',,lffi4-D,,,
0,4
lY

01 &-201,,

,]i

r

.,*ę,to.!ł, *,,, ?",n.|dnia, Q 3.,,Q.?.,.. ł2 l ą

'

!,

.;.

,

ł||t!

PRoToKoŁ Nr

...ł,?..... l. 42Ił...r.

z kontroli przestrzegania przepisów rozdziŃll 6 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U.20|3 poz. 1409 zpóżn, zm.) przeprowadzonej
w uĄtkowanyn obiekcie budowlanyrrr.

Nazwa i adres iednostki konLro]owanei:

.:............E*{r^............łą.qła..."....#.ngk.;!,Ę..,.,7"&!€4żtę§.....,..,.,.,

Osoby reprezenĘące jednostkę kontrolowaną
1..-r......."]o-q,?.2s,,,,,,,,1*ł.ulł*.tl..nr",,. stanowisko..ł.4* p.ę.ffi.r./.:!!.nł(:n.r-'.411ł.Ęś:..
2 .:,,..,,l,,,,.,,,,,.....,,.../..,,.ł . . .. .,..,. stanorł isko.,.*....!ł.2...ę.e,!.aę.il.* J.,............ ......
3 .................. ,......... .,,.,.,..A,....................... stanowisko....

kodzal obiekttl...d.!.o..e$........Ą.l4ĄaA,l**......,e-....ńł*7..ł-ł,,'.,..(,..ah..{..łr.;.................
Rok budowy ,......,....,.'......--.../...,.....,... ilośćkondygnacji .....,-... kubatura ......]i..... m3
Adres obieklu
..7.łł..r.!ra......... d.ą. k q.

Nazwa obiektu ....dt? ęn......ę.*l,ł.p-ną,,,..!4ł.,../.4P.ł2a,.ę.,.,..,...................

0l

Kontrolę przeprowadził:

|.

.Iolanla SXlm - Powiatow Inśpeldor Nądzoru Badowlanego w Golubiu-Dobąynźu

2.,,,..,.....,............
3. ,........,............,..

...,..... .....7..

.....................L....

Zarządca (właściciel)dy.sponuje dolomentacją obićktu w zakresie:
D/ dokumentacj ą pełną

!
!

dokumentacją niekompletną
brak dokumentacj i

Uwagi do dokumentacji

:

Zaruądca prowadzi ksiąkę obiektu budowlanego:

I
!
!

w sposób prawidłowy
niewłaściwie
brak książki obiektu

Uwagi do ksiązki obiektu budowlanego:

Na podstawie ąrt. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 14 lipca 1994 roku Prcnyo budowląne
(Dz. U.2013 poz, 1409 z późn. zm.) obiekt budowlany powinien co najmniej rąz w roku

podlegać kontroli polegającej ną sprąwdzeniu stanu technicznego i sprawności:
1.

3. Instalacji gazowych:

instalacji narżonych na szkodliwe wpĘwy
czynników występuiących podczas uź},tkowania

4. Przewodów korrrinowych (dymowych, spalinorłych, wentylacyjnych)

-

Data ostamiej kontroli .....,..,,,.,z1........ udokumentowana protokołem ru
. . .r..!?, - - KontrolęplowadzA............/...,.,..,....,.,........,.....uprawnienianr....,...._........../...............,
U*aei,
..........t>-...,.,.,.....

_....................................^.....
l

pkt. 2 ustawy z 14 lipca ]994 roku Prąwo budowląne
(Dz.U. 20l3 poz. l409 z póm. zm. ) obieh budowlany powinien co najnniej raz na pięć lat

Na podstawie art. 62 ust.

podlegać kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i sprcłuności:

5. Sprawdzeniu stanu technicznego, sprawnościi wartości użytkowej całego obiektu
budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenta,.

6. Badania instalacji elekĘcznej w zakresie połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków
ocbrony od porżeń, opomości izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

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

8. Obiekt uZ}tkowarly zgodnie z ptzeznaczęrnęm,.

!-nie

Eł,-tak

!

9. LokalizaĄa głównego kurka gazowego: D - wbudynku

a",tł doLt-a{

- poza

budynkiem

,Iv - /^; gl"ł"l'\l

10. Wprowadzenie przyłączy do budynku:

!

- niedostępne

l-] -

uszczelnione

!

- nie uszczelnione

IIWAGI KONTROLOWAIIEGO

NAŁOŻONEKARY

O podjęĘch działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowościnależy

pisemnie powiadomió:

Powżdowego rnspeldora Nadzora Budowlanego w Golubiu-Dobłąniu
uL Koppa 1Ą 87100 Golub-Dobrq,ń
w rerminie do,,k.,,..kł *.... ł2:t!!",
Wpisu do ksiąki obiektt budowlanego dokonano

,ćfr) ni",

Protokół niniejszy nie stąno,wi kontroli obielau budowlanego w rozumieniu art. 62
Ustawy z 14 lipca l994 roku Prąwo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.)

awa€a:

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANY

-iĘźwęw^,

F§v.laiqw}, ln.p.11or ład;,rrlr
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