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Z kontroli przestrzegania przepisów r ozdzińu 6 utawy ztnttr,0l ,07 ,1994 t.
Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 zpóźn, zm.) przeprowadzonej

w uż}.tkowanym obiekcie budowlanym.

Osoby lęprezentuj ące jednostkę kontrolowaną

t...P.,....teą..u.na......,!1.ł..l"n*a,aakastanowisko.,..J.4ł6

3............................

Nazwa obiektu
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Kontrolę przeprowadził:
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Zarządca (właściciel)dysponuje dokumentacj ą obiettu w zakresie:

d

tr

!

dokumentacj ą pełną
dokumentacj ą niekompletną
brak dokumentacj i

.

.

..

Uwagi do dokumentacji

:

Zarząd ca prowadzi ksiązkę obiektu budowlanego:

d

!
!

w sposób prawidłowy
niewłaściwie
brak książki obiektu

Uwagi do ksiązki obiektu budowlarrego:

l

plł. ustawy z 14 lipca 1994 roku Prąwo budowlane
(Dz, U.2013 poz. 1409 z późn. zm.) obieh budowlany powinien co najmniej raz w roku
podlegać kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i sprawności:
Na podstawie ąrt. 62 ust. 1

instalacji narźonych na szkodliwe wpłyi.vy
czynrrików występuj ących podczas użykowania

1.

2. Instalacji służącejochronie środowiska:
Data oslatniej kontroli ...............," _r-.. udokumentowana protokółem rrr
Kontrolę prowadzil ............ ... ..ł* ............,.........,.uprawnienia nr

Uwagi:.,...........,............,..
3. Instalacji gazowych:

Ą..

Data ostatniej kontro li,.......,.............. fłPpentowana protokółem nr
Kontrolę prowadził
.żŁ...,.......,..uprawnlenla nT......
Uwagi:

..

+, Przewodów
4.
frzeWodoW kominowych
(dymo\rr'ycn, spalinowych,
spalnowych, wentylacyjnych)
komnowycn (dymowych,

ff .
,

Data ostatniej kontroli ........,..,.{Ę......... udokumentowana prolokołem
.
.
Kontrolę prowadziI ..................l:.................,............uprawnien ia nr ,.,.,,,,
u;ńt,'::._.:.:_,., _ __.,_,},._.,.,._ _._..,_, _: _. ., __,
,,,,,,,,,,,,

_
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Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 14 lipca 1994 roku Prawo budowląne
(Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm. ) obielł budowlany powinien co najmniej raz na pięc lat

podlegąć kontroli polegąjącej ną sprąwdzeniu stąnu technicznego i sprcłwności:

5. Sprawdzeniu stanu tecbnicznego, sprawności i warłościuż},tkowej całego obiektu
budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia:

Data ostatniej kontroli ..!ł....,0.0-:-.k'!./!.lńokymentowana protokołem rrr ...........=_.............,
tlĄN.: łZ,-,,} ł,|ę./.a{.q
Konrrolę prowadzil w... ĄĄ.!dę tM.ł.....lłt.e.ył.ń..uprawńenia
Uwagi,. .......hę&........h.Ę4::.-/.........

t

?r

6. Badania instalacji elekĘcznej w zakresie połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków
ochrony od porżeń, opomościizolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Data ostatniej kontroli ............(;\.... udokumentowana protokołem nr....
Kontrolę prowadził .......,..............+..........................uprawnienia rrr .,......

"r\

Uwasi: .....................,.....,............/-....

7. Badania instalacji odgromowej w zakesie stanu sprawności połączeń, osprzętu oraz
opomości przewodów uziemiających:

8. Obiekt uźykowarty zgodnie z

przenraczeniem:

tr-nie

Er- tak

9. Lokalizacja głównego kurka gazowep,oi
, ! - w budyŃu
- oł2nyż,T
""ż

l0.

Wprowadzeni e przyłączy do budymku:

! - niedostępne

l,.,a

!

- poza budynkiem

d"L"l*?

! - uszczelnione

!

- nie uszczelnione

