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PRoToKoŁ rlt 7lPM25l2ol4/I

rocznej kontroli stanu technicznego spn\łności elementów budynl-u
( ań 62 u§t. 1 płl. 1 usta&Y,,prawe budorvlane")

Data kon1loli: 3 1.03 -201 1 r -

Przedszkole Miejskie Nr 25, Gliwice , ul, Rydygiela 10

obiekt: budynek pźedszkola

lł Zake§ prac do w]komńa
Zalrr§s prac

I ELEwAcJA
l T}, ki zellnęlrztre stan dośatecn| lynkov, spę.kąfrią ub}tk| powłok

ndla8k'.h
Nalerł 7źplano§?ć

iub \łlkonać
dociepleiie ścian

termomodemiza-

robotj

łl konada rr
201:1r,i1' rarMch

modemizacji

2 ElemęnB ścian
ze\ł,n9tralych
2.t At§,kj

2.2 Fllal!

2,3 Grymsy

2.4 Lo8gic

2.5 Taras

. pi*a

. balu§lrada

hie doly.ł

fiielóvL]oici, ubytki, s?ękania płl^) t pośallrkj

|,ych .|lenie z pianu(na slalek fusnąceq;a &zerra)

uszkodzenia nufu.9 anej i o l}nkowan, i
bal str(!1, taruM vraz z eler,,enten neralol|w

Nalcż.! laplanołać
rcmon1 gzymsów

zaqjnych

Naleu\ zaplano§ać

rdfiach prac

żacr-inJch

fobot]
Zaplanowane do

20 1.1r § mnr.lch

zaplano\ranę do

20t4r§ lŻJnach

] obróki blachżrskie parapery zewńęl,żne - zdo,nne ?q vymianie
oli.n

4, Ufżąiiżeria

ścian budFku

inslalacja allgftmo|)a

plzl4ącze ekkflczne

Nalęzy zaplanoB?ć
remont instalacji
odgrono§€i.
rrriroiłanie

skr4,Iki pr4łącza
gażrl maloł,anie

skrżynki przyłącza
elekĘcznego.
konscnł,acjQ i

lń łl.lnialra lcat
albo wykonanic
inncgo Ęosobt]

7źbezpieczenia . \ł
ralrrach prac

rcbot"v
zaplenorłane do

20l{r §, ramaclr

modcmiżacji
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PRoToKÓŁ 1r l|Pl{zsl2ol4/I
rocznej kontroli §talru technicznego spraRTlości elemefióW bud},nku

( art. 62 ust 1 pkt. l ustawy,,prawo budołvlane")
Data kontroli] 31.03,20l4 r.

Przedszkole Mie.jskie Nr 25, Cliwice, ul, Rydygiera 10

Obiek: budynek przedszkola

L!. zah,s prac do §],konania
Zakrc§ prac

rcmontowych

II DAcH
l PoĘcje oape) stan lethnż€zn) doś taLec zn!"

2 MarrsaJdy

3. obróbki blachaJ§kie

4. Rynny

Rury spusto§e

6

1.
G€igc§ (drożne,
niedrożne. do rł_vm.,)

8,

Końiny w e dhĘ !.ldz i e l ne go prc ! 0k l.)łu

\lbltki rynlu na konufulch Napla{a koninólt,
pr4 pl.rnon,arlym

robo§
7aplano§?ne do

201]r $, raflach

modemżacii

9, łź\ł_v kominiarkie

lt

cż,y- jcsl \!ma!i8]ra
konseĄracja alachu

j e sl iylrjdgana fuJ r se Ą, dćj o Nalcz!, zaplfiro§?ć
kompleko\ł}

dnchrr(§yrDia]la

F)kłcrą rur
5pusto\łf.]r.
rynieĄ ruJ

dęszczo§.,\,ch z
osadnikami

obróbek
blachrJski.Ę

konli.ów.
iDsla]acjr

od8ronorłej,} rv
lałtach pmc

iźc'1Jnych

robo!].

łykonania w
20l4r w ramacb

modenrizadi

l] UrZądżł in

dacLU

inslal(lcja odgranoia - $ellług o!!{1zielfieso

Pfulakału

116



PRoToKÓŁ ft |/łM25l2o14II
Iocznej kontroli stanu techniczl€go sp.a,Wności elementów budyŃu

( art, 62 ust. l pkt. 1 usta y,,prawo budowlane")
Data kontroli: 31,03.201,4 r.

Przedszkole Miejskie Nr 25, Gliwioe . ul, Rydygiera 10

objekt: budynek przedszkola

L!. Zakes prac do qlłonalia
Zakles praa l'! €e1

TII INSTAŁACJE
1 cenlTrl c os.ż€wźnie sl lechn,Czn.v doi dobry |ecz nala spł*,łosc

techniczna inśtalacji
Natęł ZaplrnołŃ

remont in§talacji
grzełcĄ rv
ramach pmc

tęrmomodenri-
zacyjtr]ch

robot}
/aplanowane do
\łykonania 1ł

20 l4r $, rałlilch

modemiZacji

2. ciepła woda użr'tkowa s.an rechn iL ?, dobn óoJkrv e lekryLź,ż)

Instalacje eletrilrycZne ve dł u! oddz je lne go prolako!

1. Inslalacja odgromo{a we! ug o&1ziehpgo protokolu

5, lnstalacje ga7owe v e dług o d d z' e l nego pr ó l o kołu

6 lnslalacjc rłodne \ta]1 lech jczny dobĄ,(el€,}pnE i!nienb,,|e) 
'dost(lteczą)

Naleł Łl,kolrać rl
tr)tie pilr§

\rymianę
skorodowanęj

in§lilaqji }yodncj w
Diwnic!

1, Instalacie kanżtżacii śtan t"chnicżnlj łohry(elenlenfu włnieniawe) i
,1ó.tah,.7'1I'

Na]e4 Zaplano§ać
renront k.laliżacji

i pionów
kźnźlizacin}ch

8, Elęmentv itr§talacji
kżnatizagrjncj
odpmlładzając€j
ścicki ż bud!]lkr

9, Przeiścia lrżyłączy
insialac],inych prżez

Iv ZABEZPIECZENIA P.Poz
sprzęl prlcclł

z lnstala§ja hydrźrńo\ła bfuk badań inslala.i' hydruntowej Nate4 zap|anować
opnc,owanie
dokumenlacji
projekto§€j i
IlTkolanie
tnstalacji
h},diźmovej

prż ęProĘżdz€niem
badania in$alacji
wcdiug norm,
PN-B,02865:]99]

robory
7aplarlowane do

2014r rY r3rnach
tenlm-
modcmiadi
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PRoToKÓŁ ni I/PM25l20l1/I
rocznej kontroli stanu technicznego spIawności elementów budynku

( art 62 ust, 1 plł, l ustalły,,prawo budowlane")
Data kontroli: 3I.03.20l4 r.

Przedszkole Miejskie Nr 25, Gliwice , ul, Rydygiera 10

obiekt: budynek przedszkola

Lp, zakesp,ac do wykomia
ZakTcs pńc

rcmontowych
UNagj

INNE
elem€nty budynku , któryclr u§zkodzelria mogą powodo\!ać zagrożenia dla

bezpieczeństwa osób, środowiska, konstrukcji bu4y!\q.
1, ściany piłnic z@ilśocenie i za akanie kj@, sżczegóin'e ?lz!

sil lch opal]a.h deśzc
Należł żaplałować

pomie§Zczeń
pi*ili.nych dla

usuńę§ia skul&ói
za,!łilgocenia o.,V
§Ykonać iżnlacja

ciąlną i
prz eci§-!rilgo-

Wodną ściarr
filndnmentowlch

rcboł
zaplanowanę do

20].łIwmn€ch

modęmizacji

2- §lol:fka okienna

3, słan le.:hńidnv doslalecznv - dlzwi drcwniane

.t, stolafka drżriio\łR stan lechniczny dobry i Llasbteczn.l - ślusarfu)
ąl miriowa

podlogi i posad^j §lal1 dobll j doslaleczn\,

6. elemenry ze,łaęlrżne:
ogodzcnic poscsji

Nalez,!_' zplano*?ć
remont ogrodzcnia

dokumentacji
projcklo§ej

loboty
Zaplano\łane do

20l4r tł nmach

1. ele enly 7e\vnelrżDe
iailierzchnia p]aców

slan dlJsfak.znf, ielółności Naleł zaplano$,ać

terenie posesji
plzedszkola

robo§
zaplanołaie do

20l4r }v ranach

,i elemenl} zewnętrarc]
pnialri po Ęl,cinc€

wyslajrye ?niakj Po wcince dfteł łanD||ią
zagroże n ie dla ulnkorłników

Nale/ł.-. Zap]ano,ilać
fJezo§żni€
pniaków po

9. mĘsce na kofienery plzad:zkole pasjada miej śce na kohtene f,
śmi.cioy,e,

l{ Na]e4 zaplano§ać

t/6



PRoToKÓŁ Ń 1/PM25/zo1.4ll
rocznej kontloli stanu technicznego śplawności elementów budynku

( ań. 62 ust. l pL1. 1 u§tawy ,.prawo budo,\łlane")
Data kontro]i: 31.03,2014 r,

Przedszkole Miejskie Nr 25, Gliwice , u1, Rydygiera 10

obiekt: bułlynek przedszkole

Lp, zakes rtrac do §_łkonuna
Zaklcs pla§

aemon1o\łl,ch
U§a3i

ll ru$iętla piłnic'.ne Naleł zaplanować
r€mont naśłietlr

la ]żch pmc
tem1o lodcmi-

zacyjn}.h

mbotv
zaplano,lvane do

20 l.h $ mnrach
tenno,

modemizncji

1 rrrządżąria zabav,owe
eteme{v malej

aIchiaeltu]

zanąkai

\riniar pro\Yad7ić
tub zlecić

odpoiiiednre
kontrolc p|acu

zabaw 7€odnie z
lł}maganiarBi
normY: PN-EN

11'7 6-'7 :2o{)<)

"wlposżenię
placó§, zabaw i
nalvierż§bnie -

cżę§c 7: W},tycme
instalowa]ri.]-

konlroli,
konscńł ac.ji i
ekĘloalacjl'

vl wNIosKI l ZALECfiNIA

l w niniejs4,.n pmtokolc ulłZględńono lłyniki i zalec€nia prolokoh rocżĘ kotfuoli stanu technic,rncgo
sDm\łności elemęntó!ł brdvnku z dnia 29.0],?013 r,

2 Protokoł ninieiszt rozpaĘnżć łącżnie z protokołem kontl§li §tatru sprd\łtości teclmic'alęj i lfaności ułlkową
budYnku (Diecio]eoi) ( art, 62 u§t, l pkt, 2 ustawv _.prawo budo§,lane") z dnia 25,11,20ll r.

Następując€ pnce rc onlo1i€ i Zlecenia wska7nne w niniejsz]łn prolokoic ttalcż],uiąć ri planach remontow\ chi

3,1 Następujące roboty żostĄ zaplanow8ne do wykonania w 20l4r w ramach
te.momodemizacj i :

- lcmoDl eleva(Jl lub §] |,onajuc dm|eplerua śLlan
- .cnoŃ gżłmsó§ na elcrłacji

- re on1 irśtatacji odgromot|cj _ [Blo§anie slTĄ,nki prż},lącza g!żrr, ltłrlo§żnie skr-łrr}ri prż}łącża
elektłrzncgo, kon§Ęi\łaqję i malowżnie kra| lUb wlkonanic innego stŃsobu zabezpieczenia

- Napra*a kominów pruy planowanym remoncie alachu
_ komplckso\,ry remont dachu(Wmiana pokrycia, rur §puśowyó ł, eĄ nn deśzczoryych Z osaa'rrikami.

obróbek blaclraiskich, []posże a kominó§,, instalac.ji odgromowej )
- rcmonl il§talacji gże\łcł
- $l,konfiie inśa]acji h,vfuantowej ż prżepmlrźdzenien badania itrstrlacji n,eiEug nonn! PN-B,02865]1997

- Tcmont po.Dieszczeń pi§]lic7nló dla §mięcia skutków zawilgoce ia omż w!'konac iżo]ację cieplną i
D.żcciwwilso€iovrorzeci§wodla ścbn fu ndanęrrtol'tł'ch

_ró



PRoToKóŁ nr 1lPl[25/2ol1T
rocżnej kontroli stanu technioznego spla,Wności eiementórł budynl:u

( aft, 62 ust. 1 pl.t, 1 uśtawy,,plawo budo\łlane")
Data kontroli: 3 t,03,2014 r.

Przedszkole Miejskie Nr 25, Gliwice , ul. Rydygiera 10

obiekt: budynek przedszkola

Protokół opracowa] . ,.,..---,,- ,.1
l., \ U6 4'-

1ns p ekić'r Na d zorrr
mdl lnź ZBlGNlEw NoWoRYIA- 

upr brrd nr 336/82

du5rrś** \ \t\ §\\
Dyrekmr PIż.' §żkOra

tlp. źenata Kluską

- r€mont ogrodzenla z opraconżniem dokumentacji projekl§$,ej
- rcmortl nawieEc]ri na !ęrenre posesji prżcd§zkoia
- remofi żświetli Piwtricm}ch w ramaclt plac lenrromoderDiacinych

3,2 Nalęźy wykonać w trybie pilnym wymianę skorodowanej instalacji rłodnej rl piwnicy

3,3 Należy żaplanować remont kanalizacj i i pionów kanalizacyjnych

3,4 Należy zaplanować frezowanie pniaków po rłrycince dtzew (względy bezpieczeństwa)

3 _5 Zarządęai!żłtkorvrrik r,r,inięn prowadzić lub zlecić odpowiednie konfole placu zabaw
zgodnie z wlmaganiami normy] PN-EN 11?6-7:2009 "Wyposazenie placów zabaw i

nawierzchnie - Część 7 : w}tyczne instalowania, kontroli. konserwacji i eksploatacji"

3.6 Należy zaplanowaó lemont pomieszczeń kuchennych

.ł wEiki bicżącego przeglądu olaz innlth przeg]ądo§ rlaleł urvzględnić § plflnie ręnro §rłlnt.

5 ogólny stan t€clnicztej Ęrawności bud}nkrr i ę§tą,ka obickhrjcsl dobrd-

6 Nal€ł ko[trolorvić saan pokry-Ł1 śnie8u na dachu, a,$ pq-padku 8d} grubość pr7ćkmcża wielkość dop szczalĘ
dla bud},itu naleźy u§,!Ę§ zlięga.jący na dachu sDieg,

,7 Tcmiin ł],kolania następnego Przeglądu mrrżec 20t5 r,

6|6


