SPOŁKA USŁUGowo_HANDLowA ,,KOMINI
Sąd Rejonowy w Kielcach

z o.o. w Kielcach ul. gen. J. Hauke-Bosaka 8
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru^RZ'Sp.
Sądowego KRS: 0000212690, Kapitał Zikładowy 887.400
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Grójec, dnia

Rzrl

PRoToKoŁ Nr

26.10.Ż0I5r.

091tl0739_11.15/M03

z okresowej kontroli przewodów kominowyclr

polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń: spalinowych,

wentylacyjnych idymowych w budynku połozonym w

Raszynie

ul. Godebskiego
będącym własnościąlub administrowanym przez

1

Wspólnota Mieszkaniowa

sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza

C
''

kominiarskiego K.

przy współudzialę

Nad Raszynką''
Cza.ja, J. Iwan

lokatorów

PrawoBudowlanezdn.0l.07.1994r.(Dz.U zlistopada20l3r pozycjal4Ogtekstjednolityustawy)orazwydane
na

jej podstawie przepisy szczegołowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne:

Zakr es kontrol i obej muj e strona odwrotna protokołu.

W nyniku kontroli stwierdzono, co następuje:
1. W kuchniach mieszkań numer: 1,l5,18,Ż4,Ż5,27,31 zamontowane

mechanicznymi a w łazienkach mieszkań numer:

5,'7

zostaĘ okapy z wentylatorami

,15 wentylatory mechaniczne w przvpadku ich uĘvwania

w sąsiednich kanałach kominowych mogą wystąpić nieprawidłowe, zwrotne ciągi (podmuchy) w takim przypadku
na|eŻy doprowadzió odpowiednią ilośćpowietrza zewnętrznego do mieszkania w celu prawidłowego

funkcjonowaniaurządzeń grzewczych i wenĘlacyjnych zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 75 z2002 roku i Polską

Normą nr PN 83B 03430 ze zmianą
2.

AZ3

oraz z Dziennikiem Ustaw nr 201 z 2008 roku.

Na wylotach zkanałow kominowych wentylacyjnych z mieszkań nr:3,6,9,71,74,Ż0,22,23,25,2g,3o

zamontowane

zostaĘ nasady deflektorowe w celu poprawy siĘ ciągu w kanałach kominowych'
2. W pozostĄch sprawdzonych mieszkaniach kanaĘ kominowe wentylacyjne są drożne.

Ciągi w kanałaclr kominowych są dobre'

KoTŁowNIA: KanĄ

kominowe spalinowy i wentylac5'jne są drozne. Ciągi w kanałach kominowych są dobre.
Kocioł gazory c.o dwufunkcyjny włączony jest prawidłowo do kanału kominowego spalinowego.
Wentylacja nawiewno-w1łviewna wykonrrna jest prawidłowo.

Zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymietrione braki _ uszkodzenia zaniedbania podlegają
_
obowiązkowemu usunięciu naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.
Termin następnego badania teclrnicznego:
Potwierdzenie odbioru protokófu

(podpis i data)

:

pażdziernik 2016 r.
Opiniodawca:
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wykonanego w patdrierniku
30lJr.
t.

lłlaściciel'zarądca busuku

Wspłólnota Mics'&nĘiowe *T[rd

2.ńdręs buĄmku

Rł*qyn, nL sod**H*gł IC

RerąnnĘll

3.Dane ogólne budynbe

ilośikondygnacji
ilośćklntęk

schodourych

iloś{przyiączy

au'
4.

ełó$try

gazorrych

3

ilośćodbiorców

z

gaar

31 + t166gęoriu

miej**a usyfu owania gazomierzy

1

klatki schodowe

dot@ląafcc

na rewnętrłnaiścimie buĄmkłfut-msgs

ściany'

W ramedr rm'ncgo przęlądu
inrtelacji gaanrej nTrkonangt
a} przegląd in'talflcji gazowej
eamontownnej w piwniracb
bu,tyo*u
b} przegląd dosĘu do
eaworów i krrrków
c} ryrawdzenie seczelności praejść
praewodórr

d} spranndzenie stęŻenia gaeu
w piłrmieach

przez ściarry eesmę*'n*

e} eksploataryjną prdbę
szcaelnościinstatacji gazowej
zgodnie e

polączeń gwirrtowanych
i tnukÓw
t} sprawdzenie sĘenia gaar
Frey pomocy eksplo4ymetnł

bu&ilcl

wpnnganiilrd m{.hl.3450? preeirodd,w

g} sprawdaenie stęŻenia
BaĘI wę wnękaeh

i}

il:T-T--il*Tn*ów

gazomierzowvcŁ seceęlności
połąceeń i stanu głzomieraa
gazourylch w lokatar'&/mieszkaniach"
prawidłowościich dzidania
i przebiegu

sprawdeenię stanu elasĘcarych
połąeoń gaaorłych pod kątnrn
zgodności e wyrnaganymi atesteni
j} ryrawdzenie stanu

kanałów spalinowyeh

k} sprawdeeni e firnkcjonowania
kłnatów wenĘtacyjrrych

l)

malowanie preewodórir instalacji
gaeowej wpiwnicach na

kolłrłólĘ

f,

5'Ę&onawca ośrviadgeą Żo wy*ełzególniorry zakrcs jak
- s}'niki przegląfu instalflcji gazowej:

S.l.wpiwnicach

wykonary' instolacja gauawf, spruwdzona

Instalacja gazowa jest szczclna.

5.2'wmięsrkmiach;
a}

rv pkt'4 eostrl

rrunęry mięs'*dt w których nię stlrirrdagnr nitsece$bł$łi
i nicpruwidowę*ci w daiałaniu in'tillsfji gaeowtj
(zachować kolejnośćnumeracji): l,2J,J'69,10,11,12'l3"14'15'16'1?'l8,lg30,Żl33,2526,2?,?B'29J0J1
+

w

kotłoęnia.

mięsekaniach numgn 4.?,8ł?,Ż4nię ma iustalaEji gazowcj.

b) rrumery miesztdr' w których strłierdzono niesazelności
- opis qft'onanych prac związarrych z usunięciem

nieprawid owości(zachować kolejnośćnrmcracji):

tTlot gaan prły picryku $Eowym w miggrklldu nr
?

- natłry uxeciętni{.

c} nruncry miEs;*'ilń w których

ułlęEy urykouać nąpĘĘT bąłlt qnninnę włądecń gazutych
- obowiąeck
ury&owtika (zachować kolejnośćnurrreracji)
-złlecenia opisane w zatącznikach:

d) numery

miesdiulw których odlączono prrybory gazowe" oraz lokale'
w których zamkni$o doplyn gaal

{anchować kolcjno* ć nrmęrntji):

S.3.Warunki

do

stawy gaar do mieszt aniall okalu:

w Ęrniku prrąrunedzmtgo prregtądn i
ryrerdrłniłinrtalecii gerortj w bndpl}n J.w. rfficndrr
rtrn trchicnaj rprałYrrdci inctdrc$ ger.m'oj połwrlr ne jcj
dd,;' uź'&owania
sktad brygildy precglądowej $mię i naarłisko' EuInEr i

roĘi uprmnicń

cnerg*y*arych _ podpie}
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Adnninirtacja&iedla

CrJodrowie zespołu
potwierdea wykonmie praęgląfuąodnic apkt"4

r<wntff;jia
upnwnicnia ffier'letvct ne
lluE3/633/l5 tzlłóltollijls
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