
Załącznik Nll do zaządzenia wewnętznego Nr 20
Dyrektora Uzędu Morskiego w Szczeciniez dnia 24.12.'2o14 r.

Miejscowość data

PRoToKoŁ nr....

kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku

położonego W '.. ... ... '.. ' przy ul.
of...........,

l. osoby kontrolujące:
posiadająca uprawnienia w zakresie
posiadająca uprawnienia w zakresie

przy udziale gospodarza obiektu:

dokonały, zgodnie z aft. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
fi.t. Dz. U.z2013r.,poz.1409zpóŹ.zm') w dniu '... kontroli budynku

Nr inwentarzowy budynku:

ll. Pzed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z:
1. protokołami z poprzednich kontroli ( nr . '. , z dnia .. ... .)

2' protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynku od ostatniej kontroli

3. innymi dokumentami, informacjami mającymi znaczenie dla oceny stanu
technicznego

stwierdzono nie Wykonanie nW. zaleceń:oraz
1.

2.

lll. W trakcie kontroli ustalono co następuie:

Lp. Nazwa elementu kontrolowanego
Materiał, sposób

wykonania,
wvoosaŻenie

Stanu
techniczny,

zuŻvcie
Uwagi

Konstrukcja
1 Fundamentv

2
lzolacje pionowe i poziome
ozeciwwiloociowe

3 StropV
4 Konstrukcia dachu lub stropodachu
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5 Słuov zelbetowe / stalowe
6 Scianv noŚne
7 Podciaoi i belki Żelbetowe / stalowe
8 Płvtv balkonowe. tarasv

obudowa zewnetłzna

1
Zewnętrzne Warstwy przeg ród (warstwy
fakturowe)

2
ElementÓw ścian zewnętrznych
( attvki. filarv, ozvmsv)

3 Balustradv. loooie. balkonv
4 lnne

Pokrvcia dachowe i elementv odwodnienia
1 Poszvcie
2 obróbki blacharskie
3 Rvnnv. rury spustowe
4 Kominv. ławv kominiarskie
5 Odprowadzenie wodv opadowei

Urządzenia i instalacie mocowane do ścian i dachu budvnku

1
Reklamy i inne konstrukcje
wsDorcze

2 Klimatvzatorv
3 Antenv
4 lnne

Pozostałe elementv budvnku
1 Scianv działowe
2 Stolarka okienna
3 Stolarka drzwiow a zewnetrzna

4
Stolarka drzwiowa
wewnetrzna

5 Tvnkiwewnetrzne
6 Podłooi. oosadzki i oodłoza
7 Powłoki malarskie
8 okładzinv ścienne
I Szyby windowe, zsypy itp.
10 Balustradv i pochwvtv

lnstalacia elektrvczna i odoromowa

1
lnstalacja elektryczna, osprzęt i

zabezoieczenia
2 lnstalacia odoromowa

lnstalacie i urządzenia służące ochronie środowiska
1 Kanalizacia ściekowa
2 Kanalizacia deszczowa
3 Zbiorniki bezodołvwowe
4 odprowadzenie ściekÓw z budvnku

lnstalacia centralneoo oorzewania
1 Pionv
2 Poziomy
3 Pomov
4 Kotłv
5 Odoowietrzenia
6 Aparatu ra kontrol no-pomiarowa
7 lzolacia
I Połaczenia z siecia zewnetrzna

lnstalacia ciepłri wody użytkowei
1 Pionv
2 Poziomv
3 Pomov
4 Obieq wodv
5 Połaczenie z siecia wodociaoowa

Zabezpieczen ie pzeciwpożarowe budvn ku



1 Hvdrantv
lnstalac la qazowa

1 Przewodv
2 Zawow
3 I nstalacie svonalizu iace
4 Urzadzenia odcinaiace
5 Zawor (kurek) qłÓwnv

6 Urzadzenia redukcvine
7 Gazomierz

Przewodv kom inowe (dvmowe. soali nowe i wentvlacvi ne)
1 Przewodv dvmowe
2 Przewody spalinowe
3 Przewodv wentvlacvine
4 U uadzenia wentvlacvi ne
5 Czerpnie powietrza
6 Wvzutnie oowietrza

Elementv otoczenia budvnku i małei architekturv
1 oorodzenia ( ftlńki bramv)
2 Nawierzchnie utwardzone
3 Nawierzchnie nieutwardzone
4 oświetlenie zewnetrzne

5
Mała architektura( śmietniki, boksy, wiaty
itp. )

6 DaszkiWeiściowe i inne zadaszenia
7 Doiścia do budvnku (chodniki. opaski.)

B
Murkioporowe i inne elementy
arch itektu ry zewnętrznej związane
z obiektem budowlanvm

lnne elementv. uzadzenia i instalacie
1
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lV. Na podstawie wyników niniejszej kontrolizaleca się:

olaz inne zalecenia, np. zakres robót remontowych i kolejnoŚć ich wykonywania, metody i

środki użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie WpłyWóW
atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników:

V. lnformacja o pveprowadzonych kontrolach okresowych instalacji i Urządzeń:

1. Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych
Protokół z dnia .. nr . '.. Ustalenia kontroli

Element, urządzenie, instalacja Zalecenie Uwagi

1.

2.

3.
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2' Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego pzewodóW kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
Protokół zdnia ' nr...
Ustalenia kontroli

3. Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego instalacji elektrycznych
w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od
porażeń, oporności izo lacj i przewodów oraz uziemień i nstalacji i apa ratów
Protokół zdnia ' nr '.'
Ustalenia kontroli

4. Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego instalacji piorunochronnych
Protokół z dnia . nr '.'
Ustalenia kontroli

Vl. lnformacja o stwierdzonych zagrożeniach dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa
mienia lub środowiska (ań.70 ust.1 ustawy prawo budowlane)'

Wobec stwierdzenia uszkodzeń, brakÓw i innych, które mogą spowodowaĆ zagroŻenie
Życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia i Środowiska, a W szczególności
katastrofę budowlaną, poŻar, wybuch, porazenie prądem elektrycznym albo zatrucie
gazem:
1.
2.
zaleca się ich bezaltłoczne usunięcie oraz uzupełnienie braków poprzez|
1.

2.

oraz stosownie do art. 70 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, informuje się, iż kopia
niniejszego protokołu zostanie bezzłlłoczne pzesłana do .'. '.

(właściwy organ nadzoru budot^/lanego)

podpis osoby/osób stwierdzających uszkodzenia i braki

Vll. ocena pzydatności do uŻytkowania budynku:

osoby dokonujące kontroli

( podpis' pieczątka)

4

( podpis' pieczątka)
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Miejscowość data

PRoToKÓŁ nr ....

kontrol i okresowej (rocznej/półrocznej)* stan u tech n icznego budyn ku

połozonego W . '. '.. . . '.. pzy ul.
nr .. . ... . '. '., ( inne dane identyfikujące obiekt).

l. osoby kontroluiące:
... '.. , posiadająca uprawnienia W zakresie

posiadająca uprawnienia w zakresie
przy udziale gospodarza obiektu:

dokonały, zgodnie z art. 62 ust. 1 (pkt.1/pkt 3)* ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z póŹ. zm') w dniu . '.'. kontrolibudynku '.'.położonego W.....
przy ..

Nr inwentazowy budynku:

ll. Pzed rozpoczęciem kontrolizapoznano się z:
1. protokołamiz popzednich kontroli ( nr...'......' zdnia .. ..' )2' protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynku od ostatniej kontroli

3. inne dokumenty, informacje mające znaczenie dla oceny stanu technicznego

oraz stwierdzono nie wykonanie nw. zaleceń:
1.

2.

llI. W traKcie kontroli ustalono co następuje:

Lp. Nazwa elementu kontrolowanego
Materiał, sposÓb

wykonania,
wvoosażenie

Stanu
techniczny,

zużvcie
Uwagi

obudowa zewnętrzna

1
Zewnętrzne warstwy przegród (warstwy
fakturowe)

2
ElementÓw Ścian zewnętrznych
( attvki. filarv. ozvmsv)

3 Balustrady, loggie, balkony
4 lnne

Pokrvcia dachowe i etementv odwodnienia
I Poszycie
2 obrÓbki blacharskie



3 Rvnny, rury spustowe
4 Kominv' ławv kominiarskie
5 Odprowadzenie wody opadowei

Urządzenia i instalacie mocowane do ścian idachu budvnku

1
Reklamy i inne konstrukcje
wsoorcze

2 Klimatvzatorv
3 Antenv
4 lnne

lnstalacia odgromowa
1 lnstalacia odoromowa

lnstalacie i urządzenia służące ochronie środowiska
1 Kanalizacia ściekowa
2 Kanalizacia deszczowa
3 Zbiorniki bezodołvwowe
4 odprowadzenie ścieków z budvnku
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lV. Na podstawie wyników niniejszej kontrolizaleca się:

oraz inne zalecenia, np. zakres robót remontowych i kolejność ich wykonywania, metody
i środki użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie WpłyWoW
atmosferycznych i niszczące działanie innych czynnikóW:

V. lnformacja o przeprowadzonych kontrolach okresowych instalacji i urządzeń:

1. Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych
Protokół z dnia . nr ...
Ustalenia kontroli

2' Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego pzewodóW kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
Protokół z dnia .. nr ...
Ustalenia kontroli

3. Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego instalacji elektrycznych
W zakresie Stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środkóW ochrony od
poraŻeń, oporn ości izo lacj i przewod óW oraz uziemień i nstal acj i i a paratów
Protokół zdnia . nr...
Ustalenia kontroli

4. Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego instalacji piorunochronnych' Protokół z dnia .. nr ...
Ustalenia kontroli

Element, urządzenie, instalacja Zalecenie Uwagi

1

2.

3.
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Vl. lnformacja o stwierdzonych zagroŻeniach dla zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwu
mienia lub środowiska (art.70 ust.1 ustawy prawo budowlane).

Wobec stwierdzenia uszkodzeń, braków i innych, które mogą spowodować zagroŻenie
Życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia i środowiska' a w szczególności
katastrofę budowlaną, poŻar, wybuch, porazenie prądem elektrycznym albo zatrucie
gazem:
1.

2.
zaleca się ich bezntłoczne usunięcie orazuzlpełnienie braków popfzez

2.

oraz stosownie do art. 70 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, informuje się, iż kopia
niniejszego protokołu zostanie bezał,tłocznie pzesłana do .

(właściwy organ nadzoru budowlanego)

podpis osoby/osób stwierdzających usż(odzenia i braki

Vll. ocena pzydatności do uzytkowania budynku:

osoby dokonujące kontroli

( podpis' pieczątka)

( podpis' pieczątka)


