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z okĘ$owij konEoli pfzewodów kominowych

m Epftwdzcliu stiur techicarcj sprsmościurŻądzeń kominovych i poiltzeń spalinoryĄ
wcmylacyjnych i Ąmowych w buĄmlnr połoŻonym w
Rasąmic
polęgająccj

d,

będągym wla*nością lub rdministowanym przez
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20l3f porycjr

lotatorów
1,109 tekst

jedilolity ust$ey) orez rrydme

najej pottstrwic przcpisy szczegółowe i obowitn{ące pzcdmiotowc norry tcchtriczn€:
Złtrcs koŃoli obcjmrjc sbonr or}*roha pnotokołu

w wJmi}'u koffioli stwicrdzono, co naśtq'ujc:
l.Nic sp'rw'dzono mieszkń m 5,7 313Ż,Ż430 - Ęy
"łrnkni ęte.
2.TI mięs*'ariach m 228 w kandach kominorych
rystgują wstrcznc nicprawirlowc ciągi spowodowmc óyt
szczcĘ stolar*'ą okicnno-drzwiowt Prrycryną nicprnidorych ciągów jcst źyt m*y rlopĘm powioEza
uewnę{ra€go

do miesP|.mir

- nrleży dopfowrdzić otowiełhią ilośćpowiehzr zcwnęracgo do mies*rnir
v cclu pravi&owogo finkcjonowanir urząrlzcń grzcwcrych i wcntytacyjnyct
4orlnic z Dzicmikicm Ushrg m 75
z 2002 rotu i PohĘ Norm{ E PN &tB 03430 zc :mimą AZ 3 oraz z Dzimniticrn
Ushrv m 20I z 2008 rohl
3.tJ/ pozosdych sprmdzorych miesztmirch tmĄ kominowe wcrylłcyjae
sq rhornc.
Ciągi w krndach kominowych są łlobrt.

KoTŁowNIA
Krndy kominowe spalinory i wcmytt.yjn€ $ł &ohe. Ciągi v kmdacb kominowych są łtobrc.
Kocioł gazowy c'o rlłuftnkcyjry włączoqy jcst prawidowo do kmdu kominowcgo spnlinpgęgg.

rł'rylrcjr nrwiermo_wywiewr rykonms

jsgt pra*idowo.

Ęofuic z

art 70 Ushrry Przęo Budoęlmc wpoj wymicnionę braki usŻŁodztnit zmicrtbmia portlcgają
obowiąż'owenr usunięciu _ nrprrrvie bezpofudnio po przeprowrdzonej kotroli tęchdĆmcj.

Temin mstfl'ncgo brdłda tscboiencgo: wzesicń 2015r.
Potwigrdzcnic odbi oru protokólu
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l.IhoŻnościprŻ€wodów

kominowych-

2.sĘ ciqgu kominowgo (ciśtrii'ńil) gwililtującogo prtridłwc dziiluic podączonych

do pr*wodów

urądacń

3'cry nic wysĘpujq uszŁodzcnic
a) p,rzcwodów

kominowycb na cdcj ich r[ugości

krnd6g' 6'on''.1oą nn, Ętmików Ę.
c) dazów. &abiu r&-ariczck komfuowych (rcvizyjuych - wycicrowycĘ, lrr tominiffikich
Ą nasad t'ominowycb4.Cry o&ywa się otreso*c cryszczcnic p,rzcwodów kominorych wcntytacyjnyĄ spalinorych i smorycb'
zgorhic z Ro4orądzonigm MSw'ń z dńa 0?.06.2010 r' (Da U. Nr l09 poa ?l9).
5. Czy isbiojc dogodny rhst6 do cryszczrnia i pmprowarlzrnia okęsovcj końoli przcwodów t'ominorych'
czopuchóB rur i nrsad koninowych @z U. Nr 75 zŻ0t2 r'poz 6Xt,).
b)

6'Gry nit dokonano gmodziclnych

aian v podączcriach kominorych wcńytacyjrych. spalinorycll

7.Cry pomicszczcnit (lokalc)' w ttórych zainstalovano
prŻepływowcj' koty c.o.

Ę') posiadają

spmrni€

dymowych

u-ądzltris gr.€Yczc (trzony hlchmnc, picryki vody

'ą
rlzidająee uząrlzenia wcĄdacyjne' w t}m

rywieęnc

i nawieęnc.
8'

cry ryst{ilrją ęęgńnlnc imc rhńordzonc w tslkciE koffioli rnĘco niEpra*ililowości (ucĘbisnia) mogącc
spowodovać zagroŻcnie beryiccecństva ludzi lub micnił

UsIAcA: $kcślićnię objętc kofrolą porycjc.
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z przcgląfu tochicunego inśt8l8cji gszowej Y/ykonmego w

oprciu

o

ntó2 ust l htwr Budowtmego

wykonmcgo we wrześniu 201'lr_
l .wlaścicigl' znrądca bud1'ntu

rllspólnoh Mc*zkmiowa J{ad RłBąmką"

2.A&tsbuĄmlo

R.tsrynnl. Godebskicgo

lC

3.Dmc ogólnc buĄmku:

grar

kotottlit

ilośćkondygnacji

3

ilośćotlbiorców

ilośćklrtek sctrodowych

2

miejscr usytrowmił grzomicrry

ilośćprzlącry

gazorvych

klńi
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31 +

schodowc

Znvór glóviny dokrlizovrny w metelowej szafce nr zeęnętrznej ścimicbudynlońre mręcc ścirny.
4,W rmach roczncgo przcglryfu instakcji gazowcj wytonmo;
a) praogląd

inslłlacji gtzowcj zamoffowmoj w piwnimłh buĄrulm

b) przegląd dostglu do zrworów i

hlrt'ów

rczclnościprzcjśćpzcwodów przcz ściryzcvnętrac buĄn'ilm
d) sprawdzonic sĘŻcnia gaal w piwnicrct

c) sprrvdzcnic

c)

eĘlocrcyją próbę

Brczclności ilstliltcji gazowej ąodnie z w5rurgmimi PL{_M_3it507 pfzewodów

połączeń gwinovstrych i

hŃ'ów

0 sprrwtlzonic stęŻcnia gaar przy pomocy cksplo4mctru

$e rrnękech głzomierzowyĄ szczclności połączeń i sfur gazomierzr
Ę sprłwdzcnic stmr 8prtrów gezorych w lokrlach/mics'<rni aĄ lnawirilowościich dzidmia i przebiegu
g) sprawdzenie stęŻcnir gazu

proccsu spalmir
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rprawdzsnic

gaa

Ńml clastycznych polączct grzotych

pod
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p sprrwdzenie 8mt tmdów spelfuorych
t) sprawdzcnic ńnkcjonowmia kmdów wgntylrryjnych
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piwnicack

Inshlacjt gazoła jrrt rzczrlna.

5.2.wmies*miach
a)

mmcry

nits*ń

w których

(achować tolgjność

nil

stwięrdzono nicrzczolno*ci i nicprrwir[owości x dzidmiu itr'talmji

numcracji);
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Nic spmdzono micsŹłń m
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b)

gazorsj
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?tzŻ43o -Ęy złmknię1g.

micr*rniact m .l.8 nic mł imhlacji grzowoj.

nmery miesŹłń, w tfórych stwisfdzono nieszczclności - opis wytonarych prac zwigmych

z usunięciem

uicprrwirflowości (zachować kolcjnośćnmoracji):

mics*rń" w których nrlcŻy wy*'onać nryrurły bądź wynimę u-ząrtzcń gazorych - obo*iąEak
uĘ*'ovnika (achować tolcjnośćnmcrreji) - alcccnir opisrnc w zilącaikach:

c) nuncry

d)

mncry nics*'Ąw którycb orlączono przytory gazowe,
(zathołać kolcjnoi ć numt'rarji):

oraz

lot'rlc' w }lórych złmkni$o dopływ gaal

5.3.wuuaki doshry gaan do miesżmia/lokrlu

Y vynthł pnepłłtla&onego plzcgl@ł l spratł&łnlłtgłollc}t glzŃłrJ w btĄtlkł
J,tt sulcr&a stątt:
stał1 technier\ej sPrawnościitttalacji guowej poałala na jej dalee t1tkowanie.
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