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PRoToKÓŁ ft Inis/fżstzol3ll

rocznej kontroli stanu technicznego sprawności elementów budynku
( art, 62 ust, 1 pkt. 1 ustawy.,prawo budowlane")

Data kontroli : ż9 03 .2013 l -

Przedszkole Miejskie Nr 25, Gliwice . ul. Rydygiera 10

obiekt: budynek przedszkola

Lp akes prac do w_vkonmia
zaloes pmc

I ET,EwAc.IA
l stan dośtateczn) \nM}\ spękmia. ubltk polłłok

nal@skich
NaIery Zaplalować

lub wyko ać
docĘlenie ścian

tęrrnomodemiza-
cvin1§h

2 Eiementy śclan
7,c}rnęirżnych
21 Allvki

2.2 Fi,lary

2.3 GrTmsy

2,4 Loggic

2.5 Tara§

. ńla

ni€ dowz.l,

nieróv!ńcj, ublth, śpe_ka]lia prry i posa{lzkj

n,_Nchrlenie ż pianu(na sfutek fuśnąćego bzeła)

uvkDdze ńa mvo$,anej i o l}rkolranej

halnśtradv tarav vruz z elenlentem metalovvi

Nalezy zaplanować
rcmont gzyl§Ów

tęrmomodemi_
zacYiryclr

Naleł Zaplano$ać

lamach pmc
termomodemi-

zaclinych

:], obróbki blachar§kic parapeł zewnębzńe - zr}łożoń2 prł łWianie
okien

4, UrżądZenia

ścial budfnl:u

inslalacja odgro owa

pĄ,łącze ekli\Ęzne

Naleł zaplanować
remont illstaladi
odgromowej .

malo\ł,anie
skrJnki prżyłącza
gaz], fińIowanic

s]az],nki przyłączź
clcktryc7ncgo,
konsęNację i

lub wymiarra kat
albo wykonade
irmego sposobu

ĘJDźch plac

I/6



PRoToKÓŁ nr l/PM25/2oL3/I
rocznej kontroli stanu tecbnicznego §p.awności eiementów budyŃu

( art. 62 ust. 1 pid, 1ustawy,,prawo budowlane")
Data kontroli: 29,03.2013 r,

Przedszkole Miejskie Nr 25, Gliwice , ul. Rydygiera 10

objet.t: budynek przedszkola

Lp Zake§ prac do \YkoMia
Zakfes plac Uwag1

TI DACH
1 Pokqcje l papa l sra? r.ch,licm! JostuLe L:l D,

2 MdNźńy

:]. obfóbki ł,]"chaFkie

4, Rynn1

5, Rury spt]śos,e

6.

1,
c€igery (drozne,
niedrożc_ do lvym,)

8.

Kominy \rcdług oddzid ega Pful.*olu
uhyth Ąnku 

"a 
kominach Napra$ź kominó\ł

pr/-) planoł€n}rn
rcnroncic dachu

9, Ławy kominiafikie

]o

C/ł jest }$rnagaia
konscrwac.ja dachu

j est wynaEana kon sź Ąlaą a Naleł zapla.orvać
komplekśo§-!

dach]r($yniaJH
pokł-cia. nu
Ę stowych,
łden. rur

dcszcZorł_\,ch Z

osadłitr?mi,
obróbek

blachar§kich.
w}posłżeniź_

komijlórT,
instalaqi

odgronolre]) \r

zJcYiIlvch

] Urząd7enia inśtalacJa odgrcmo$a - vedług odllzielnego

PlDlokcLu

ż/6



PRoToKÓŁ ff llP[25/20l3/|
.ocznej kontroli stanu t€chnicznego splawności elementólł, budynku

( ań, 62 ust 1 plt, 1 uśa\ły,,prawo budowlane")
Data kontroli : 29.03 -2073 I -

Przedszkole N4iejskie Nr 25, Gliwice , ul, Rydygie.a 10

obiek1: budynek przedszkola

Lp. zak 5 pirc do w_vkondia
Zala€s p,ac iIst8i

m rNsTALAcJE
centralne ogżćwanie :I1h \\hal -n, ,l"5. dabr, u, z nala ,p,avno5i

1?.hhićznd inslalacii
Należ} 7aplanować

remont inslalacji

mm.rch pmc
temomodemi-

zacrn],ch

grz€jniki
\Ę-posażono n,

tęfmo§tatvczrc

2. Cicpla lvoda uż],tko§ż s|an lechniczn! dobr!(boj I!r:, e lehĄ,rzne)

lnstalacjc clcklryczn€ l ! lt lg odtln e l n! śo r,, luł, nu -

1, lnstalacja odgo lorł? \,€ dłu r o&}ziel rcgo plo l.*ołu

5, lnslalacjc ga7owe wedłuq addziel ego Pfurokału

6. lnstalacje wodlrc stan tech i.ny dobryGlemenly iynieniowe) i
dDśtatec2ńy

Naleł w},konać w
Ę,bie pilnim

'wl-.mianę

skorcdowane]
instalacji lvodnej i,

1. lnslalacjc kanalżacji slan lechni.zny rlobry(ele]rĘnb, w},dieniowe) i
dosfuteczn!

Nateżt- zap]fiować
rcmonl kamliżacji

i pionów
kanaIi4cyiltych

8. Elemcnt] jnslalacji

kanaliaqjnęj
odprowa&ającoj
ścięki z budlnl
Pżejścia pr4,łą§ł
ir}stalaq]jnr ch przez
ściBnv budYnl,:u

Tv ZABF'ZPIEC.ŁENLA P.PoŻ.
t. Ęr4l prżcciw

z. Instalacja lr)d-ra{owa b7ak badźń i 6lalacji h|dfartovej Nalcł Zaplanorvać

dok m€ntacji
projellorł€j i
\łykonanic
inśh]acji
h!dra][o$ej

badania insQlncji
\t cdh€ nonny
PN-B{')2865: l997

3l6



PRoToKóŁ nr llPuzsnolgll
rocznej kontroli stanu tęchnicznego sp.a\łnoŚci elementóW budynku

( art. 62 ust, 1 pI(, 1 u*awy ,,prawo bgdowlane")
Data kontroli i 29,03.2013 r,

Przedszkole Miejskie Nr 25, Gliwice , ul, Rydygjera 10

obiekt: budynek przedszkola

Ll. zake§ prac do \r}koneid
Zakres prac

v INNE
elementy budynku , których uszkodzenia mogą powodołvać zagrożenia dla

bezrrieczeństwa osób, środowi§ka, konstrukcii budYnku.
ściany pi§,ni. zalilgocen'e j zanakanie ścian, sz.rcEólnie pD,

śl lfi l,t h opddach de szŁ zu
Nale^ 4plano}tać

pomjcszc7cń
piwniczĄch dla

usonięcia skulkót!
za,ililgoc€lia oraz
\łfkonać izolację

cĘhĘi
pżecilrvilgo-

flodną ścian

}! aa ach prac
tcmlomodcni-

2.

sldn lech iczn! doslaleczny - dl i ćlrełniane

4, stolarka dżłioł,a slan |ećhni.zn, dobry i dostateczw - śhlsa*a
alhnińióva

5. podłogi i po§d7łi stan doblv i dostąteczn)

(>. elcneniv żeł1tęirżrre:
ogrodżęnie posęsji

Naleł zaplanovać
rcmont ogrodzenia

do],.unrefiacji

1. clerncnl} żcwn§trŻlre:
awierzchnia plaów.

chodnikól!

ęan dóśtat?.żnv nieńynośći Nvalezy zap]arm\łżć

flawicruc}ni na
terenie posesji
Drżedszkola

,l elementy 7-e*'Itętrane:
pniati po }Yycincc

vystające pniaki po vJci .e .Lżd stanowią
zarftżenie .]td u4 lkoini k ó||

Nalęą zaplanować
frezowanie
pnialróIł,po

9. lniciscc na kontenery,
śmieciolve

przedszkale ?ośiadd Diejsće na konlznerv
śniecjollę,

i Naleł zap]źfuwać

ponrie§zczeń

4l(,



PRoToKÓŁ ft 1lPM.ż5/2o13lI
rocznej kontroli stanu technicznego splawności elementów budynku

( art, 62 ust. 1 płt l u§ta\łJ ,łrawo budowlane")
Data kontrol;: 29,03.20l3 r.

Przedszkole Miejskie Nr 25, Gliwice , ul, Rydygiera l0
objekt: budyn€k przedszko|a

LP zikes prac do eyko.eia
Zakfes pi-ac

11 naświetla piwnicnę Naleł zaplarrowac
remont na§rictli
pi*{ cm),ch w

ramach prac
termomodemj -

zaqjĄ,ch

12 użąd7e a żaba\ł,owe
elcm€!,ty małej

alóitektIT

ZarzaścA i
u4lko§dk

ńnien p.o§adzić
lub źecić

odpowiedlli€
kontrolc placu

zabaw zgod e z
§fnuganiami
normy: PN-EN

I|16-7:2009
"W,lposażenie
placów ąbaw i

Częśc 7: W\t,cznc
iDstaloIłżtria

kontroli,
konscrwacji i
eksp]oalacji"

YI WNIOSKI I ZAIECENIA

W ninicisrym protokole urzględniono łfnild i Zalec€nia protokołT rocnej kontroli stanu technicaego
snn9ności ćlcncntów buduń.u z &ia 30,03.20 12 r

2 Protokćń nidejszy ro?aĘ.Wać łącmie Z plolokolem kontroli stanu Ęrawności technicncj i \łaltości u4,tlro§ej
bud\.nl-u (Dieciolefii) r a]!. 62 Bst. 1 Dkt, 2 uslawY .prawo budoi,lane") z dnia 25, 1 1,201 1 r,

] Naslępującc p.ac€ relDontowe i zaleccnia wskauane 1ł,nińejsłm protokole należ} ująć w plaMch femon1o\ł1'v,ch:

- Należy Zaplanować remont ele\łacji lub wykonać docieplenie ścian w ramach prac
tean]omod€rnizacyjnych

- Należy zaplanować remont gz}.rn§ów 1v lamacb plac tcmomodernizacyjnych

- Należy ZaplanowaĆ remont tansu w mmach p.ac termomodeńzacyjnych

- Należy zaplanoi,ać .emont in§talacji odgromowej , ma]owanie skrzynki pr4Jłącza gazu,

malowanie skzynki przyłącza eiektrycżnego. konserwację i malowani€ k.at, lub
łakonade imego sposobu zabezpieczenia, w ramach prac termomodernizacyjnych

- Napiawa kominów przy planowanym remoncie dachu

- N6leży Zaplanować kompleksowy- remofi dachu(wymiana pokrycia, rur §pustowyoh,

rynien. rul deszczowvch z osadnikami. obróbek blacharskich, $ryposżenia kominów,



PRoToKÓŁ ff l lPM25l201,3lI
rocznej kont.oli stanu technicznego spla,Wności el€mentów budynl<u

( art, 62 u§t, 1 pkt, 1 ustawy,,prawo budowlan€")
Data kontroli: 29,03,2013 r.

Przedszkole Miejskie Nr 25, Gliwice, ul. Rydygiera 10

Obiek: budynek przedszkola

instalacji odgromowej) w ramach prac termomodemizacy.jnych

Nalęży Zaplanować ręmont in§ta]acji grzewcz€j w ramach prac teamomodernizacyjnych

Należ,v §ykonać w trybie pilnyn wlłnianę skorodowanej instalao.ji wodnej w piwnicy

Należy zaplanować remont kanalizacji i pionów kanalizacyjnych

Należy zaplanować opracowanie dokumentacji pĄektowej i wykonani€ instalacji
hydrantowej z p.zeprcwadzeniem badania instalacji według normy PN-B-02865i1997

Należy zaplanować remont pomieszczeń piwnicznych dla uzunięoia slrrtków zarł,ilgocenia
oraz wykonać izolację cieplną i przeciwwilgociowfprzeciwwodną ścian fundamentolłych
w ąmach prac tennomodemizacyj nych

Naleł zaplanować I€mont ogrodzenia Z oplaco\łaniem dokumentacji projektowej

Należy zaplanować remont nawieżchni na terenie posesji przedszkola

Nalęźy zapianować frezowanie pniaków po wycince drzew (względy bezpieczeństwa)

Naleźy zaplanować remont naświetli piwnicznych w ramach prac termomodemizacyjnych

Zarządca i użytkownik winien prowadzić lub zlecić odpowiednie kontrole placu zabaw
zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN l176-7]2009 "wyposażenie placów zabaw i

nawierzclrnie - Część 7:\ł},tyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji"

Nalęży żaplanować remont pomieszczeń kucbęnnych

1 wJ,niki bieżąc€go p.zeglądu ordz irmycb prc8]ąd&ł nalcżJ trw78lędnić rl planie rcmontowym.

5 ogólny §tarr t€chnic^ej spla,ił,ności budynłu i ęstet}ta obiektu Jęś dobra, Bud}nck nadaje się do dalszego

Naicz].. kontrolo*żć stan pokrFłf śnie8 na dachu, a \ł prz}padku gł gtubość prżcłJacza \łielkość dopuszczati..|

d]a bUJ\ nl,u nź]c a\ L]suiąc ,/a]eg3Jac} nż da.h U srucg

7 Tęrmirr łTkonania na-§tępnęgo przcgĘtr - 'x,afzEc 
2014 t.

alala przeprowadzenia konlroli: 29.03,20131,

dala opncowalria protokolu: 02.04,2013r,

. ,.1 ,/
protokoł oDlacowal |::-ł.-/',", ,,ą, ć1"

lrrapeLtot łI a d zoru
t sr ihż, ZBIGN|EW NolYoFMrA

upr, bud, nr 336/82


