$lal0$



$dłic orientałyjtry

{giła'1&r i podgis oriai łdrr q$

Ełkrę* błdaria tęęfuricalsgł prćy okĘsowej hłnholi rnządecń kominewyclr obęjmujc spriliYdEEsit:

l.Drotnofui pretmodótł kominowych.
'Łsiły ciq;u kominowego {ciśnienia) gwmmtującego prawiflowe dzidmie podlączorrych do prztwodótv urądzeń_

3.Cgy nt uryxĘpują us*.odzrnia:

a} prgęęłrlów komino*ych ua łdłj icb dlugoli*i

b} kmdóą czopuclróą rur' łączników iry.

ci wlłzsw" dttbitt &złriceek kominorłryeh {rewĘjuych - wycierowych}' łłw kominimskith

d) nnsad komin*wy*h.

*ł.Cer ł&ywa się oLtssowe czgszceenir przewodd'w kłminowytk ęcnb{aryjnyrĘ spłlinłrph i dyms!T!f*h'

ąodnie z Roąlorądeenięm bt$WiA z &ria 07.06.2010 r. {Dz U. Nr 109 poz ?19}.

5.Czyismieje dogodrry dostęp do cryszczenia i pzeprowadzanit okesowej konroli pnzewodów kominorg_vcĘ

cełpuchiin rr,n i nnsad hominowych {se. U. Nr 75 e ŻffiŻ r. poa 6ffij.
6'f;ąv rię d+k*nan* samrldeitĘch 'rniur w p*iląłaouiłłh hłminł$ytfu ęęnhrlłsyjnY*h" spalinłwy*h

i ćyrnowycb_

7-Crypomieszczerńł $okale}" w któryth zainstalowane są rruądzenia gfzew{uę {trzofiy kuchemn' piecyki woĘ
preepłyr*we_i' kłtĘ C.s. ił}.} posiadają.1prarrnie dzidająee ua$aeniawłntylnłyjńe' w tymwywic*ne

- i B*ęieęnc.

8-ceysi:rutępują ewenfualae inrre gtwierdzone w ilakcię kouEoli raĘce nieprawidlowości (ut@ienia} mogącę

ryowodoxać 7figroŻsniś bezpieceeńttrvł iudzi lub rrńęnia_

1I .włtft łt $kr*ślić rri* objęts ksntrgl * F{lĘę ię.
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PRoToKoŁ Nr 737- 1 0. l3l}{{Łj
a okesowej kontroli prŻfffodów kominowych

polĘająccj na f;pfewdzsniu stmll teclmicznej śpfasĘości urządzeń komiłołłych i po&ącee* ryaliałwycĘ
wenrylaryjrycb i dymowych w bud!łrku polouofłflil T[i Rasąnrie

ut. Godebskiego trr lC
będąs}m *lasnośeią lrrb adminisirovrrym przrz Wspólnota Mi łs*miowa *Ntd Raszynhq"
s$orąłleony pffeE posiadającegs $}ffiłgaile upfetraienie rsistf*E kominierskiego E-{:eajn' J_Iwcn

prey współułlriile IokctorólfiI

knwo Budowlmę z &t 07.s?.199.{ r. {Da U. Nr 243 poeycja 1ó23 e201s r. tekst jednoli$ ustawy} ofilu wydffiE

ua jej podstaęię pn:zeprsy seczęgółowe i obowi€łljącc przc&niotowę norny tecfuicane:

Zaf,tes konn'oli obejmuje stroila odwro&e pr'otokołu

lv rłyr'iku hgnroli ctwicfdzorro' co nłstępuje:

W paździemiku 20l3r. spółha *Kłminiara" wykondn niŻej wymiłni$Irc Frscę ręmsntłtrę

nfi dacbl buĄrnku mies*alnegł rpielotorlńrrrregs prey d-*iodebskiego lc w tłsąnrie :

l-powiększenie wylotów z kgnel ów kominowych wenĘlacyjrrych

Z.zaberyieceenie wylotów z knnałów kominovycb siatką łtkomtą patd pfuctwtm

siatka zostńn doskrczona przez Zreąd wryólnoĘ }vtę**.miowęj *Nad nłsąiuką"'
siatka jest brydzo gę$tŁ wqpólnota }łfi€szkaniowa *Ntd ngsz'łtkł- eobowiągała $ę

do częstego oczysaznrrie sistki.

3.zabeąie*enic reał, kominoxych pąpą termłąrztwalną rrierrthiego krytia-

t{alryŻęj Ęnnicnioae Prete r'emo$towe spdłka-Kominimz* udzielł gwu'arcji rra gl,res: Ż4 miesiąt*.

Ęo&rie e art' ?s {Jstawy Prawo Błdowlnnę w1Eqi wymienione braki - *s*gdzęBia - ga$iędbania padlęeąią

'oboxią*.łwenul usunięciu _ aaprarnie bezpośrednio po preęprowadzonej kooEoli tectmicznej.

Tennin m$ttnrego badada tełlmieznego:

Płtęierdeęnię odbiłru protokółu

&Edsisi *rlg

zgo &ńe z lranrrro**g lwnsfil oLles otłej korrn'oli

instalacji kłminłw5j w bufurlm

Ęiniłdawła:
p.o" KierolM&b*nffiatDi'

Ilf,istrz l{omjgrr

xrryrbalft
upf. Izba Rzem. \{e|ce nr 38.li ",ł l'



S*ic orientacyjny:

fui acząt&r i podpis o$nio&iw q$

Znhtęs błółnią tcthnicntgo prŹry okesowej honEoli urądzrńkłminłwyłh tbcjmujc spra*de*nił;

l.DroŻności przcwotlów konrinowycb_

asiły ciqiu kominowego {ciśnienia} gwuatującego prawidon'e dzidarie podryzorrych do prztwodÓ* rxądzeń-

3.Cry nit qrsttpują usekłdłcnia:

a} Przęęodów kominorYych nae dcj ięh długośgi

b} kmdón czopuchón nr" łącanikówiĘ.

c} włazóu dmbią &ztviczekkominowych {rewizyjrych_ wycierowycĘ' law kominiarskith

d} nuad kłminowyeh.

dtły łdĘł*a się łhręsowę cryseceedc prłewodów kominourych: wrut$*yjryęh' ry*linpcrych i furftłĘth-
todnie'zRo4or4dzeniem MSWiA z dnia 07.06.2010 r. (Da U. Nr 109 poz 719).

5.Ceyismieje dogoduy dosę do cryszczenił i przeprorvadzłnił okresowej kontroli przewodów kominowytĘ

ceoputhón rrr i nasad kominowych fia U. Hr ?J e ŻffiŻ r. pła sgsJ'
6'Cłr nię d*kłnanł słmłdeieĘłh arrrim w poóąceeniath kominłrvyck venĘlnłyjnpb" qpfliingwph

i dyurowyrh-

7-Cey pomieszceenia (lokale}' w których zainstalowane ą ur'ądzerrie grz€wtzę (ezouy kucherme' fiecyti wody

precplywłwcj- kptły c.o. it}.} ptsiadają ąlrnvmit dgiddąm ureądzsnin wcnĘ{nryjńt' w Ęłmwyrrie*nt
i nawięwnc.

8.Ceyqrutwują ewenfualne innę stqiierdzonę w takcie konboli raĘce deprawidoęo*ti (uctlienia} urogątc

spłwodowa{ zngroŻenie be.zpieczeństwł ludzi lub mienia.

{Is"rtffĄ; 'ltręślić nie ob_ięte hłnhgl ą Ftłsc-i*.
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PROTOKOL Nr 7lt-09, ti/Bf{Xl
z okfesowej kontroli przewodów komiaorryth

polęgnjącęj nn qprilwducniu stuul tęchnicznęj qprąsności urądaeń kominowych i poiląeeeiL qpalinonych"

wntylłcyjnych i dpotlych w buĄnku poloŻorylm w Rłsąmie

rd. Godebnkiego nr IC
bęłĘqm vłmnością ltń tłlministfostr}m praea rsspólnotr llfi eŚ*'eniowe -Nłd Rłszyrrtą*

sporąłlzony prłne posinłlnjłcego $yTttsgffis upr$rnienie miśtrun hominiarstiego E-Czrją J-Iwłn

prry wspóhdaialo lokatorów

knwo Budowlmc e &t S?.0?.1994 r. tDa U. Nr 243 pozycjil 1623 z20l$ r. tckst je&olity ustacry) ornz nydmc
nnjej podstawie pmepisy szcagólowe i obowią4$ące p'rzerlmiotofi€ nofitry tecbicae:
Zdses konroli obejm{e sEoat odrvrotna protokolu

w w;mikil konfuoli stęisfdeong' co następujc:

Nie sp'rłwdzono mies*ań ffi JJ"16'l934- błły złrrrknięte.

W spardeonych mies*nrriach kandy kominonę wcntylacyjne .5ądr0hę.

Cigi w kndłch komiuoulych są dohe.

KoTŁolilNIA

Kmdy koninowc spalinowy i wcntylacyjnc są &oŻnc. Ciągi w kmdach kominł*ych ą dobrc.

totiol gazowy c-o dwufinkcyjry wlączorqy jcst prawi&oro do krurdu kominowego ryalinowęo.
lYentylecja uowic*no-w1'łiewua crykonffifi jcst prawi&owo-

Ęodnie I e& 70 Ustawy Ptłwo Budowlme rr1E€j rrlprienione broki - ur*odzenił - złrriedbuńr podlegqią

obowi$owemt usunięciu - nryrnwie bezpośrefuio po pneprowedzonej kontroli techicenej.

Tęnnin mstflncgs badania technicznego: v*raęsięń 2014r.

Ponrięrdzenie o&ioru pfotokólu

(płdpiri łx+ $oĄiei pi*cuę.Ą



Szkic orientaryjnp

(piewąlłl i podpir o$łiod*rq$

Znkręs bndurin tccturicancgo prey okcsowtj konboli rrądacń kominowych obcjmujc sprilwde€nic:

l.IhoEności pretwodó* kominowycb_

Lslty ciągu kominowego (ciśnienla} gwelującsgo pmwidorve dzidmiepoiląceorych dop'tzewodórr urądzeń-

3.f;gy nię crysĘpują usdrodamia:

n} pracwodów hominołrych nt cdcj ich dlugo$ci

b} kmdóą caopuchóq rur' łącaików iĘ.
c) *łaeóą drfibifl &zrcicuek kominorych (rewizyjrych - rłycicrourycĘ' łarr komiuiuskith

d) ffisld kominowych.

,t'Cgy odblrya siĘ okę*łwc cryse*nnic prałwodów kłminłrvych ęęuĘ'lłsyjrrych wnlinoły*h i dymowrb-

ąodnie z Roryorądeenicm Itf.SWiA z dnir 07.06.2010 r. (De U. lifr 109 poz 719}.

5.Cz1isMieje dogofuy dosĘ do cryszczenia i płzeprowadzłnia okesowej kontoli przewodów kominoqrych'

caopuehón rrn i nasnd kominowych (De U. Nr 7J e 2002 r' pse 690'}.

6.Cey nię dokonłno samodeiaĘth xnią ry podąeemiałh kominov*yck rrntylaryjnpĘ spillfuoęych

i d1morłycb-

?.C:y pomieszceeoił (lokalel n }tórych zainshlowmre są uządzeniŁ g'zewcee {ezorry kuchemre' ptecyki rody
precplywłwęj' kłtĘ C.o. ib.} ponindają qprawnic daidąiącę ureądecnia rcnĘlacyjm' w tynwywie*nc

i nntiqęnę'

s.ceyw?Ttwują ewenfualne inne stwierdzone w Eakcie koniloli raĘce niąrłwiffowości (ucĘfuienił} nogące

spowodowaĆ agroŻcnie bezpieczństwa ludzi lub mienia-

:..
tltlfńfiń: skr6*lić nic łbjętt konEoląporycjc.
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PRoTorÓł, Nr 63?/l0tj}
apreęgląfu tecbrriczncgo inshlmji gauowęj rvykonmago froplrciu o ilt62 usll PrnwaBudowlmego

rrykonmego we $'tześniu Ż013r-

l.Wleścicięl'mrądcn buĄnlru tłrspólnotn Mic**miownJ{ad Bnseynką"

?.ń&es budyt*'l 05490 Raszynul.Godębskicgo lc

3.Dms ogólne buĘtttu:

ilość kondygnncji 3 ilość odbiorców gnal 31+ końo*nia

ilo*ć klatsk schodowych z miejscn usytuowmia gaaomicrzy

ilość p'rzylączygszo'tych 1 klłtki schodowe

Zawór gtówny dokglieovmy w mctalowej nafce ffi ZewtlęEan€j ściarie budpkufr€ snęce ścimy.

{.$ rrunnch rołancga przęglądu inshltcji gaeowcj wykonano:

a} pzegląd instalecji gazowej ffiontowrnej wpiwniceth bu$mku

b} p,rzcgląd dostępu do zaworów i turków

c} ryrawdeęnię szgęlności precjść przcwodów precz ścimy zervnętzne bud}mlil

d} qprŁwdzcnie stęŻenia gaal wpiwnicach

e} eĘlołnrcyjn4próbę szfuelności instalatji głzorvej ąodni€ zvłpnagmimi PI.I_M_34507 przewodów

polączeń gwintowroych i h*ów
$ spawdzcnie stęŻenin gazu prą' pamocy cĘlorymebrr
g} Ep{awdzgnic sęŻenin gazu w6 rrnękach gnzomierzorycĘ saeclnośd polą*aeń i stnru gazomieiza

h} spmwdzenie srału rysretów głzorłych w lokłlachńnies*'miacĘ prawidowości ich dzidmiai p'mebiegu

pfocesu spalania głal

i) qpmrYdu€Nlię sfulr elnstycznythpolączcń gaeowychpod Ęemzgofoośsi arymngffiJmi sęstmi
j} ryrnwdzenię stmu kmnlów spalinowych

k} ep'rawdzenie finkcjono*ania kłnnlów weatylacyjrrych

l} młlntv66e płzewodów in$tslecji gazowej w pinmicach nł kolor zólty



5.l#Ykonewta oświadcaą Że tryszczególniouy zakres jat'lł pkr4 zost* wykoaony' irutelacjr geEo$e sprawdzone

- wltdki przęgląfu irstnlacji gazowej:

5.1.w piwnicach: Instalaeja gazowa jrst sacEęlna

5.1.w mies*,miaclu

* rrrmęry rnięęaknń' w ktdrych nię strrięrdeouł rięsaęeęlno$ci i nieprarriffowo*ci w deidaniu instaltcji g{EeffEj

(m*hoqą{ kłtgjnłść rnnrcrłcji}: uJ.4"6'ą9'l$'1l'12'13"14'l5,l7"18J0'a1ffJ3't5J63?'
?5393031+ kotowuia

Nie sp'rawdzono mieszlrłń *c 5'?J6't9 24 - Ęy znulmięte.

W miesukuriach rm,|'8"?3 nic ml inrtdatji Enaowęj.

b} mmęry mięg*ań, rł kt6ryrh stłYigrdEsno nięcE{Ełlng*ci - opi* ąlkonarryłb prac xigarryłh e rxrmiędrm

n{cpra*i#owa*ci fuch*wać koltjno $ć mnmcracji}:

c} umrery mies*łń' w któryth naleŻy wykonać napraqry bądż łynianę urądzeń gazowych - obowiągek uĘilkłr_
nika (acho*ać kolejno*ć 'nunreracji} 

- alecenia oplsil}e w zdątaikactu

d} nrłmęty micn*aiLę których oilącaonł preybłry gaaoltsę" araa lgkillą wktórych m*nięto dopĘm głal
(achowłć kolejność rutnerrcji):

5J.tirarnrrki dłstexy gaał do miEg*łnin/lokąlu:

srry.łltupueprowarfu,oneg,łpu,*glEluisprcuł&euialilstafac"p}guowe.!w}łłfłrłu;l'.w slwierdzasięźe:

/-sl6łłgcfulire,ł$ sprarorośei blstala$Ęmoulej pwtłłala na jei dalsge l&ytkoalałłie
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