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i.,d'l'ifrx Ąg s61 Źi] /?, kęrrr. iĘ:|-i50_{)4l z okresowej kontroli przervodów kominowych

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

welltylacyjnych i dynrowych w budynkLl pclłozoIlym w Raszynie

ul. Godebskiego nr I C
będącym własrłością / administrowanyl1-l przez Wspólnota Mieszkaniowa oo Nad Raszynką''
sporządzony przez posiadającego wyllagane uprawnienia nristrza konriniarskiego K. Czaja- nr upr. 383'74108

przy wspołu dziale ,"';;::-"r 
upr' 39746113

Prawo Budowlane z dn.07.07.1994 r' (Dz. U z dniaŻ2.06.20|8 poz. 12O2) oraz wydane na jej podstawie przepisy
szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne:

Zakres kontroli obejmLrje Strol]a odwrotna protokołu.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

1' Nie sprawdzono mieszkań nr:2,5,24 - były zamkr-rięte'

2. Na wylotach z kanałow kominowych wentylacyjnych z n-rieszkań nr: 3,6,9,1 |,l4,20,22'23,25,2g,30 Zamontowane

zostały nasady detlektorowe w celu poprawy sił1,'ciągu w kanałach kominowych.

3. W sprawdzorlych nrieszkaniach karlały kominowe wełltylacyjne są drozne.

1' Ciągi w kanałach korninowych są dobre.

KOTŁoWNIA:
1. Kanały kominowe spalinowy i wentylacyjlre są drozne.

2. Ciągi w kanałacl-r kominowych są dobre.

3' Kocioł gazowy c.o dwufunkcyjny włączony jest prawidłorvo do kanału kominowego spalinowego.

4. Wentyl acj a nawiewno-wywiewna wyl<onan a j est prawidłowo.

Zgodnie z afi', ]0 Ustawy Prawo Budorł'laIre wymienione: braki - uszkodzellia * zaniedbania podlegają obowiązkowemu
usutlięciLr - naprawie bezpośrednio po pfzeprowadzorrej kontroli technicznej.

Term i n następnego badan ia techn iczneg o : pażtlziernik 20 1 9r.

Opiniodawca:
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Potlvierdzenie odbioru protokółu:



Szkic orientacy.lny:

ZakróS bacńiia tecn-ńic^ego prffii;So*ój koniiori rrrząazen L"
l .Drozności przewodów kominowyclł.

2.Siły ciągu l<ominowego (ciśnienia) gwarantującego prawidłowe clziałanie podłączonych do przewodów urządzeń.
3.Czy rrie występują uszkodzenia:

a) przewodów kominor'vycl-r na całe.j ich długości

b) kanałów, czopuchów' rur, łączników itp.

c) włazow, drabin, drzwiczek konrinowych (rewizyjnych - wycierowych)' ław kominiarskich

d) nasad kominor,vych.

4.Czy odbywa się okreso\\e CZ) szczellie przewodów l<ominolvych: wentylacyjnyclr, spalinowych i dymowych,
zgodnie z Rozporządzenietn MSWiA z dnia 01 .06.20l0 r. (Dz' U' Nr l 09 poz. 719)'

5.Czy istnieje dogcldny dostęp do czyszczenia iprzeprowaclzania okresowej kontroli przewodów kominowych,
czopuchów, rur i nasad l<onriIlowych (Dz. U. Nl 7_5 z2002 r. poz.690).

6.Czy nie dokonano sanrodzielnycłr zmian r,v podłączeIliach kolninowych: wentylacyjnych, spalinowych, dymowych
7.Czy pomieszczęllla (lokale), w ktorych zainstalowane sąurządzenia grzewcze (trzony kuchenne, piecyki wody

przepływowej, kotły C.o. itp.) posiadają sprawnie działające vrząclzeniawenĘlacyjne, w tym w1rviewne

i nawiewne.

8'Czy występują ewentualne inne stwierdzone w trakcie kontroli rażące nieprawidłowości (uchybienia) mogące

spowodować zagroŻenie bezpieczeIistwa lLrdzi lLrb mięnia.

UWAGA: Sl<reślic nie objęte kontrolą pozycje.
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PRoToKoŁ Nr 01001624_10.2018
z przeglądu technicznego instalacji gazorvej wyl<onanego iv oparciil o aft.62 rrst.l Prawa Budowlanego

l 'Właściciel . z'arz'ądca bttdvnkr't

2'Adres budylł<u

Wspólnota Mieszkaniowa o,Nad Raszynką''

Raszyn ul. Godebskiego nr I C

3'Dane ogólne budynku:

ilośc kondygnacji: 3

ilośc klatęk schodowych: 2

ilośc przyłączy gazowych: l
rodzaj gazLl: GZ _ 50 niskiego ciśnienia

Zawor główny' zlokalizowany w tnetalowej szafce:

ilość odbiorcow gazll: 31 + kotłownia

m iej sca usytuowania gazomierzy :

klatki schodowe

@/wewnęceściany.

W ramach rocznego przeglądu instalacji gazowej wykonano:

a) przegiąd instalac'_ji gazotrej zalllotltotlane.j w piwnicach bLrdynku

b) przegląd dostępr"r do zalvorów i kurlrów

c) Sp:r21llj7g'1. szczelncści prze.jść prze'łodolv przez ściany Ze\Ą,nętrzne budyrku

d) sprawdzellie stęzerria gazu W pir.vnicacl-t

e) eksploatacy.jną próbę szczeltlości instalacji gazowej zgodr-rie z rł'ymaganiarni PN-M-34507 przewodów

połączeń gwintor'vanyclr i kirrl<ow

f) sprawdzenie stęzenia gaZU przy pomocy eksplozymetru

g) stan teclrIliczIly poziornów i pionów gazowych

h) sprawdzellie stężenia gazu We wnękach gazomierzy, szczelności połączeń istanu gazomierza

i) sprawdzenie stanu aparatciw gazorvych w lokalach/mieszkaniacli' prar'vidłowości ich działania i przebiegu

proceslr spalania gazLr

j) sprarvdzenie stanu elastycznych połączeń gazowych pod ltątenr zgodności Z wymaganymi atęstami

k) sprawdzenie stanu kanałow spalinowych

l) sprar.vdzenie flnltcjonorvania kanałów wenĘVlac)''inych

m) malolvanie przervodolv instalac.j i gazor,ve.j w piwnicaclt na kolor zohy

n) przegląd wyltonano detektorem gazu



5'Wykonawca oświadcza^ Że wyszczególniony zakres jak w pkt.4 został wykonany, instalacja gazowa sprawdzona
wynil<i przeglądu instalacji gazowej:

5.1.w piwnicach: Instalacja gazowa jest szczelna.

5.2.w mieszkaniach:

a) nutnery n-rieszkall, w ktorych nie stwierdzoI-to nieszczelności inieprawidłowości w działaniu instalacji
gazowej (zachować kolejnośc nunleracji): 1,3,6,9,l0,ll ,12,l3,l4,15,16,17,,l8,1g,20,21,25,26,27,28,29,30o31 * kotłownia,

b) rlLlmery mieszkań nie udostępnionych do kontroli (zarnknięte):2,5,24.

c) numery mieszkań, w których nie ma Zamontowallej instalacji gazowej: 4,7,8,Ż2,23

d) numery mieszkań, w których stwierclzono llieszczelnościprzy ttrządzerliaclr gazowych. Nieszczelności nalezy usunąó
(zachować kolejnośc numeracj i):nie dotyczy.

e) numery nlieszkań lv których nalezy'wykonać naprawy bądź wymianę urządzeń gazowych - obowiązek
Llzytkownika (zachować l<olejność nLlmerac.ji) : nie dotyczy.

f) numery mieszkati,w których odłączollo przybory gazowe' oraz lokale. w których zamknięto dopływ gazu
(zachować kolejność numeracji): nie dotyczy.

5.3.Warunki dostawy gazLl do rnieszltarlia/lokalLr: nie doĘczy.

5'4' Wnioski: W wyniku przeprowatlzonego przeglądu sprawdzenia szczelności instalacji gazowej w budynku
stwierdza się, że stan techniczny instalacji gazowej pozwala na jej dalsze użytkowanie.

Skład brygady przeglądowej

(irnię i nazrvisko. podpis. numer i rodza'j uprarvnień energetycznych)

Administrac.ja osiedla potwierdza wykonanie przegląclu zgodnie zpkt.4

KrzYsztof Czaja
' ŁCn
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