
KIEROWANIE I NADZOROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI

Mirosław Pietranik nt upt. st-972l88

o 5- 530 Gora Kalw ańa, u|. Chopina 9 l 2

tel.607-223-836

opinia stanu technicznego elementow budynka narażonych na szkodliwe

vpywy atmosferyczne i niszcące dzidania w wysĘpujqcych

podczas ąytkowania

W rrriesiącu listopadzie 2o73r dokorrałem !"La podstawie aft' 62 ust. 1 pkt' 3 -

Prawa budowlanego korrtroli stanu technicznego elementow budynku

nrieszkalrrego wielorodziłrtrego połozonego przy ul. Godebskiego 1 C

w Raszynie' nalaŻonych na szkodliwe wpływy attrrosferyCzl7e i nl'szczące

działania czyrurikow występujących podczas uŻytkowaria ww obiektu

budowlatlego.

Dokładny opis stanu techniczne9o wtaz z zaleceniami zawarty

jest w załącznil<lt Nr 1 do niniejszej opinii.
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Załącznik nr 1 do protokołu

VVYNIKI PRZEGLĄDU RoczNEGo STANU TEcHNlczNEGo oBIEKTU BUDoWLANEGo
listopad 2013 rok

Adres obiektu budowlanego: ul. Godebskiego 1C, Raszyn

Lp. Elementy obiektu
budowlaneoo

Ocena stanu
techniczneoo

Uwagi lmię i nazwisko osoby
dokonuiacei przeoladu

1. Otoczenie terenu Dostateczny
Stalowe elementy ogrodzenia z licznymi

ogniskami korozji, podmurowka ogrodzenia-
stan awaryjny, miejscowe zapadliska w

ciągach pieszych, opaska wok ł budynku
mieiscowo zapadnięta' Zdiecie nr 4-7,9,10

INS P

2. Sciany Dobry BieŻąca konseruuacja

3. Stropy Dobry Bieząca konserwacja

4" Dach; - obrobki
blacharskie

- poszycie

Dobry

Dostateczny

Miejscowe nieszczelności rury spustowej.
Zdjęcie nr 1

Konstrukcja dachu drewniana- stan dobry,
miejscowe ubytki foli wiatrochronnej, nalezy
uzupełnić, poszycie dachu z blachodachowki

miejscowo uszkodzone, nalezy wymienic
uszkodzone elementv. Zdlęcie nr 19,20,22

5. Kominy Dobry
Nieprawidłowy montaŻ masztow anten moze

uszkodzic konstrukcje komina. Zdjęcie nr
21.23

6. Tynki wewnętrzne Dobry
Miejscowe ubytki powłoki malarskiej, naleŻy
uzupełniÓ i ponownie pomalowaĆ. Zdjęcie nr

11
SPEKTO



7. Elewacja Dobry
Zacieki na ścianach, strona połnocna. Zdjęcie

nr8

J (1a)U:ian\

PIETR.N.:
Nr [Jpr. sr 9721888. Podłoga i posadzki Dobry BieŻąca konseru,racja

I Stolarka okienna Dobry BieŻąca konseru,uacja
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10. Stolarka drzwiowa Dobry BieŻąca konsenłacja

11. Klatka schodowa Dobry BieŻąca konseruracja

12. Piwnica Dostateczny
Widoczne zacieki na ścianach na styku z
posadzką wysokośÓ zaciek w świadczy o

podsiąkaniu wod gruntowych. Zdjęcie nr 12-
15,17,18

13. Tarasy i balkony Dostateczny
Zacieki na policzkach balkonow, porosty

roślinnosci i mchu, naleŻy w pilnie przystąpic
do prac remontowych. Zdjęcie nr 2,3

Stopien pilności:

Dobry - element obiektu nie zagraŻający bezpieczenstwu Życia i mienia,

Dostateczny - element moze ulec technicznemu zuŻyciu,

Awaryj ny - kon iecznoŚć natych miastowego podjęcia czyn ności remontowych.



Dokumentacja fotog raficzna
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MAZOWIECKA

0KRĘ60WA
IZ B A
lNŻYNlERÓW
BUDOWNICTWA

Warszawa. I kwietnia 2013

Zaświadczsnie

Pan MlRoSŁAW PIETRANIK

miejsee zamieszkania:

ut. CHOPINA g bl'1 M 2

05-530 GORA KALWARIA

jest członkiem Mazowieckie,! Okręgowej lzby l nzynierÓw Budownictwa

o nun"}erzę ewidencyjnym: MAaBo/}44t /07

i posiada Wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej'

Niniejsze zaświadczen ie jest ważne

od dnia: 1 maja 2013 r' do dnia: 30 kwietnią 2014 r'

ąI
c
:=a
Ń
(9co:.@

LB,J .^Fłi
J€'źĘ @_@
t=N
PN
1o
_'+ańóo
ĘH
€ Ć.ł-=N+.ory6n
E : -.
Ęo'EEh;*:
o'(/)Ń:ESłJA*
€ '!I6Ór\@ę xrvoSNO) -

ń83
Ńoo@NOo xĘm 6w
a;s{Ęefi
słFo
-eó*(Y_

"o0oEńN@rN^
€jNt9; -

tĆ, F- -trrO -,.^.oBłiiE
EłE
ruiZ(7
Np*.Łmp ę'.g-EEooo
*'i5:l
Nqj{t6't3d
9S', e{N.lAlx
coN(0 F,{(') ńdcl'=t
Ecoź
ęn

3
d

iE


