
1 
 

I. INFORMACJA NA TEMAT ZARZĄDZANIA MIENIEM 

POWIATU 

 

1. Siedziba Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy  

ul. Jordanowskiej 2 

Działki nr 1717/2 oraz 1718/4, zabudowane budynkiem Starostwa i garażu. W planie 

zagospodarowania przestrzennego teren ten jest zakwalifikowany jako teren usług użyteczności 

publicznej. 

W 2018 roku przeprowadzono na obiekcie prace modernizacyjne oraz remontowe, m.in.: 

- malowanie pomieszczenia kancelarii – II piętro, pokój 201, 

- malowanie pomieszczeń Wydziału Komunikacji – parter, pokój nr 2 i nr oraz pomieszczenia    

  piwniczne, 

- wymiana wykładziny podłogowej – III piętro, korytarz, 

- montaż balustrad okiennych, I, II i III piętro od strony ul. Jordanowskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nieruchomość na Osiedlu Piastów Śl. 20 w Strzelcach Opolskich. 

Nieruchomość ta składa się z dwóch działek o numerach 5049/18 (0,0480 ha) oraz 5049/20  

(0,0312 ha), w części zabudowanych chodnikiem. W planie zagospodarowania przestrzennego teren 

ten jest zakwalifikowany jako teren usług rzemieślniczych, usług gastronomii, usług handlowych, 

usług służby zdrowia. Obecnie Powiat Strzelecki wydzierżawia 40 m2 działki 5049/18 i 70 m2  

z działki 5049/20 Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu NOW-BUD na podstawie Umowy Nr 

240/2017 z dnia 19.09.2017 r. Dzierżawca płaci czynsz dzierżawny w wysokości 0,50 zł za m
2
 brutto 

rocznie (55 zł brutto na rok). Część działek, które nie podlegają w/w umowie są utrzymywane w 

należytym porządku (koszenie, sprzątanie). 
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3. Nieruchomość na ul. Powstańców Śl. 1 w Strzelcach Opolskich  

Działka nr 1748/3 o wielkości 0,043 ha,  w planie zagospodarowania przestrzennego 

zakwalifikowana jest jako teren zabudowy usługowej. Działka jest utrzymywana  

w należytym porządku (koszenie, sprzątanie).  

 

4. Nieruchomość Plac Kopernika w Strzelcach Opolskich (studnia) 

Działki nr 1714/4 oraz 1714/8 o wielkości kolejno 0,0352 oraz 0,0299 w planie  

zagospodarowania przestrzennego są zakwalifikowane jako tereny zieleni urządzonej.  

Raz w tygodniu pracownik gospodarczy  sprząta, a w okresie letnim również kosi tereny zielone. 

 

5. Nieruchomość przy ul. Dworcowej 23 w Strzelcach Opolskich – Powiatowe 

Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich 

Nieruchomość położona jest na działce nr 1160/20, która w planie zagospodarowania przestrzennego 

zakwalifikowana jest jako teren zabudowy usługowej.  

Od dnia 5 lipca 2013 roku do 17 grudnia 2018 r. obowiązywała umowa użyczenia pomiędzy 

Powiatem Strzeleckim a Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, której przedmiotem 

było użyczenie działki nr 1160/20, o łącznej powierzchni 0,446 ha wraz z budynkiem Powiatowego 

Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich i wyposażeniem, z przeznaczeniem na realizację celów 

Statutowych. W dniu 18 grudnia 2018 roku Powiat Strzelecki przeniósł prawo własności do 

nieruchomości na Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich (Akt notarialny Repertorium 

A nr 10473/2018 z dnia 18.12.2018 r.) oraz przekazał na własność instytucji grunta oraz 

wyposażenie budynku.  

 

 

6. Nieruchomość położona w Strzelcach Opolskich przy ul. Księdza Wajdy 3 

(budynek byłego Zespołu Szkół Specjalnych w Strzelcach Opolskich) 

Nieruchomość przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich składa się z działek nr 1723,  

nr 1726/1, nr 1727/3 i nr 1730/5 o powierzchni kolejno 0,0550 ha, 0,0147 ha, 0,0082 ha, 0,2121 

ha. Na nieruchomości zlokalizowane są budynki, budowle i urządzenia. Obecnie na podstawie 
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Umowy 199/2016 z dnia 30.08.2016 r. nieruchomości gruntowe oraz budynki przy ul. Ks. Wajdy 

3 zostały oddane w nieodpłatne używanie Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej 

„Ósemka” w Strzelcach Opolskich, z przeznaczeniem na cele oświatowe szkolnictwa specjalnego. 

Zgodnie z umową Stowarzyszenie jest zobowiązane dokonać w każdym roku kalendarzowym 

nakładów modernizacyjno-odtworzeniowych na przedmiot umowy w wysokości 4.100,00 zł.  

W 2018 roku Stowarzyszenie dokonało w tym zakresie nakładów w kwocie 4.470,00 zł a 

przedmiotem poniesionych wydatków był montaż armatury łazienkowej.  

 

 

  

 

 

 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Budynek przy ul. Piłsudskiego 20 w Strzelcach Opolskich  

Nieruchomość położona jest na działce nr 1152/1. W planie zagospodarowania przestrzennego 

teren ten jest zakwalifikowany jako teren usług użyteczności publicznej. 

Na podstawie Umowy nr 49/2016 z dnia 24.03.2016 r. (w dniu 21.03.2019 r. zawarto kolejną 

umowę dzierżawy na okres od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.) nieruchomość dzierżawiona jest 

przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, w celu prowadzenia działalności statutowej. 

Stacja za zgodą właściciela nieruchomości (Powiatu) poddzierżawi część pomieszczeń 

Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu (130,2 m2)  oraz Powiatowemu Inspektoratowi 
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Weterynarii (15,55 m2). Wydzierżawiający ustalił tytułem dzierżawy objętej umową miesięczny 

czynsz dzierżawny w wysokości 711,38 zł netto, powiększony o obowiązującą stawkę podatku od 

towarów i usług.  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Nieruchomości gruntowe zabudowane przy ul. Czarnej 2 w Zawadzkiem 

Nieruchomości gruntowe to działki nr 3062, 3089, 3090, 3091, 3092, 3096, 3097, na których 

zlokalizowane są budynki, budowle i urządzenia. W planie zagospodarowania przestrzennego 

teren ten jest zakwalifikowany jako teren usług oświaty, teren usług zdrowia, przeznaczenie 

towarzyszące usługi turystyczne i parkingowe. Na mocy umowy 331/2016 z 30.12.2016 r. 

nieruchomości wydzierżawione są Prowincji Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich  

w Kopcu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej. 

Dzierżawca zgodnie z umową, zobowiązał się dbać o utrzymanie należytego stanu technicznego 

i sanitarnego przedmiotu umowy oraz dokonywać napraw oraz nakładów wynikających  

z normalnej jego eksploatacji. Jednocześnie od 2018 roku Prowincja zobowiązała się dokonywać 

w każdym roku kalendarzowym nakładów inwestycyjnych w kwocie nie mniejszej niż 70% 

rocznych kosztów amortyzacji przy zachowaniu wskaźnika udziału procentowego kosztów 

amortyzacji w kosztach ogółem w odniesieniu do faktycznych uzyskanych w danym roku 

dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt oraz dotacji celowej na dofinansowanie pobytu 

mieszkańców w domach pomocy społecznej. Zgodnie z przedłożonym przez Prowincję  

rozliczeniem poniesionych na przedmiot umowy nakładów inwestycyjnych w 2018 roku wyniosły 
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one 151.359,13 zł, co stanowi 218% amortyzacji w 2018 r. (69.452,49 zł). Przedmiotem 

dokonanych nakładów inwestycyjnych były: wymiana pokrycia dachowego i termomodernizacja 

w zakresie werandy północno-wschodniej, wymiana pokrycia dachowego i termomodernizacja  

w zakresie werandy północnej, termomodernizacja w zakresie pomieszczenia nr 4 (biuro) 

połączonego z weranda północną, wymiana dźwigu osobowego, wymiana okien w holu i kaplicy 

Zameczku oraz wymiana komina stalowego w budynku Pawilon 1993. Dodatkowo dzierżawca 

płaci czynsz dzierżawny, który na 2018 rok ustalono w wysokość 663,00 zł rocznie powiększony 

o obowiązujący podatek VAT. 
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9. Nieruchomości gruntowe zabudowane przy ul. Zamkowej w Kadłubie 

Nieruchomości gruntowe to działki 921/1, 921/2 (w planie zagospodarowania przestrzennego 

teren ten jest zakwalifikowany jako teren usług zdrowia) wraz z budynkami, budowlami  

i urządzeniami, położona w miejscowości Kadłub przy ul. Zamkowej 5 oddana na mocy umowy 

332/2016 z dnia 30.12.2016 r. w dzierżawę Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Misjonarek 

Maryi z siedzibą w Warszawie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej. 

Zgodnie z umową dzierżawca zobowiązuje się dbać o utrzymanie należytego stanu technicznego  

i sanitarnego przedmiotu umowy oraz dokonywać napraw oraz nakładów wynikających  

z normalnej jego eksploatacji. Jednocześnie zgodnie z umową Zgromadzenie zobowiązane jest  

do dokonywania w każdym roku kalendarzowym trwania umowy nakładów o charakterze 

modernizacyjno-odtworzeniowym na przedmiot umowy w kwocie nie mniejszej niż 70% 

rocznych kosztów amortyzacji. W 2018 nakłady modernizacyjno-odtworzeniowe poniesione 

przez Zgromadzenie na przedmiot umowy wyniosły 68.715,41 zł, co stanowi 89,9% kosztów 

amortyzacji w 2018 r. (76.435,19 zł –amortyzacja w 2018 r.). Przedmiotem dokonanych 

nakładów w 2018 roku była wymiana okien, wymiana instalacji odgromowej w budynku Barka 

oraz montaż systemu podnośników sufitowych w budynku Nowy Świat. Dodatkowo zgodnie  

z umową Zgromadzenie płaci czynsz dzierżawny, który na 2018 rok ustalono w wysokości 663,00 

zł na rok powiększony o obowiązujący podatek VAT. 
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10. Nieruchomość gruntowa przy ul. Zamkowej w Kadłubie (budynek po byłej 

oczyszczalni ścieków) 

Nieruchomość obejmuje części działki nr 921/2. W planie zagospodarowania przestrzennego 

teren ten jest zakwalifikowany jako teren budowli i urządzeń podczyszczania ścieków. Do dnia 

05.11.2017 r. nieruchomość gruntowa wraz z budynkiem była dzierżawiona przez Okręgową 

Spółdzielnię Mleczarską w Bieruniu na podstawie Umowy nr 262/2007 z dnia 05.11.2007 r.  

W dniu 06.11.2017 r. nieruchomość została oddana Powiatowi Strzeleckiemu. Obecnie 

nieruchomość jest nieużytkowana. W 2018 r. dokonano zabezpieczenia okna płytami 

wiórowymi. W celu należytego utrzymania terenu przyległego do budynku Powiat zleca 

koszenie trawy.  

W 2019 roku Zarząd Powiatu Strzeleckiego podjął decyzję o wprowadzeniu nieruchomości  

do umowy dzierżawy nieruchomości na cele realizacji powierzonych przez Powiat zadań 

własnych z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie DPS w Kadłubie. Jednocześnie podjęto 

decyzję o wystosowaniu wniosku do Gminy Strzelce Opolskie w celu zmiany przeznaczenia 

terenu w planie zagospodarowania przestrzennego, co w przyszłości umożliwi wynajęcie  

lub sprzedaż nieruchomości na cele prowadzenia działalności gospodarczej. 
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11. Nieruchomości  gruntowe przy ul. Dworcowej w Leśnicy 

Na dzień 31 marca 2019 roku Powiat Strzelecki jest właścicielem dwóch działek przy  

ul. Dworcowej w Leśnicy o numerach: 1227/6 o powierzchni 0,0897 ha i 1227/7  

o powierzchni 0,0989 ha, które w planie zagospodarowania przestrzeni widnieją jako tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

W/w działki zostały utworzone poprzez podział działki 1227 w Leśnicy, na 7 mniejszych działek 

w celu ich sprzedaży jako działki budowlane. Z działki 1227 wyodrębniono również  działkę  

na której jest umiejscowiona przepompownia oraz działkę wyodrębnioną pod drogę dojazdową, 

które zgonie z przepisami Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami zostały przekazane Gminie 

Leśnica. 

W 2017 roku sprzedano 2 z 7 działek (nr 1227/2 i nr 1227/3) o łącznej powierzchni 0,1772 ha za 

kwotę 58.013,00 zł brutto. Kolejne dwie działki zostały sprzedane w dniu 20 marca 2018 roku: 

- działka nr 1227/4 o powierzchni 0,0892 ha za kwotę 38 520,00 zł brutto, 

- działka nr 1227/5 o powierzchni 0,0895 ha za kwotę 38 520,00 zł brutto. 

W dniu 10 sierpnia 2018 roku podpisano umowę sprzedaży działki nr 1227/1 za kwotę 37.270 zł 

brutto. 

W celu sprzedaży pozostałych dwóch działek ogłaszane są przetargi. 

 

Pozostałe nieruchomości Powiatu Strzeleckiego znajdują się w trwałych zarządach jednostek 

organizacyjnych: 

1) Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich, 

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, 

3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, 

4) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, 

5) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, 

6) Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filiami w Szymiszowie i filią w Leśnicy, 

7) Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy. 

 

12. Nieruchomość zabudowana Pomnikiem Czynu Powstańczego i Amfiteatrem  

w Górze Świętej Anny (nie wchodząca w zasób nieruchomości powiatowych). 

Zgodnie z Porozumienie z dnia 1 września 2004 roku w sprawie administrowania 

nieruchomościami gruntowymi, na których znajduje się Pomnik Czynu Powstańczego i Amfiteatr  

w Górze Św. Anny zawartym pomiędzy Wojewodą Opolskim a Starostą Strzeleckim, Wojewoda  

co roku określa wysokość środków finansowych przekazywanych Powiatowi Strzeleckiemu jako 
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dotacja celowa na realizację zadań wynikających z w/w porozumienia. W 2018 roku dotacja 

celowa na administrowanie nieruchomościami gruntowymi, na których mieści się Pomnik oraz 

Amfiteatr to kwota 58.000,00 zł, z czego wykorzystano 52.694,93 zł. W ramach środków dotacji 

zawarto umowę Nr 368/2017 z dnia 28.12.2017 r. na bieżące administrowanie terenem (koszenie, 

dozorowanie, dbanie o drzewostan, utrzymanie ładu i czystości) z firmą KARO Roman Mrowiec 

wyłonioną w drodze zapytania ofertowego. Całkowity koszt umowy w 2018 roku to 35.999,64 zł. 

Ponadto w ramach środków dotacji na 2018 rok zlecono czyszczenie kolektorów odwadniających 

na terenie Amfiteatru – koszt 4.000,00 zł oraz remont kładki i czyszczenie rowu na działce  

nr 280/1 – koszt 8.500,00 zł. Z środków dotacji pokryto również koszt ubezpieczenia 

nieruchomości – 1.200,00 zł., zapewniono prąd w trakcie uroczystych obchodów rocznicy III 

Powstania Śląskiego wraz z zawieszeniem flagi – koszt 1.199,25 zł oraz trzykrotnie zlecono 

wywóz nieczystości stałych, wraz z składowaniem odpadów na składowisku – koszt 1.796,04 zł. 

Na 2019 rok przyznana przez Wojewodę kwota dotacji na administrowanie nieruchomościami 

Skarbu Państwa to 66.400,00 zł. W ramach tych środków w dniu 10 stycznia 2019 roku zawarto 

umowę Nr 20/2019 na bieżące administrowanie terenem (koszenie, dozorowanie, dbanie  

o drzewostan, utrzymanie ładu i czystości) z firmą KARO Roman Mrowiec wyłonioną w drodze 

zapytania ofertowego. Całkowity koszt umowy w 2019 roku to 38.887,84 zł. 

Powiat Strzelecki wspólnie z Gminą Leśnica jest beneficjentem projektu „Ochrona dziedzictwa 

kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny – Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika 

Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny oraz zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru  

w Górze Św. Anny”, który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko 2014-2020. W celu realizacji projektu Starosta Strzelecki za zgodą Wojewody 

Opolskiego (Zarządzenie Nr 179/2016 Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa) 

zawarł z Powiatem Strzeleckim Umowę nr 13/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie 

oddania w nieodpłatne używanie nieruchomości gruntowych, na podstawie której Powiat 

Strzelecki otrzymał prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane związane z 

realizacją w/w projektu. Na dzień 31 marca 2019 roku nie wyłoniono wykonawcy zadania. 
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II. INFORMACJA W ZAKRESIE SPEŁNIANIA KONTROLI 

OBOWIĄZKU POSIADANIA UBEZPIECZENIA 

NIERUCHOMOŚCI 

Na rok 2018 Powiat wspólnie ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi udzielił zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem było ubezpieczenie mienia Powiatu oraz mienia będącego  

w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego. Była to Umowa o świadczenie usług 

ubezpieczeniowych Nr 38/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku, polisa numer  Nr A-A 223466/2  

z 19.12.2017 r. Na rok  2019 zawarto kolejną Umowę Nr 417/2018 z dnia 28 kwietnia 2018 r., polisa 

numer 072652. 

Inne jednostki, które są użytkownikami nieruchomości na podstawie umów o nieodpłatne 

użytkowanie oraz umów dzierżawy zostały sprawdzone pod względem posiadania umów 

ubezpieczenia podczas kompleksowych kontroli przeprowadzonych przez pracownika Wydziału 

Organizacyjnego oraz Zespołu Kontroli w pierwszym kwartale 2018 r. oraz w pierwszym kwartale 

2019 r. Wszystkie kontrole wypadły pod tym względem pozytywnie.  
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III. INFORMACJE Z PRZEPROWADZONYCH W 2019 ROKU 

KONTROLI NIERUCHOMOŚCI POWIATOWYCH 

1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich  

ul. Powstańców Śląskich 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. BUDYNEK SZKOŁY 

LP 

PRZEGLĄD 

WYNIKI PRZEGLĄDÓW/ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

07.11.18 
07.11.17 

Pokrycie dachu na pracowniami dydaktycznymi z papy 

termozgrzewalnej z obróbkami blacharskimi nowe, wymienione w 

październiku 2018. Pokrycie dachu na salą gimnastyczną i częścią 

administracyjną z papy w stanie technicznym dobrym, pokrycie dachu 

nad pokojem nauczycielskim bez spoinowe w stanie technicznym 

dostatecznym. Rynny rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy 

stalowej ocynkowanej, widoczne miejsca korozji są w stanie 

technicznym dobrym, w rynnach i rurach odwodnieniowych zalegają 

liście, rura spustowa zaplecza Sali gimnastycznej zgnieciona, część 

połączeń rur spustowych z rurami deszczowymi jest nieuszczelniona. 

Ściany zewnętrzne ocieplone płytami styropianowymi. Na elewacjach 

wyprawy elewacyjne pocienione systemowe, widoczne drobne 

uszkodzenia (wgniecenia, spękania i drobne ubytki) w kilku miejscach 

na cokole oderwana listwa dociskająca folie kubełkową. Drzwi 

zewnętrzne wejściowe z kształtowników aluminiowych w stanie 
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technicznym dobrym, okna z profilu PCW w stanie technicznym 

dobrym. Przy budynku częściowo brakuje opasek. Inne elementy 

budynku, budowli i instalacji narażone na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas 

użytkowania obiektu bez z uwag. Obiekt znajduje się w należytym 

stanie technicznym zapewniającym dalsze bezpieczne jego 

użytkowanie. 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
  

BRAK 

INSTALA

CJI 

3 Instalacje 

gazowe 

 
  

BRAK 

INSTALA

CJI 

4 Przewody 

kominowe 

16.11.18 
17.05.17 

Protokół 45/2018. Przewody kominowe nad dachem stan dobry, 

wentylacje podłączone prawidłowo. Siła ciągu kominowego w 

przewodach kominowych, wentylacyjnych i spalinowych zmienna 

uzależniona od warunków atmosferycznych oraz infiltracji powietrza 

zewnętrznego. 

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
05.11.16 

Obiekt pomimo tego, że nie znajduje się w należytym stanie 

technicznym nie zagraża zdrowiu lub życia ludzi, bezpieczeństwu 

mienia lub środowisku jednakże wymaga niezbędnych napraw: w kilku 

miejscach drobne uszkodzenia wyprawy elewacyjnej, wejście do sali 

gimnastycznej uszkodzona na ścianach wyprawa elewacyjna, rury 

spustowe i rynny z blach stalowej ocynkowanej w kilku miejscach na 

łączeniach rynien występują przecieki. 

 

2 

Instalacja 

piorunochro

nna 

 
30.05.17 Protokół 04/04/2017. Instalacja odgromowa nadaje się do eksploatacji.  

3 Instalacja 

elektryczna 
 26.08.16 

Protokół 09/01/2016 pomiar rezystencji izolacji obwodów i urządzeń 

elektrycznych: mieści się w granicach podanych w PBUE. Protokół 

09/02/2016 badania skuteczności ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym przez szybkie wyłączanie: instalacja elektryczna wg 

dołączonych tabeli nadaje się do eksploatacji. Skuteczność ochrony 

przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenia zachowana Protokół 

09/03/2016 Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej: Ochrona 

przeciwporażeniowa skuteczna, instalacja elektryczna nadaje się do 

eksploatacji. 

 

 

B. BUDYNEK WARSZTATÓW 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

16.11.18 
17.05.18 

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną w stanie technicznym 

dobrym. Rynny rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy 

stalowej ocynkowanej, rynny w dwóch miejscach na 

łączeniach przeciekają., Obróbki blacharskie w stanie 

technicznym dobrym. Odwodnienie z rur spustowych 

częściowo powierzchniowe na teren działki i częściowo do 

sieci kanalizacji ogólnospławnej. Geigery odprowadzają wodę 

deszczową z rur spustowych do sieci kanalizacji 

ogólnospławnej zanieczyszczone liśćmi. Ściany zewnętrzne 

docieplone płytami styropianowymi. Na elewacjach frontowej 

w dolne części pod oknami ściana murowana z kamienia 

spoiny wypełnione zaprawą, filarki międzyokienne żelbetowe 

ocieplone i pokryte wyprawą elewacyjną w stanie technicznym 

dobrym. Bramy stalowe i drzwi z kształtowników 

aluminiowych w stanie technicznym dobrym, okna z profilu 

PCW w stanie technicznym dobrym. Budynek dydaktyczny 

nie posiada opaski. Inne elementy budynku, budowli i 

Przeglądy  

co pół 

roku. 



13 
 

instalacji narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i 

niszczące działania czynników występujących podczas 

użytkowania obiektu bez z uwag. Obiekt znajduje się w 

należytym stanie technicznym zapewniającym dalsze 

bezpieczne jego użytkowanie.  

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

16.11.18 
17.11.17 

Protokół 46/2018. Kominy nad dachem stan dobry, wentylacje 

podłączone prawidłowo. Siła ciągu kominowego w 

przewodach kominowych, wentylacyjnych i spalinowych 

zmienna uzależniona od warunków atmosferycznych oraz 

infiltracji powietrza zewnętrznego. 

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
02.11.16 

Obiekt pomimo tego, że nie znajduje się w należytym stanie 

technicznym nie zagraża zdrowiu lub życia ludzi, 

bezpieczeństwu mienia lub środowisku jednakże wymaga 

niezbędnych napraw: w kilku miejscach drobne uszkodzenia 

wyprawy elewacyjnej, w kilku miejscach na łączeniach rynien 

występują przecieki.  

 

2 

Instalacja 

piorunochro

nna 

 
30.05.17 

Protokół 06/04/2017. Instalacja odgromowa nadaje się do 

eksploatacji. 

 

3 Instalacja 

elektryczna 
 12, 20 i 22.8.16 

Protokół 10 i 11/01/2016 pomiar rezystencji izolacji obwodów 

i urządzeń elektrycznych: mieści się w granicach podanych w 

PBUE. Protokół 10 i 11/02/2016 badania skuteczności ochrony 

przed porażeniem prądem elektrycznym przez szybkie 

wyłączanie: instalacja elektryczna wg dołączonych tabeli 

nadaje się do eksploatacji. Skuteczność ochrony 

przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenia zachowana. 

Protokół 10 i 11/03/2016 Skuteczność ochrony 

przeciwporażeniowej: poprzez szybkie wyłączanie zachowana. 

Protokół 12/01/2016 pomiar rezystencji urządzeń 

elektrycznych: stan izolacji w obwodach elektrycznych mieści 

się w granicach podanych w PBUE. Protokół 12/03/2016 

pomiar skuteczności przeciwporażeniowej: instalacja nadaj się 

do eksploatacji, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

poprzez szybkie wyłączanie zachowana.  

 

 

C.  OBIEKT ORLIK 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

20.11.18 
20.11.17 

Budynek zaplecza sanitarno – szatniowego. Pokrycie dachu 

papą w stanie technicznym dobrym. Rury spustowe i obróbki 

blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej w stanie 

technicznym dobrym. Tynki i okładziny bez uwag. Pozostałe 

elementy obiektu drzwi zewnętrzne wejściowe w stanie 

technicznym dostatecznym brakuje ograniczników otwierania. 

Inne elementy budynku, budowli i instalacji narażone na 

szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania 

czynników występujących podczas użytkowania obiektu zwody 

pionowe instalacji odgromowej odłączone od uziomu. Boiska 

sportowe do piłki nożnej, płyta boiska ze sztucznej trawy w 

stanie technicznym dobrym. Boisko wielofunkcyjne z 

poliuretanu w stanie technicznym dobrym. Oświetlenie boiska 

do piłki nożnej – dwie lampy nie świecą. Oświetlenie boiska 

wielofunkcyjnego – 4 lampy nie świecą. W momencie 
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jednoczesnego włączenia oświetlenia boiska i do piłki nożnej i 

wielofunkcyjnego bezpiecznik w tablicy wyłącza się. Obiekt 

znajduje się w należytym stanie technicznym zapewniającym 

dalsze bezpieczne jego użytkowanie. 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

 
  

BRAK 

INSTALACJI 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
28.05.15 

Obiekt pomimo tego, że nie znajduje się w należytym stanie 

technicznym nie zagraża zdrowiu lub życia ludzi, 

bezpieczeństwu mienia lub środowisku jednakże wymaga 

niezbędnych napraw: na elewacji z desek oderwana deska, 

popękane płyty faliste pokrycia dachu łącznika, oprawy klosze 

w lampach oświetlenia zewnętrznego popękane, brak 

ograniczników w drzwiach.  

 

2 

Instalacja 

piorunochro

nna 

 
27.05.15 

Protokół 02/04/2015 sprawdzenie stanu uziemienia: uziom 

nadaje się do eksploatacji.  

 

3 Instalacja 

elektryczna 
 27.05.15 

Protokół 02/02/2015 badania skuteczności ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym przez szybkie wyłączanie: 

instalacja elektryczna wg dołączonych tabeli nadaje się do 

eksploatacji. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przez 

szybkie wyłączenia zachowana. Protokół 02/03/2015 

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej: instalacja 

elektryczna nadaje się do eksploatacji. Protokół 02/01/2015 

pomiar rezystencji izolacji obwodów i urządzeń elektrycznych: 

na podstawie wyników pomiarów stwierdza się, że stan izolacji 

w obwodach elektrycznych mieści się w granicach podanych w 

PBUE. Protokół 02/04/2015 sprawdzenie stanu uziemienia: 

uziom nadaje się do eksploatacji.  

 

 

D. BUDYNEK GOSPODARCZY 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

21.05.18 
 

Pokrycie dachu papą w stanie technicznym dostatecznym 

rozwalony komin ponad dachem. Rury spustowe i obróbki 

blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, widoczne miejsca 

korozji w kilku miejscach zdeformowane. Stan techniczny 

obróbek, rynien i rur spustowych dostateczny w rynnach 

zalegają osady. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z 

cegły, częściowo zawilgocone. Na elewacjach tynk Cem-Wap 

widoczne spękania, uszkodzenia ubytki. Drzwi zewnętrzne i 

bramy drewniane i stalowe mocno wyeksploatowane, okna z 

profili PCV w stanie technicznym dobrym, pozostałe okna 

drewniane mocno wyeksploatowane, brakuje szyb. Przy 

budynku brakuje opaski. Inne elementy budynku, budowli i 

instalacji narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i 

niszczące działania czynników występujących podczas 

użytkowania obiektu w budynku brak wody, która została 

odcięta z powodu przekorodowania i zakmienienia przyłącza 

wody. Budynek czesiowo wyposażony w instalację CO. 

Budynek nie znajduje się w należytym stanie technicznym i 

wymaga wykonania niezbędnego remontu. Niezwłocznie 

należy usunąć z dach gruz z rozwalonego komina.  (na dzień 

kontroli gruz został usunięty). Obiekt pomimo tego iż nie 
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znajduje się w należytym stanie techniczny nie zagraża życiu 

lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże 

wymaga wykonania niezbędnego remontu.. 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

 
  

BRAK 

PROTOKOŁU 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
 

  

2 

Instalacja 

piorunochro

nna 

 
 

  

3 Instalacja 

elektryczna 
  

  

 

2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowska 38  
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A. BUDYNEK SZKOŁY 

LP 

PRZEGLĄD 

WYNIKI PRZĘGLĄDÓW/ZALECENIA PO 

PRZEGLĄDZIE 
UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

17.3.17 
18.3.16 

Elementy budynku znajdują się w należytym stanie 

technicznym jednakże zapewnienie jego pełnej sprawności 

technicznej wymaga wykonania bieżącej konserwacji, naprawy 

bieżącej lub naprawy głównej. Przeprowadzać należy bieżące 

remonty wg potrzeb doraźnych z uwzględnieniem treści 

zaleceń protokołów branżowych. Zaleca się uregulować sposób 

wyprowadzenia nieczynnych przewodów dymowych ponad 

dach w ustaleniu z miejscowym mistrzem kominiarskim.. 

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

20.3.17 
24.03.16 

Protokół nr 5/2017. Niedrożne przewody kominowe 5 sztuk. 

Uszkodzone tynki na kominach w części strychowej budynku 2 

sztuki. Niesprawne przewody wentylacyjne w  salach 5, 7 i 28. 

Usunięto braki i uszkodzenia bezpośrednio po 

przeprowadzonej kontroli. 

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

19.3.18 
21.03.13 

Elementy budynku znajdują się w należytym stanie 

technicznym zapewniającą jego sprawność techniczną i jego 

dalsze bezpieczne użytkowanie. Estetyka obiektu budowlanego 

i jego otoczenia – stan dobry. 

 

2 

Instalacja 

piorunochro

nna 

 

01.6.16 

Protokół 1/2015 Odporności uziemienia instalacji 

piorunochronnej jest prawidłowa i odpowiada przepisom 

PNEN 62305. Ciągłość połączeń metalicznych instalacji 

odgromowej jest zachowana. 

 

30.10.15 
Protokół 2/10/2015. Stan izolacji kabli odpowiada 

wymaganiom PBUE i instalacja nadaje się do eksploatacji. 

 

03.09.15 

Protokół 3/10/2015. Sprawdzenie skuteczności samoczynnego 

wyłączania. Urządzenia są skutecznie zerowane spełniają 

wymagania PBUE i nadają się do eksploatacji.  

 

3 Instalacja 

elektryczna 
 30.10.15 

Protokół 4/10/2015. Sprawdzenie skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. Stwierdzono  że spełnia wymagania 

PBUE i nadają się do eksploatacji 

 

 

B. ŁĄCZNIK SALI GIMNASTYCZNEJ 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

17.3.17 
18.3.16 

Elementy budynku znajdują się w należytym stanie 

technicznym zapewniającą jego sprawności techniczną i dalsze 

jego bezpieczne użytkowanie. Przeprowadzać należy bieżące 

remonty wg potrzeb doraźnych z uwzględnieniem treści 

zaleceń protokołów branżowych. 

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 

BRAK 

INSTALACJI 
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3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

 
  

BRAK 

INSTALACJI 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

19.3.18 
21.03.13 

Elementy budynku znajdują się w należytym stanie 

technicznym zapewniającą jego sprawności techniczną i dalsze 

jego bezpieczne użytkowanie. Estetyka obiektu budowlanego i 

jego otoczenia – stan bardzo dobry. 

 

2 

Instalacja 

piorunochro

nna 

 

1.6.16 

Protokół 2/2015 Odporności uziemienia instalacji 

piorunochronnej jest prawidłowa i odpowiada przepisom 

PNEN 62305. Ciągłość połączeń metalicznych instalacji 

odgromowej jest zachowana. 

 

30.10.15 

Protokół 1/10/2015. Stan izolacji urządzeń i obwodów. Stan 

izolacji kabli odpowiada wymaganiom PBUE i instalacja 

nadaje się do eksploatacji. 

 

3.09.15 

Protokół 5/10/2015. Sprawdzenie skuteczności samoczynnego 

wyłączania. Urządzenia są skutecznie zerowane spełniają 

wymagania PBUE i nadają się do eksploatacji.  

 

3 
Instalacja 

elektryczna 

 

30.10.15 

Protokół 4/10/2015. Sprawdzenie skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. Stwierdzono  że spełnia wymagania 

PBUE i nadają się do eksploatacji 

 

 

C.  SALA GIMNASTYCZNA 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

17.3.17 
18.3.16 

Elementy budynku znajdują się w należytym stanie 

technicznym zapewniającym jego sprawność techniczną i 

dalsze bezpieczne jego użytkowanie. Wykonać remonty 

doraźne ze szczególnym uwzględnieniem napraw elewacji od 

strony wschodniej. 

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

 
  

BRAK 

INSTALACJI 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

19.3.18 
21.03.13 

Elementy budynku znajdują się w należytym stanie 

technicznym zapewniającym jego sprawność techniczną i 

dalsze bezpieczne jego użytkowanie. Estetyka obiektu 

budowlanego i jego otoczenia – stan bardzo dobry. 

 

2 

Instalacja 

piorunochro

nna 

 

1.6.16 

Protokół 3/2015 Odporności uziemienia instalacji 

piorunochronnej jest prawidłowa i odpowiada przepisom 

PNEN 62305. Ciągłość połączeń metalicznych instalacji 

odgromowej jest zachowana. 

 

30.10.15 

Protokół 1/10/2015. Stan izolacji urządzeń i obwodów. Stan 

izolacji kabli odpowiada wymaganiom PBUE i instalacja 

nadaje się do eksploatacji. 

 

3.09.15 

Protokół 5/10/2015. Sprawdzenie skuteczności samoczynnego 

wyłączania. Urządzenia są skutecznie zerowane spełniają 

wymagania PBUE i nadają się do eksploatacji.  

 

3 Instalacja 

elektryczna 
27.11.17 30.10.15 

Protokół 4/10/2015. Sprawdzenie skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. Stwierdzono  że spełnia wymagania 

PBUE i nadają się do eksploatacji 
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3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, ul. Krótka 1 

 

       
 

        
 

A. BUDYNEK SZKOŁY  

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

28.08.18 
28.08.17 

Protokół nr 1/ZSP/18. Budynek dydaktyczna wraz z salą 

gimnastyczną ZSP. Elementy budynku: fundamenty – stan 

techniczny dobry, ściany konstrukcyjne oraz działowe -  stan 

techniczny dobry, stropy -  stan techniczny dobry, posadzki 

korytarze -  stan techniczny dostateczny, posadzki w 

sanitariatach -  stan techniczny dobry, posadzki w salach 

lekcyjnych -  stan techniczny dobry i zły, posadzki na Sali 

gimnastycznej -  stan techniczny dobry, posadzki w 

pomieszczeniach gospodarczych -  stan techniczny dostateczny, 

powłoki malarskie w salach lekcyjnych -  stan techniczny 

dobry, powłoki malarskie ścian na korytarzach -  stan 

techniczny dobry, powłoki malarskie w sanitariatach -  stan 

techniczny dobry, stolarka okienna -  stan techniczny dobry, 

stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna -  stan techniczny 

dobry, schody zewnętrzne i wewnętrzne -  stan techniczny 

dobry, elementy przymocowane – rynny, rury spustowe, solary 

-  stan techniczny dobry i stabilnie zamocowane, kominy ponad 

dachem -  stan techniczny dobry, ogrodzenie -  stan techniczny 

dobry. Budynek nadaje się do dalszej eksploatacji. Stan 

techniczny obiektu ocenia się jako zadowalający.  
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2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

07.06.18 
06.06.17 

Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń 

kominowych odpowiadają przepisom. Wykonane konstrukcje i 

elementy mieszczą się w obowiązujących normach.  

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

28.08.18 
28.08.17 

Protokół nr 1/ZSP/18. Budynek dydaktyczna wraz z salą 

gimnastyczną ZSP. Elementy budynku: fundamenty – stan 

techniczny dobry, ściany konstrukcyjne oraz działowe -  stan 

techniczny dobry, stropy -  stan techniczny dobry, posadzki 

korytarze -  stan techniczny dostateczny, posadzki w 

sanitariatach -  stan techniczny dobry, posadzki w salach 

lekcyjnych -  stan techniczny dobry i zły, posadzki na Sali 

gimnastycznej -  stan techniczny dobry, posadzki w 

pomieszczeniach gospodarczych -  stan techniczny dostateczny, 

powłoki malarskie w salach lekcyjnych -  stan techniczny 

dobry, powłoki malarskie ścian na korytarzach -  stan 

techniczny dobry, powłoki malarskie w sanitariatach -  stan 

techniczny dobry, stolarka okienna -  stan techniczny dobry, 

stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna -  stan techniczny 

dobry, schody zewnętrzne i wewnętrzne -  stan techniczny 

dobry, elementy przymocowane – rynny, rury spustowe, solary 

-  stan techniczny dobry i stabilnie zamocowane, kominy ponad 

dachem -  stan techniczny dobry, ogrodzenie -  stan techniczny 

dobry. Budynek nadaje się do dalszej eksploatacji. Stan 

techniczny obiektu ocenia się jako zadowalający.  

 

2 

Instalacja 

piorunochro

nna 

31.08.17 
01.08.16 

Protokół 15/2017. Instalacja i urządzenia nadają się do 

eksploatacji. 

 

3 Instalacja 

elektryczna 
22.08.18 31.08.17 

Protokół 7/2018 Badania skuteczności samoczynnego 

wyłączenia, badanie rezystencji izolacji, badanie wyłączników 

różnicowo-prądowych. Instalacje i urządzenia są sprawne i 

nadają się do eksploatacji. 

 

 

B. KOMPLEKS ZEWNĘTRZNYCH BOISK SPORTOWYCH – PROTOKÓŁ 1/ZSP-S/18 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

28.08.18 
28.08.17 

Zaplecze szatniowo-sanitarne: pomieszczenie nr 1 – stan 

techniczny dobry, pomieszczenie nr 2 – stan techniczny dobry, 

pomieszczenie nr 3 – stwierdza się ślady zacieków przy 

instalacji wentylacyjnej zamontowanej w stropie 

pomieszczenia, pomieszczenie nr 4 – stwierdza się zacieki przy 

kratce wentylacyjnej, pomieszczenie nr 5 – stwierdza się 

zacieki przy kratce wentylacyjnej, pomieszczenie nr 6 – stan 

techniczny dobry. Elewacja budynków wyłożona listwami 

drewnianymi z łuszczącą się powłoką malarską – stan 

techniczny pochylni oraz balustrady ocenia się jako dobry. 

Boisko do piłki nożnej: sztuczna murawa – stan techniczny 

dobry, bramki piłkarskie – stabilne, ogrodzenie z siatki – stan 

techniczny dobry. Boisko wielofunkcyjne: sztuczna murawa – 

stan techniczny dobry, elementy konstrukcyjne – stabilne, 

ogrodzenie z siatki - stan techniczny dobry. Uszczelnić dach na 

budynkach zaplecza w miejscach zabudowanych kominków 

wentylacyjnych oraz odmalować ściany wyłożone tapetą. 

Wyczyścić drewniane listwy elewacyjne oraz wykonać nową 

powłokę malarską bądź zaimpregnować stosownym 
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impregnatem. Obiekt może być nadal bezpiecznie 

eksploatowany. Stan techniczny obiektu ocenia się jako 

zadowalający. 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

 
  

BRAK 

INSTALACJI 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

28.08.18 
28.08.17 

Zaplecze szatniowo-sanitarne: pomieszczenie nr 1 – stan 

techniczny dobry, pomieszczenie nr 2 – stan techniczny dobry, 

pomieszczenie nr 3 – stwierdza się ślady zacieków przy 

instalacji wentylacyjnej zamontowanej w stropie 

pomieszczenia, pomieszczenie nr 4 – stwierdza się zacieki przy 

kratce wentylacyjnej, pomieszczenie nr 5 – stwierdza się 

zacieki przy kratce wentylacyjnej, pomieszczenie nr 6 – stan 

techniczny dobry. Elewacja budynków wyłożona listwami 

drewnianymi z łuszczącą się powłoką malarską – stan 

techniczny pochylni oraz balustrady ocenia się jako dobry. 

Boisko do piłki nożnej: sztuczna murawa – stan techniczny 

dobry, bramki piłkarskie – stabilne, ogrodzenie z siatki – stan 

techniczny dobry. Boisko wielofunkcyjne: sztuczna murawa – 

stan techniczny dobry, elementy konstrukcyjne – stabilne, 

ogrodzenie z siatki - stan techniczny dobry. Uszczelnić dach na 

budynkach zaplecza w miejscach zabudowanych kominków 

wentylacyjnych oraz odmalować ściany wyłożone tapetą. 

Wyczyścić drewniane listwy elewacyjne oraz wykonać nową 

powłokę malarską bądź zaimpregnować stosownym 

impregnatem. Obiekt może być nadal bezpiecznie 

eksploatowany. Stan techniczny obiektu ocenia się jako 

zadowalający. 

 

2 

Instalacja 

piorunochro

nna 

 

  

BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacja 

elektryczna 

 
01.08.16 Protokół 8/2016. Brak uwag. 

 

 

 

4. Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, ul. Strażacka 8 z filią  

w Szymiszowie i Leśnicy. 
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A. BUDYNEK GŁÓWNY STRZELCE OPOLSKIE 

LP 

PRZEGLĄD 

WYNIKI KONTROLI/ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

06.12.18 
16.11.17 

Elementy konstrukcji budowy stan techniczny dobry.   

Elementy ścian zewnętrznych stan techniczny dobry.   

Elementy odwodnienia oraz obróbki blacharskie stan 

techniczny dobry.  

 

Pokrycie dachu stan techniczny dobry.  

Izolacje przeciwwilgociowe stan techniczny dobry.   

Elementy wykończeniowe stan techniczny dobry.   

Stolarka okienna i drzwiowa stan techniczny dobry.   

Elementy instalacji sanitarnych stan techniczny dobry.   

Wymienić odcinek instalacji wodociągowej w wymiennikowni.   

Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób środowiska oraz konstrukcji obiektu.  

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

11.01.19 
23.05.17 

Ocena szczelności połączeń dobra. Ocena stanu technicznego 

przewodów dobra. Ocena stanu technicznego urządzeń 

gazowych dobry. Instalacja gazowa nadaje się do dalszej 

eksploatacji.  

 

4 Przewody 

kominowe 

30.05.18 
17.05.17 

Protokół 41/2018. Przewody kominowe na dachem stan dobry, 

piec CO, gaz i wentylacja kotłowi podłączone prawidłowo. 

Przewody kominowe drożne. 

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

06.12.18 
07.12.13 

Elementy konstrukcji budowy stan techniczny dobry.   

 Elementy ścian zewnętrznych stan techniczny dobry  

Elementy odwodnienia oraz obróbki blacharskie stan 

techniczny dobry.  

 

Pokrycie dachu stan techniczny dobry.   

Izolacje przeciwwilgociowe stan techniczny dobry..  

Elementy wykończeniowe stan techniczny dobry.   

Stolarka okienna i drzwiowa stan techniczny dobry  

Elementy instalacji sanitarnych stan techniczny dobry  

Wymienić odcinek instalacji wodociągowej w wymiennikowni.  

Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób środowiska oraz konstrukcji obiektu. 

 

Budynek jest poprawnie eksploatowany   

Brak zastrzeżeń co do estetyki obiektu i jego otoczenia.  

2 

Instalacja 

piorunochro

nna 

 
01.07.14 

Instalacja piorunochronna  bez uwag zgodna z PN-86/E-05003 

i PN-JEC61024-1-2001/ Protokół 1/2014 

 

3 Instalacja 

elektryczna 
23.04.18 04.04.13 

Okresowo sprawdzać zabezpieczenie tablic bezpiecznikowych 

przed dostępem osób nieupoważnionych. Zaleca się 

comiesięczne sprawdzanie wyłączników różnicowoprądowych 

przyciskiem „TEST”. Protokół 11/04/2018. 

 

 

B.  BUDYNEK ADMINISTRACJI ARCHIWUM 

LP 

PRZEGLĄD 

WYNIKI KONTROLI/ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 
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ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

06.12.18 
16.11.17 

Elementy konstrukcji budowy stan techniczny dobry   

Elementy ścian zewnętrznych stan techniczny dobry   

Elementy odwodnienia oraz obróbki blacharskie stan 

techniczny dobry.  

 

Pokrycie dachu stan techniczny dobry.   

Izolacje przeciwwilgociowe stan techniczny dostateczny   

Elementy wykończeniowe stan techniczny dobry.   

Stolarka okienna i drzwiowa stan techniczny dobry.   

Elementy instalacji sanitarnych stan techniczny dobry   

Konserwacja dachu z papy.   

Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób środowiska oraz konstrukcji obiektu.  

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

30.05.18 
 

Protokół 44/2018. W pomieszczeniach WC i łazienek 

występują wentylacje typu „Z”. 

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

06.12.18 
 

Elementy konstrukcji budowy stan techniczny dobry.   

Elementy ścian zewnętrznych stan techniczny dobry  

Elementy odwodnienia oraz obróbki blacharskie stan 

techniczny dobry.  

 

Pokrycie dachu stan techniczny dobry.   

Izolacje przeciwwilgociowe stan techniczny dostateczny  

Elementy wykończeniowe stan techniczny dobry.   

Stolarka okienna i drzwiowa stan techniczny dobry.   

Elementy instalacji sanitarnych stan techniczny dobry.   

Budynek jest poprawnie eksploatowany.   

Brak zastrzeżeń co do estetyki obiektu i jego otoczenia.   

Konserwacja dachu z papy.   

Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób środowiska oraz konstrukcji obiektu. 

 

2 

Instalacja 

piorunochro

nna 

 

  BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacja 

elektryczna 
23.04.18 04.04.13 

Okresowo sprawdzać zabezpieczenie tablic bezpiecznikowych 

przed dostępem osób nieupoważnionych. Zaleca się 

comiesięczne sprawdzanie wyłączników różnicowoprądowych 

przyciskiem „TEST”. Protokół 11/04/2018. 

 

 

C. SZYMISZÓW – BUDYNEK GŁÓWNY 

LP 

PRZEGLĄD 

WYNIKI KONTROLI/ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

06.12.18 
16.11.17 

Elementy wewnętrzne: fundamenty – średni, izolacje poziome- 

średni, izolacje poziome-zły, ściany noścne-średni, ściany 

nośne – średni, ściany działowe-zadowalający, stropy-dobry, 

posadzki-dobry, tynki-średni, okładziny wewnętrzne-średni, 

konstrukcja dachu-średni, schody wewnętrzne-dobry, 

balustrady-dobry.  

 

Elementy zewnętrzne: gzymsy-średni, tynki, wyprawy-zły, 

schody zewnętrzne-zadowalający, balustrady – zadowalający, 

stolarka okienna-średni, parapety-zły, stolarka drzwiowa- 

zadowalający, kominy, wentylacja- zadowalający, podjazdy dla 

niepełnosprawnych-dobry.  
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Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia: pokrycie dachu-

zadowalający, obróbki blacharskie zadowalający, rynny- 

zadowalający, rury spustowe – średni.  

 

Usunąć przyczynę zawilgocenia ścian piwnic oraz części 

przyziemia. 

 

Zamontować parapety zewnętrzne   

Naprawić tynki zewnętrzne oraz powłoki malarskie.   

Zabudować okap nad kociołkami w kuchni.    

Wykryto ogniska korozji biologicznej belek przy podłodze na 

strychu. Należy zdjąć pokrycie z płyt OSB w obrębie belek, 

usunąć porażone fragmenty belek, zaimpregnowąć i usunąć 

braki.  

 

Przebudować i wykonać w sposób szczelny odpowietrzenie 

instalacji sanitarnej w poziomie strychu wraz z wykonaniem 

izolacji cieplnej rurociągów.  

 

Przeprowadzić remont instalacji CO   

Naprawić nawierzchnię parkingu wraz z odwodnieniem.   

Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym nie 

powoduje zagrożenia dla  bezpieczeństwa osób, środowiska i 

konstrukcji obiektu jednakże zapewnienie jego pełnej 

sprawności technicznej wymaga wykonania w/w robót 

budowlanych.  

 

Realizowany jest projekt termomodernizacji wraz z remontem 

budynku. .  

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

30.05.18 
17.05.17 

Protokół 43/2018. W pomieszczeniach kuchnio, łazienek, WC i 

pokojach wentylacje podłączone prawidłowo. Piec CO 

węglowy i wentylacja kotłowni podłączone są prawidłowo. 

Uchybienia: popękane tynki na kominie CO węglowego, 

uszkodzony zawias (wyłaz) do komina CO (wykonane na dzień 

kontroli). 

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

06.12.18 
07.12.13 

Elementy wewnętrzne: fundamenty – średni, izolacje poziome- 

średni, izolacje poziome-zły, ściany noścne-średni, ściany 

nośne – średni, ściany działowe-zadowalający, stropy-dobry, 

posadzki-dobry, tynki-średni, okładziny wewnętrzne-średni, 

konstrukcja dachu-średni, schody wewnętrzne-dobry, 

balustrady-dobry.  

 

Elementy zewnętrzne: gzymsy-średni, tynki, wyprawy-zły, 

schody zewnętrzne-zadowalający, balustrady – zadowalający, 

stolarka okienna-średni, parapety-zły, stolarka drzwiowa- 

zadowalający, kominy, wentylacja- zadowalający, podjazdy dla 

niepełnosprawnych-dobry.  

 

Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia: pokrycie dachu-

zadowalający, obróbki blacharskie zadowalający, rynny- 

zadowalający, rury spustowe – średni.  

 

Usunąć przyczynę zawilgocenia ścian piwnic oraz części 

przyziemia.  

 

Zamontować parapety zewnętrzne.   

Naprawić tynki zewnętrzne oraz powłoki malarskie.   

Zabudować okap nad kociołkami w kuchni.    

Wykryto ogniska korozji biologicznej belek przy podłodze na 

strychu. Należy zdjąć pokrycie z płyt OSB w obrębie belek, 

usunąć porażone fragmenty belek, zaimpregnowąć i usunąć 

braki.  

 

Przebudować i wykonać w sposób szczelny odpowietrzenie 

instalacji sanitarnej w poziomie strychu wraz z wykonaniem 

izolacji cieplnej rurociągów.  

 

Przeprowadzić remont instalacji CO.   

Naprawić nawierzchnię parkingu wraz z odwodnieniem.   

Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym nie 

powoduje zagrożenia dla  bezpieczeństwa osób, środowiska i 

konstrukcji obiektu jednakże zapewnienie jego pełnej 

sprawności technicznej wymaga wykonania w/w robót 

budowlanych.  

 

Realizowany jest projekt termomodernizacji wraz z remontem  
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budynku.  

Budynek jest poprawnie eksploatowany.   

Brak zastrzeżeń co do estetyki obiektu i jego otoczenia.  

2 

Instalacja 

piorunochro

nna 

24.04.18 
10.04.13 

W zakresie wykonanych badań stan techniczny instalacji 

odgromowej spełnia wymagania odpowiednich przepisów i 

nadaje się do eksploatacji. Protokół 12/04/2018. 

 

3 Instalacja 

elektryczna 
24.04.18 04.04.13 

Okresowo sprawdzać zabezpieczenie tablic bezpiecznikowych 

przed dostępem osób nieupoważnionych. Zaleca się 

comiesięczne sprawdzanie wyłączników różnicowoprądowych 

przyciskiem „TEST”. Instalacja wykonana na podstawie 

przepisów obowiązujących przed 1990r. Przy remoncie 

budynku zaleca się dostosowanie instalacji elektrycznej do 

aktualnie obowiązujących przepisów.  Protokół 12/04/2018. 

 

 

D. LEŚNICA BUDYNEK GŁÓWNY 

LP 

PRZEGLĄD 

WYNIKI KONTROLI/ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

06.12.18 
16.11.17 

Elementy konstrukcji budowy stan techniczny dobry.   

Elementy ścian zewnętrznych stan techniczny dobry.   

Elementy odwodnienia oraz obróbki blacharskie stan 

techniczny dobry.  

 

Pokrycie dachu stan techniczny dobry.   

Izolacje przeciwwilgociowe stan techniczny dobry.   

Elementy wykończeniowe stan techniczny dobry.   

Stolarka okienna i drzwiowa stan techniczny dobry.   

Elementy instalacji sanitarnych stan techniczny dobry.   

Uzupełnić tynk na elewacji nad drzwiami przy wejściu 

bocznym do budynku, ponadto należy udrożnić przepływ wód 

opadowych przy składzie węgla.  

 

Regularnie należy czyścić rewizje na rurach spustowych.   

Ponadto należy rozstrzygnąć czyją własnością jest mur w 

granicy działki przy wjeździe na posesję, gdyż jest pochylony i 

wymaga remontu.  

 

Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób środowiska oraz konstrukcji obiektu.  

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe  

30.05.18 
17.05.17 

Protokół 42/2018. Piec CO węglowy i wentylacja kotłowni 

podłączone są prawidłowo. W pomieszczeniach Kuni, WC, 

Łaźienek i pokojach wentylacje podłączone są prawidłowo. 

Przewody kominowe są drożne. Uszkodzona część czap 

kominowych na Domu Jakub. 

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

06.12.18 
07.12.13 

Elementy konstrukcji budowy stan techniczny dobry.   

Elementy ścian zewnętrznych stan techniczny dobry.   

Elementy odwodnienia oraz obróbki blacharskie stan 

techniczny dobry.  

 

Pokrycie dachu stan techniczny dobry.   

Izolacje przeciwwilgociowe stan techniczny dobry.   

Elementy wykończeniowe stan techniczny dobry.   

Stolarka okienna i drzwiowa stan techniczny dobry.   

Elementy instalacji sanitarnych stan techniczny dobry.   

Uzupełnić tynk na elewacji nad drzwiami przy wejściu 

bocznym do budynku, ponadto należy udrożnić przepływ wód 

opadowych przy składzie węgla.  
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Regularnie należy czyścić rewizje na rurach spustowych.   

Ponadto należy rozstrzygnąć czyją własnością jest mur w 

granicy działki przy wjeździe na posesję, gdyż jest pochylony i 

wymaga remontu.  

 

Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób środowiska oraz konstrukcji obiektu. 

 

Budynek jest poprawnie eksploatowany.   

Brak zastrzeżeń co do estetyki obiektu i jego otoczenia.   

Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób środowiska oraz konstrukcji obiektu. 

 

2 

Instalacja 

piorunochro-

nna 

25.04.18 
02.05.13 

W zakresie wykonanych badań stan techniczny instalacji 

odgromowej spełnia wymagania odpowiednich przepisów i 

nadaje się do eksploatacji. Protokół 10/04/2018. 

 

3 Instalacja 

elektryczna 
25.04.18 04.04.13 

Okresowo sprawdzać zabezpieczenie tablic bezpiecznikowych 

przed dostępem osób nieupoważnionych. Zaleca się 

comiesięczne sprawdzanie wyłączników różnicowoprądowych 

przyciskiem „TEST”. Rezystencja izolacji obwodów instalacji 

elektrycznej budynku nadaje się do eksploatacji, spełnia 

wymagania przepisów. Ochrona przeciwporażeniowa 

skuteczna nadaje się do eksploatacji, spełnia wymagania 

przepisów. Wyłączniki różnicowo – prądowe sprawne nadają 

się do eksploatacji. Protokół 10/04/2018. 

 

 

E. LEŚNICA BUDYNEK PRO MORTE 

LP 

PRZEGLĄD 

WYNIKI KONTROLI/ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

06.12.18 

 Elementy konstrukcji budowy – stan techniczny dobry.   

Elementy ścian zewnętrznych – stan techniczny dobry   

Elementy odwodnienia oraz obróbki blacharskie – stan 

techniczny dobry,.  

 

Pokrycie dachu – stan techniczny dobry,   

Izolacje przeciwwilgociowe - stan techniczny dobry.   

Elementy wykończeniowe – stan techniczny dobry.   

Stolarka okienna i drzwiowa – stan techniczny dobry.   

Elementy instalacji sanitarnej – stan dobry.   

Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla  

bezpieczeństwa osób, środowiska i konstrukcji obiektu.  

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

    

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 

  BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacja 

elektryczna 
25.04.18 

 Pomiar skuteczność ochrony przeciwporażeniowej  instalacji 

elektrycznej budynku nadaje się do eksploatacji, spełnia 

wymagania przepisów. Protokół 10/04/2018. 
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5. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych 

Niepełnosprawnych Intelektualnie w Zawadzkiem, ul. Czarna 2 

A. ZAMECZEK -  BUDYNEK GŁÓWNY - PROTOKÓŁ 1/2018 

LP 

PRZEGLĄD 

WYNIKI PRZEGLĄDÓW / ZALECENIA PO 

PRZEGLĄDZIE 
UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

07.11.18 
06.11.17 

Fundamenty i posadowienie stan dobry, brak widocznych 

oznak wskazujących na niestabilność podłoża lub 

przemieszenia w poziomie posadowienia. Dach i pokrycie stan 

dobry, pokrycie dachu w trakcie zmiany na pokrycie z 

dachówki karpiówki. Wymieniono pokrycie dachu dla połaci 

południowej, wieży oraz połaci północnej. Okna i drzwi 

zewnętrzne stan zadowalający. Elewacja stan dobry. Elementy 

zewnętrzne dojścia i podejścia, chodniki stan dobry. 

Kontynuować termomodernizację w miarę posiadanych 

możliwości. W trakcie przeglądu stanu technicznego i estetyki 

obiektu budowlanego nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcji 

ustroju nośnego ani oznak wskazujących na niebezpieczeństwo 

dla użytkowników. 

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 

BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

12.10.18 04.10.17 

Drożność przewodów kominowych – drożne. Ciąg kominowy 

(podciśnienie) przy zamkniętych oknach prawidłowy. Dostęp 

do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych dobry. 

Ogólny stan techniczny przewodów kominowych na całej ich 

długości dobry, kanałów, czopuchów,  rur, łączników dobry, 

nasad kominowych, drzwiczek wyczystnych i rewizyjnych 

dobry.   

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
26.11.14 

Budynek w stanie technicznym nadającym się do remontu wg 

protokołu 

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 

07.11.16 
Instalacja piorunochronna spełnia wymogi PN elektrycznej i 

nadaje się do dalszej eksploatacji. Protokół 50.11.2016 

 

3 Instalacja 

elektryczna 

 

16.08.17 

Pomiary rezystencji izolacji przewodów roboczych wykazały 

że ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim 

jest zachowana. Wyniki pomiarów mieszczą się w granicach 

normy. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem 

pośrednim spełnia wymogi szybkiego samoczynnego 

wyłączenia. Instalacja nadaje się do eksploatacji. Protokół RAP 

0019-2017 

 

 

B. BUDYNEK MIESZKALNY 1993 - PROTOKÓŁ 3/2018 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 
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ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

07.11.18 06.11.17 

Fundamenty i posadowienie stan dobry, brak widocznych 

oznak wskazujących na niestabilność podłoża lub 

przemieszenia w poziomie posadowienia. Dach i pokrycie stan 

zadowalający konstrukcja i pokrycie dachu nie wykazują 

uszkodzeń pokrycie dachu  z papy termozgrzewalnej nie 

wykazuje uszkodzeń . Brak uszkodzeń obróbek blacharskich. 

Zalecane malowanie obróbek blacharskich. Okna i drzwi 

zewnętrzne stan dobry. Elewacja stan zadowalający. Elementy 

zewnętrzne dojścia i podejścia, chodniki stan dobry. Zalecany 

remont pokrycia dachu,  zalecana termomodernizacja dachu w 

miarę posiadanych możliwości finansowych Zalecana 

termomodernizacja ścian i budynku w miarę możliwości 

finansowych. W trakcie przeglądu stanu technicznego i estetyki 

obiektu budowlanego nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcji 

ustroju nośnego ani oznak wskazujących na niebezpieczeństwo 

dla użytkowników. 

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
  

BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

12.10.18 
04.10.17 

Drożność przewodów kominowych – drożne. Ciąg kominowy 

(podciśnienie) przy zamkniętych oknach prawidłowy. Dostęp 

do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych dobry. 

Ogólny stan techniczny przewodów kominowych na całej ich 

długości dobry, kanałów, czopuchów,  rur, łączników dobry, 

nasad kominowych dobry i drzwiczek wyczystnych i 

rewizyjnych dobry.   

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
25.11.13 

Budynek ze względu na stan zadaszenia w średnim stanie 

technicznym. Uwagi wg protokołu. 

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 

07.11.16 
Instalacja piorunochronna spełnia wymogi PN elektrycznej i 

nadaje się do dalszej eksploatacji. Protokół 47.11.2016 

 

3 Instalacja 

elektryczna 

 

16.08.17 

Pomiary rezystencji izolacji przewodów roboczych wykazały 

że ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim 

jest zachowana. Wyniki pomiarów mieszczą się w granicach 

normy. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem 

pośrednim spełnia wymogi szybkiego samoczynnego 

wyłączenia. Instalacja nadaje się do eksploatacji. Protokół RAP 

0020-2017 

 

 

C. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY Z ŁĄCZNIKIEM 1980 - 

PROTOKÓŁ 2/2018 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

07.11.18 06.11.17 

Fundamenty i posadowienie stan dobry, brak widocznych 

oznak wskazujących na niestabilność podłoża lub 

przemieszenia w poziomie posadowienia. Dach i pokrycie stan 

średni konstrukcja i pokrycie dachu nie wykazują uszkodzeń 

pokrycie dachu  z papy termozgrzewalnej nie wykazuje 

uszkodzeń. Pokrycie dachu wykazuje znaczny stan zużycia 

technicznego około 50%, brak uszkodzeń obróbek 

blacharskich. Zalecane malowanie obróbek blacharskich. Okna 

i drzwi zewnętrzne stan dobry. Elewacja stan dobry miejscowe 
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braki tynków, średni stan malowania tynków elewacji 

północnej. Elementy zewnętrzne dojścia i podejścia, chodniki 

stan dobry. Zalecany remont pokrycia dachu,  zalecana 

termomodernizacja dachu w miarę posiadanych możliwości 

finansowych. Zalecana termomodernizacja ścian i budynku w 

miarę możliwości finansowych. W trakcie przeglądu stanu 

technicznego i estetyki obiektu budowlanego nie stwierdzono 

uszkodzeń konstrukcji ustroju nośnego ani oznak wskazujących 

na niebezpieczeństwo dla użytkowników. 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
  BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

12.10.18 
04.10.17 

Drożność przewodów kominowych – drożne. Ciąg kominowy 

(podciśnienie) przy zamkniętych oknach prawidłowy. Dostęp 

do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych dobry. 

Ogólny stan techniczny przewodów kominowych na całej ich 

długości dobry, kanałów, czopuchów,  rur, łączników dobry, 

nasad kominowych dobry i drzwiczek wyczystnych i 

rewizyjnych dobry.   

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
26.11.13 

Budynek w stanie technicznym nadającym się do remontu wg 

protokołu. 

 

2 

Instalacja 

piorunochronn

a 

 

07.11.16 
Instalacja piorunochronna spełnia wymogi PN elektrycznej i 

nadaje się do dalszej eksploatacji. Protokół 47.11.2016 

 

3 Instalacja 

elektryczna 

 

16.08.17 

Pomiary rezystencji izolacji przewodów roboczych wykazały 

że ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim 

jest zachowana. Wyniki pomiarów mieszczą się w granicach 

normy. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem 

pośrednim spełnia wymogi szybkiego samoczynnego 

wyłączenia. Instalacja nadaje się do eksploatacji. Protokół RAP 

0020-2017 

 

 

D. SZKOŁA - PROTOKÓŁ 4/2018 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

07.11.18 06.11.17 

Fundamenty i posadowienie stan dobry, brak widocznych 

oznak wskazujących na niestabilność podłoża lub 

przemieszenia w poziomie posadowienia. Dach i pokrycie stan 

dobry konstrukcja i pokrycie dachu nie wykazują uszkodzeń 

pokrycie dachu  z papy termozgrzewalnej nie wykazuje 

uszkodzeń. Brak uszkodzeń obróbek blacharskich. Zalecane 

termomodernizacja dachu. Okna i drzwi zewnętrzne stan dobry. 

Elewacja stan dobry pęknięcia tynku na elewacji i zestarzenie 

powłok malarskich. Elementy zewnętrzne dojścia i podejścia, 

chodniki stan dobry. Zalecana termomodernizacja dachu w 

miarę posiadanych możliwości finansowych. Odnowić powłoki 

malarskie na elewacji w ramach możliwości finansowych. W 

trakcie przeglądu stanu technicznego i estetyki obiektu 

budowlanego nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcji ustroju 

nośnego ani oznak wskazujących na niebezpieczeństwo dla 

użytkowników. 

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

   BRAK 

INSTALA

CJI 
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środowiska 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALA

CJI 

4 Przewody 

kominowe 

12.10.18 
04.10.17 

Drożność przewodów kominowych – drożne. Ciąg kominowy 

(podciśnienie) przy zamkniętych oknach prawidłowy. Dostęp 

do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych dobry. 

Ogólny stan techniczny przewodów kominowych na całej ich 

długości dobry, kanałów, czopuchów,  rur, łączników dobry, 

nasad kominowych dobry i drzwiczek wyczystnych i 

rewizyjnych dobry.   

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
26.11.13 Budynek w dobrym stanie technicznym. 

 

2 

Instalacja 

piorunochronn

a 

 

07.11.16 
Instalacja piorunochronna spełnia wymogi PN elektrycznej i 

nadaje się do dalszej eksploatacji. Protokół 48.11.2016 

 

3 Instalacja 

elektryczna 
 16.08.17 

Pomiary rezystencji izolacji przewodów roboczych wykazały 

że ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim 

jest zachowana. Wyniki pomiarów mieszczą się w granicach 

normy. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem 

pośrednim spełnia wymogi szybkiego samoczynnego 

wyłączenia. Instalacja nadaje się do eksploatacji. Protokół 93-

08-2017 

 

 

E. PAWILON REHABILITACYJNY NAMYSŁÓW - PROTOKÓŁ 5/2018 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

07.11.18 06.11.17 

Fundamenty i posadowienie stan dobry, brak widocznych 

oznak wskazujących na niestabilność podłoża lub 

przemieszenia w poziomie posadowienia. Dach i pokrycie stan 

dobry konstrukcja i pokrycie dachu nie wykazują uszkodzeń 

pokrycie dachu  z blach trapezowej nie wykazuje uszkodzeń 

nie wykazuje uszkodzeń, brak uszkodzeń obróbek 

blacharskich. Okna i drzwi zewnętrzne stan dobry. Elewacja 

stan dobry miejscowe spękania tynku cokołu. Elementy 

zewnętrzne dojścia i podejścia, chodniki stan dobry. Zalecana 

naprawa spękań i malowanie cokołów w miarę posiadanych 

możliwości finansowych. W trakcie przeglądu stanu 

technicznego i estetyki obiektu budowlanego nie stwierdzono 

uszkodzeń konstrukcji ustroju nośnego ani oznak wskazujących 

na niebezpieczeństwo dla użytkowników. 

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

   BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

12.10.18 
04.10.17 

Drożność przewodów kominowych – drożne. Ciąg kominowy 

(podciśnienie) przy zamkniętych oknach prawidłowy. Dostęp 

do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych dobry. 

Ogólny stan techniczny przewodów kominowych na całej ich 

długości dobry, kanałów, czopuchów,  rur, łączników dobry, 

nasad kominowych dobry i drzwiczek wyczystnych i 

rewizyjnych dobry.   

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
25.11.13 

Budynek w dobrym stanie technicznym.  
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2 
Instalacja 

piorunochronna 

 
07.11.16 

Instalacja piorunochronna spełnia wymogi PN elektrycznej i 

nadaje się do dalszej eksploatacji. Protokół 49.11.2016 

 

3 Instalacja 

elektryczna 

 

16.08.17 

Pomiary rezystencji izolacji przewodów roboczych wykazały 

że ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim 

jest zachowana. Wyniki pomiarów mieszczą się w granicach 

normy. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem 

pośrednim spełnia wymogi szybkiego samoczynnego 

wyłączenia. Instalacja nadaje się do eksploatacji. Protokół 93-

08-2017 

 

 

F. BUDYNEK MIESZKALNY 1937 - PROTOKÓŁ 6/2018 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

07.11.18 06.11.17 

Fundamenty i posadowienie stan dobry, brak widocznych 

oznak wskazujących na niestabilność podłoża lub 

przemieszenia w poziomie posadowienia. Dach i pokrycie stan 

dobry konstrukcja i pokrycie dachu nie wykazują uszkodzeń 

pokrycie dachu  z blach trapezowej nie wykazuje 

nieszczelności, brak uszkodzeń obróbek blacharskich. Okna i 

drzwi zewnętrzne stan dobry. Elewacja stan dobry brak tynku 

ozdobnego na dociepleniu elewacji. Elementy zewnętrzne 

dojścia i podejścia, chodniki stan dobry. Zalecane uzupełnienie 

tynku na elewacji w miarę posiadanych możliwości 

finansowych. W trakcie przeglądu stanu technicznego i estetyki 

obiektu budowlanego nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcji 

ustroju nośnego ani oznak wskazujących na niebezpieczeństwo 

dla użytkowników. 

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

   BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

12.10.18 
04.10.17 

Drożność przewodów kominowych – drożne. Ciąg kominowy 

(podciśnienie) przy zamkniętych oknach prawidłowy. Dostęp 

do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych dobry. 

Ogólny stan techniczny przewodów kominowych na całej ich 

długości dobry, kanałów, czopuchów,  rur, łączników dobry, 

nasad kominowych dobry i drzwiczek wyczystnych i 

rewizyjnych dobry.   

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
26.11.13 

Budynek w dobrym stanie technicznym.  

2 

Instalacja 

piorunochronn

a 

 

07.11.16 
Instalacja piorunochronna spełnia wymogi PN elektrycznej i 

nadaje się do dalszej eksploatacji. Protokół 53.11.2016 

 

3 Instalacja 

elektryczna 

 

16.08.17 

Pomiary rezystencji izolacji przewodów roboczych wykazały 

że ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim 

jest zachowana. Wyniki pomiarów mieszczą się w granicach 

normy. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem 

pośrednim spełnia wymogi szybkiego samoczynnego 

wyłączenia. Instalacja nadaje się do eksploatacji. Protokół RAP 

0020-2017 
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G. BUDYNEK MIESZKALNY PUNKTOWIEC - PROTOKÓŁ 7/2018 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

07.11.18 06.11.17 

Fundamenty i posadowienie stan dobry, brak widocznych 

oznak wskazujących na niestabilność podłoża lub 

przemieszenia w poziomie posadowienia. Dach i pokrycie stan 

dobry konstrukcja i pokrycie dachu nie wykazują uszkodzeń 

pokrycie dachu  z papy termozgrzewalne nie wykazuje 

uszkodzeń, brak uszkodzeń obróbek blacharskich. Okna i drzwi 

zewnętrzne stan dobry. Elewacja stan dobry brak tynku 

ozdobnego na dociepleniu elewacji. Elementy zewnętrzne 

dojścia i podejścia, chodniki stan dobry. Zalecane uzupełnienie 

tynku na elewacji w miarę posiadanych możliwości 

finansowych. W trakcie przeglądu stanu technicznego i estetyki 

obiektu budowlanego nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcji 

ustroju nośnego ani oznak wskazujących na niebezpieczeństwo 

dla użytkowników. 

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

5 Przewody 

kominowe 

12.10.18 
04.10.17 

Drożność przewodów kominowych – drożne. Ciąg kominowy 

(podciśnienie) przy zamkniętych oknach prawidłowy. Dostęp 

do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych dobry. 

Ogólny stan techniczny przewodów kominowych na całej ich 

długości dobry, kanałów, czopuchów,  rur, łączników dobry, 

nasad kominowych dobry i drzwiczek wyczystnych i 

rewizyjnych dobry.   

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
26.11.13 

Budynek w dobrym stanie technicznym.  

2 

Instalacja 

piorunochronn

a 

 

07.11.16 
Instalacja piorunochronna spełnia wymogi PN elektrycznej i 

nadaje się do dalszej eksploatacji. Protokół 51.11.2016 

 

3 Instalacja 

elektryczna 

 

16.08.17 

Pomiary rezystencji izolacji przewodów roboczych wykazały 

że ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim 

jest zachowana. Wyniki pomiarów mieszczą się w granicach 

normy. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem 

pośrednim spełnia wymogi szybkiego samoczynnego 

wyłączenia. Instalacja nadaje się do eksploatacji. Protokół 93-

08-2017 

 

 

H. BUDYNEK GOSPODARCZO-MIESZKALNY RAFAŁ - PROTOKÓŁ 8/2018 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

07.11.18 06.11.17 Fundamenty i posadowienie stan dobry, brak widocznych 

oznak wskazujących na niestabilność podłoża lub 
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przemieszenia w poziomie posadowienia. Dach i pokrycie stan 

średni konstrukcja i pokrycie dachu nie wykazują uszkodzeń, 

nierówności pokrycia dachu z blachy trapezowej nie skutkują 

nieszczelnością, brak uszkodzeń obróbek blacharskich. Okna i 

drzwi zewnętrzne stan dobry. Elewacja stan dobry brak tynku 

ozdobnego na dociepleniu elewacji. Elementy zewnętrzne 

dojścia i podejścia, chodniki stan dobry. Zalecane uzupełnienie 

tynku na elewacji w miarę posiadanych możliwości 

finansowych. W trakcie przeglądu stanu technicznego i estetyki 

obiektu budowlanego nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcji 

ustroju nośnego ani oznak wskazujących na niebezpieczeństwo 

dla użytkowników. 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

   BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

12.10.18* 
04.10.17 

Drożność przewodów kominowych – drożne. Ciąg kominowy 

(podciśnienie) przy zamkniętych oknach prawidłowy. Dostęp 

do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych dobry. 

Ogólny stan techniczny przewodów kominowych na całej ich 

długości dobry, kanałów, czopuchów,  rur, łączników dobry, 

nasad kominowych dobry i drzwiczek wyczystnych i 

rewizyjnych dobry.   

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
26.11.13 

Budynek w dobrym stanie technicznym  

2 

Instalacja 

piorunochronn

a 

 

07.11.16 
Instalacja piorunochronna spełnia wymogi PN elektrycznej i 

nadaje się do dalszej eksploatacji. Protokół 53.11.2016 

 

3 Instalacja 

elektryczna 

 

16.08.17 

Pomiary rezystencji izolacji przewodów roboczych wykazały 

że ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim 

jest zachowana. Wyniki pomiarów mieszczą się w granicach 

normy. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem 

pośrednim spełnia wymogi szybkiego samoczynnego 

wyłączenia. Instalacja nadaje się do eksploatacji. Protokół 93-

08-2017 

 

* - kontrola przewodów kominowych została zapisana w protokole kontroli budynku mieszkalnego 1937 

 

I. BUDYNEK TERAPEUTYCZNO-GOSPODARCZY – KURNIK - PROTOKÓŁ 

11/2018 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

07.11.18 06.11.17 

Fundamenty i posadowienie stan dobry, brak widocznych 

oznak wskazujących na niestabilność podłoża lub 

przemieszenia w poziomie posadowienia. Dach i pokrycie stan 

zadowalający konstrukcja i pokrycie dachu nie wykazują 

uszkodzeń, pokrycia dachu z blachy trapezowej nie wykazuje 

uszkodzeń okresowo występują przecieki, wymagany przegląd 

i naprawa pokrycia. Okna i drzwi zewnętrzne stan dobry. 

Elewacja stan dobry brak tynku ozdobnego na dociepleniu 

elewacji. Elementy zewnętrzne dojścia i podejścia, chodniki 

stan dobry. Zalecane wykonać naprawę pokrycia dachu 

uzupełnić tynk na elewacji w miarę posiadanych możliwości 

finansowych. W trakcie przeglądu stanu technicznego i estetyki 

obiektu budowlanego nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcji 
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ustroju nośnego ani oznak wskazujących na niebezpieczeństwo 

dla użytkowników. 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

   BRAK 

INSTALA

CJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

12.10.18* 
04.10.17 

Drożność przewodów kominowych – drożne. Ciąg kominowy 

(podciśnienie) przy zamkniętych oknach prawidłowy. Dostęp 

do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych dobry. 

Ogólny stan techniczny przewodów kominowych na całej ich 

długości dobry, kanałów, czopuchów,  rur, łączników dobry, 

nasad kominowych dobry i drzwiczek wyczystnych i 

rewizyjnych dobry.   

 

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
26.11.13 

Budynek w dobrym stanie technicznym.  

2 

Instalacja 

piorunochronn

a 

 

 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacja 

elektryczna 

 

16.08.17 

Pomiary rezystencji izolacji przewodów roboczych wykazały 

że ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim 

jest zachowana. Wyniki pomiarów mieszczą się w granicach 

normy. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem 

pośrednim spełnia wymogi szybkiego samoczynnego 

wyłączenia. Instalacja nadaje się do eksploatacji. Protokół 93-

08-2017 

 

*- kontrola przewodów kominowych została zapisana w protokole kontroli chlewni 

 

J. BUDYNEK GOSPODARCZY CHLEWNIA - PROTOKÓŁ 12/2018 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

07.11.18 06.11.17 

Fundamenty i posadowienie stan dobry, brak widocznych 

oznak wskazujących na niestabilność podłoża lub 

przemieszenia w poziomie posadowienia. Dach i pokrycie stan 

średni konstrukcja dachu nie wykazują uszkodzeń, pokrycia 

dachu z płyt eternitowych nie wykazuje uszkodzeń 

skutkujących przeciekami, brak uszkodzeń obróbek 

blacharskich wymagane miejscowe naprawy konserwacyjne 

pokrycia. Okna i drzwi zewnętrzne stan dobry. Elewacja stan 

średni zniszczone powłoki malarskie na elewacji. Elementy 

zewnętrzne dojścia i podejścia, chodniki stan dobry. Wymienić 

pokrycie dachu z płyt eternitowych wykonać miejscowe 

naprawy konserwacyjne w miarę posiadanych możliwości 

finansowych. Odtworzyć malowanie tynków na elewacji w 

miarę posiadanych możliwości finansowych. W trakcie 

przeglądu stanu technicznego i estetyki obiektu budowlanego 

nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcji ustroju nośnego ani 

oznak wskazujących na niebezpieczeństwo dla użytkowników. 

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

   BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 
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4 Przewody 

kominowe 

12.10.18 
04.10.17 

Drożność przewodów kominowych – drożne. Ciąg kominowy 

(podciśnienie) przy zamkniętych oknach prawidłowy. Dostęp 

do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych dobry. 

Ogólny stan techniczny przewodów kominowych na całej ich 

długości dobry, kanałów, czopuchów,  rur, łączników dobry, 

nasad kominowych dobry i drzwiczek wyczystnych i 

rewizyjnych dobry.   

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
26.11.13 

Budynek w średnim stanie technicznym. Uwagi wg protokołu  

2 

Instalacja 

piorunochronn

a 

 

07.11.16 
Instalacja piorunochronna spełnia wymogi PN elektrycznej i 

nadaje się do dalszej eksploatacji. Protokół 52.11.2016 

 

3 Instalacja 

elektryczna 

 

16.08.17 

Pomiary rezystencji izolacji przewodów roboczych wykazały 

że ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim 

jest zachowana. Wyniki pomiarów mieszczą się w granicach 

normy. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem 

pośrednim spełnia wymogi szybkiego samoczynnego 

wyłączenia. Instalacja nadaje się do eksploatacji. Protokół 93-

08-2017 

 

 

K. KONTENEROWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW ZEWNĘTRZNA SIEĆ 

KANALIZACYJNA WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA 

PROTOKÓŁ 16/2018 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

07.11.18 06.11.17 

Fundamenty i posadowienie stan dobry, brak widocznych 

oznak wskazujących na niestabilność podłoża lub 

przemieszenia w poziomie posadowienia. Dach i pokrycie stan 

średni konstrukcja dachu nie wykazują uszkodzeń, pokrycia 

dachu z płyt falistych bitumicznych nie wykazuje uszkodzeń 

skutkujących przeciekami, brak uszkodzeń obróbek 

blacharskich. Elewacja stan dobry powłoki malarskie na 

elewacji stan dobry. Elementy zewnętrzne dojścia i podejścia, 

chodniki stan dobry. W trakcie przeglądu stanu technicznego i 

estetyki obiektu budowlanego nie stwierdzono uszkodzeń 

konstrukcji ustroju nośnego ani oznak wskazujących na 

niebezpieczeństwo dla użytkowników. 

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

   BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
 

  

2 

Instalacja 

piorunochronn

a 

 

 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacja 

elektryczna 
23.03.18  

Instalacja nadaje się do eksploatacji. Protokół 12-03-18  
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L. GARAŻ PIĘCIOBOKSOWY PROTOKÓŁ 10A/2018 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

07.11.18  

Fundamenty i posadowienie stan dobry, brak widocznych 

oznak wskazujących na niestabilność podłoża lub 

przemieszenia w poziomie posadowienia. Dach i pokrycie stan 

dobry konstrukcja dachu nie wykazują uszkodzeń, pokrycia 

dachu z blach trapezowej nie wykazuje uszkodzeń 

skutkujących przeciekami, brak uszkodzeń obróbek 

blacharskich. Wymagane miejscowe regulacje obróbek 

blacharskich. Wrota zewnętrzne stan dobry. Elewacja stan 

zadowalający częściowo wyeksploatowane powłoki malarskie 

na elewacji. Elementy zewnętrzne dojścia i podejścia, chodniki 

stan dobry. W trakcie przeglądu stanu technicznego i estetyki 

obiektu budowlanego nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcji 

ustroju nośnego ani oznak wskazujących na niebezpieczeństwo 

dla użytkowników. 

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

   BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

 
 

 BRAK 

PROTOKOŁ

ÓW 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
25.11.13 

Budynek w dobrym stanie technicznym bez uwag   

2 

Instalacja 

piorunochronn

a 

 

 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacja 

elektryczna 
23.03.18  

Instalacja nadaje się do eksploatacji. Protokół 12-03-18  

 

Nie wykonano kontroli przewodów kominowych. Obiekt ten jest wyłączony z użytkowania, jest 

wykorzystywany  m.in.:  jako skład części zamiennych do napraw wykonywanych na obiekcie DPS , 

uszkodzonych wózków,  jako garaż dla maszyny odśnieżającej,  przyczepy itp. 

 

M. GARAŻ CZTEROBOKSOWY PROTOKÓŁ 9A/2018 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

07.11.18  

Fundamenty i posadowienie stan dobry, brak widocznych 

oznak wskazujących na niestabilność podłoża lub 

przemieszenia w poziomie posadowienia. Dach i pokrycie stan 

dobry konstrukcja dachu nie wykazują uszkodzeń, pokrycia 

dachu z papy nie wykazuje uszkodzeń skutkujących 

przeciekami, brak uszkodzeń obróbek blacharskich. Wrota stan 

dobry. Elewacja stan dobry częściowo wyeksploatowane 
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powłoki malarskie na elewacji. Elementy zewnętrzne dojścia i 

podejścia, chodniki stan dobry. W trakcie przeglądu stanu 

technicznego i estetyki obiektu budowlanego nie stwierdzono 

uszkodzeń konstrukcji ustroju nośnego ani oznak wskazujących 

na niebezpieczeństwo dla użytkowników. 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

   BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

 
 

  BRAK 

PROTOKOŁ

ÓW  

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
25.11.13 

Budynek w dobrym stanie technicznym   

2 

Instalacja 

piorunochronn

a 

 

 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacja 

elektryczna 
23.03.18  

Instalacja nadaje się do eksploatacji. Protokół 12-03-18 
 

 

6.  Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie 

A. KSIĘGA OBIEKTU BUDOWLANEGO NR 1 KOTŁOWNIA DOM ŚW JÓZEFA 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCY POPRZEDNI 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

 10.03.17   

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 

BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

22.6.18 17.05.17 

Dom św Józefa: Protokół 85/2018. Przewody kominowe nad 

dachem stan dobry. Przewody wentylacyjne drożne. W 

pomieszczeniach jadalni, świetlicy i WC występują wentylacje 

grawitacyjne i mechaniczne. Kotłownia : Protokół 87/2018. 

Kominy od pieców C.O. węglowej i olejowej stan dobry. Piec 

C.O. węglowy i olejowy podłączone prawidłowo. Przewody 

spalinowe i wentylacyjne są drożne.  

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

9.3.2018 
08-18.03.13 

Elementy konstrukcji budynku (ściany, stropy oraz konstrukcja 

dachu) w stanie technicznym dobrym. Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, gzymsy, stolarka okienna i drzwiowa) 

stan techniczny dobry. Elementy odwodnienia budynku oraz 

obróbki blacharskie stan techniczny dobry. Pokrycie dachu stan 

techniczny dobry. Izolacje przeciwwilgociowe stan techniczny 

dobry. Izolacje cieplne stan techniczny dobry. Elementy 

wykończenia budynku (tynki, posadzki, okładziny ścian i 

stropów) stan techniczny dobry. Eksploatacja obiektu nie 

powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska 

oraz konstrukcji obiektu. Brak zastrzeżeń co do estetyki 

obiektu i jego otoczenia 

 

2 Instalacja 

piorunochron

 
15.07.15 

Protokół nr 8/2015 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. Odporność 

uziemienia instalacji piorunochronnej jest prawidłowa i 
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na odpowiada przepisom PN-86/5003. Ciągłość połączeń 

metalicznych instalacji odgromowych jest zachowana. 

3 Instalacja 

elektryczna 

 

15.07.15 

Protokół nr 1/2015 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 

Sprawdzenie izolacji urządzeń i obwodów: Stan izolacji kabli 

odpowiada wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.3. w zakresie 

ochrony przed dotykiem bezpośrednim i instalacja nadaje się 

do eksploatacji. Protokół 2/2015 Skuteczność zerowania: 

urządzenia spełniają wymagania PN-HD 60364-6, p.61.3.3. w 

zakresie ochrony przed dotykiem pośrednim za pomocą 

samoczynnego wyłączenia zasilania i nadają się do 

eksploatacji. Protokół 3/2015 sprawdzenie skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania PN-HD 

60364-6, p.61.3.3. i nadaje się do eksploatacji. 

 

 

B. KSIĘGA OBIEKTU BUDOWLANEGO NR 2 BUDYNEK GOSPODARCZY 

PRALNIA 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCY POPRZEDNI 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

 
10.03.17 

  

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 

BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

22.6.18 
17.05.17 

Protokół 86/2018. Przewody kominowe nad dachem stan 

dobry. Przewody wentylacyjne drożne. Brak stałej drabiny do 

kontroli i czyszczenia przewodów kominowych.  W 

pomieszczeniach pralni i szwalni występują wentylacje 

grawitacyjne i mechaniczne.  

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

9.3.2018 
08.03.13 

Elementy konstrukcji budynku (ściany, stropy oraz konstrukcja 

dachu) w stanie technicznym dobrym. Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, gzymsy, stolarka okienna i drzwiowa) 

stan techniczny dobry. Elementy odwodnienia budynku oraz 

obróbki blacharskie stan techniczny dobry. Pokrycie dachu stan 

techniczny dobry. Izolacje przeciwwilgociowe stan techniczny 

dobry. Izolacje cieplne stan techniczny dobry. Elementy 

wykończenia budynku (tynki, posadzki, okładziny ścian i 

stropów) stan techniczny dobry. Eksploatacja obiektu nie 

powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska 

oraz konstrukcji obiektu. Brak zastrzeżeń co do estetyki 

obiektu i jego otoczenia 

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 

15.07.15 

Protokół nr 8/2015 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. Odporność 

uziemienia instalacji piorunochronnej jest prawidłowa i 

odpowiada przepisom PN-86/5003. Ciągłość połączeń 

metalicznych instalacji odgromowych jest zachowana. 

 

3 Instalacja 

elektryczna 

 

15.07.15 

Protokół nr 1/2015 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 

Sprawdzenie izolacji urządzeń i obwodów: Stan izolacji kabli 

odpowiada wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.3. w zakresie 

ochrony przed dotykiem bezpośrednim i instalacja nadaje się 

do eksploatacji. Protokół 2/2015 Skuteczność zerowania: 

urządzenia spełniają wymagania PN-HD 60364-6, p.61.3.3. w 
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zakresie ochrony przed dotykiem pośrednim za pomocą 

samoczynnego wyłączenia zasilania i nadają się do 

eksploatacji. Protokół 3/2015 sprawdzenie skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania PN-HD 

60364-6, p.61.3.3. i nadaje się do eksploatacji. 

 

C. KSIĘGA OBIEKTU BUDOWLANEGO NR 3 BUDYNEK CHLEWNIA 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCY POPRZEDNI 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

 
10.03.17 

  

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 
BRAK 

INSTALA

CJI 

3 Instalacje 

gazowe 

 
 

 
BRAK 

INSTALA

CJI 

4 Przewody 

kominowe 

22.06.18 17.05.17 Protokół 88/2018. Przewody kominowe nad dachem stan 

dobry. Przewody dymowe i wentylacyjne drożne.   

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

09.03.18 
08.03.13 

Elementy konstrukcji budynku (ściany, stropy oraz konstrukcja 

dachu) w stanie technicznym dobrym. Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, gzymsy, stolarka okienna i drzwiowa) 

stan techniczny dobry. Elementy odwodnienia budynku oraz 

obróbki blacharskie stan techniczny dobry. Pokrycie dachu stan 

techniczny dobry. Izolacje przeciwwilgociowe stan techniczny 

dobry. Elementy wykończenia budynku (tynki, posadzki, 

okładziny ścian i stropów) stan techniczny dobry. Eksploatacja 

obiektu nie powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, 

środowiska oraz konstrukcji obiektu. Brak zastrzeżeń co do 

estetyki obiektu i jego otoczenia 

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 

15.07.15 

Protokół nr 8/2015 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. Odporność 

uziemienia instalacji piorunochronnej jest prawidłowa i 

odpowiada przepisom PN-86/5003. Ciągłość połączeń 

metalicznych instalacji odgromowych jest zachowana. 

 

3 Instalacja 

elektryczna 

 

15.07.15 

Protokół nr 1/2015 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 

Sprawdzenie izolacji urządzeń i obwodów: Stan izolacji kabli 

odpowiada wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.3. w zakresie 

ochrony przed dotykiem bezpośrednim i instalacja nadaje się 

do eksploatacji. Protokół 2/2015 Skuteczność zerowania: 

urządzenia spełniają wymagania PN-HD 60364-6, p.61.3.3. w 

zakresie ochrony przed dotykiem pośrednim za pomocą 

samoczynnego wyłączenia zasilania i nadają się do 

eksploatacji. Protokół 3/2015 sprawdzenie skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania PN-HD 

60364-6, p.61.3.3. i nadaje się do eksploatacji. 
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D. KSIĘGA OBIEKTU BUDOWLANEGO NR 5 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCY POPRZEDNI 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

 
10.03.17 

  

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 

BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

22.06.18 17.05.17 
Protokół 78/2018. Przewody kominowe nad dachem stan 

dobry. W przewodach wentylacyjnych występują ptasie 

gniazda. W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, WC i 

innych występują wentylacje grawitacyjne.  

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

09.03.18 
08.03.13 

Elementy konstrukcji budynku (ściany, stropy oraz konstrukcja 

dachu) w stanie technicznym dobrym. Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, gzymsy, stolarka okienna i drzwiowa) 

stan techniczny dobry. Elementy odwodnienia budynku oraz 

obróbki blacharskie stan techniczny dobry. Pokrycie dachu stan 

techniczny dobry. Izolacje przeciwwilgociowe stan techniczny 

dobry. Izolacje cieplne stan techniczny dobry. Elementy 

wykończenia budynku (tynki, posadzki, okładziny ścian i 

stropów) stan techniczny dobry. Eksploatacja obiektu nie 

powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska 

oraz konstrukcji obiektu. Brak zastrzeżeń co do estetyki 

obiektu i jego otoczenia 

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 

15.07.15 

Protokół nr 15/2015 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 

Odporność uziemienia instalacji piorunochronnej jest 

prawidłowa i odpowiada przepisom PN-86/5003. Ciągłość 

połączeń metalicznych instalacji odgromowych jest 

zachowana. 

 

3 Instalacja 

elektryczna 

 

15.07.15 

Protokół nr 1/2015 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 

Sprawdzenie izolacji urządzeń i obwodów: Stan izolacji kabli 

odpowiada wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.3. w zakresie 

ochrony przed dotykiem bezpośrednim i instalacja nadaje się 

do eksploatacji. Protokół 2/2015 Skuteczność zerowania: 

urządzenia spełniają wymagania PN-HD 60364-6, p.61.3.3. w 

zakresie ochrony przed dotykiem pośrednim za pomocą 

samoczynnego wyłączenia zasilania i nadają się do 

eksploatacji. Protokół 3/2015 sprawdzenie skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania PN-HD 

60364-6, p.61.3.3. i nadaje się do eksploatacji. 

 

 

E. KSIĘGA OBIEKTU BUDOWLANEGO NR 6 SZKOŁA ŻYCIA 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCY POPRZEDNI 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 
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1 Elementy 

budynku 

 
10.03.17 

  

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 

BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

22.06.18 17.05.17 
Protokół 79/2018. Przewody kominowe nad dachem stan 

dobry. Przewody wentylacyjne drożne.  W pomieszczeniach 

klas i WC występują wentylacje grawitacyjne. 

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

09.03.18 
08.03.13 

Elementy konstrukcji budynku (ściany, stropy oraz konstrukcja 

dachu) w stanie technicznym dobrym. Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, gzymsy, stolarka okienna i drzwiowa) 

stan techniczny dobry. Elementy odwodnienia budynku oraz 

obróbki blacharskie stan techniczny dobry. Pokrycie dachu stan 

techniczny dobry. Izolacje przeciwwilgociowe stan techniczny 

dobry. Izolacje cieplne stan techniczny dobry. Elementy 

wykończenia budynku (tynki, posadzki, okładziny ścian i 

stropów) stan techniczny dobry. Eksploatacja obiektu nie 

powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska 

oraz konstrukcji obiektu. Brak zastrzeżeń co do estetyki 

obiektu i jego otoczenia 

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 

15.07.15 

Protokół nr 9/2015 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. Odporność 

uziemienia instalacji piorunochronnej jest prawidłowa i 

odpowiada przepisom PN-86/5003. Ciągłość połączeń 

metalicznych instalacji odgromowych jest zachowana. 

 

3 Instalacja 

elektryczna 

 

15.07.15 

Protokół nr 1/2015 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 

Sprawdzenie izolacji urządzeń i obwodów: Stan izolacji kabli 

odpowiada wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.3. w zakresie 

ochrony przed dotykiem bezpośrednim i instalacja nadaje się 

do eksploatacji. Protokół 2/2015 Skuteczność zerowania: 

urządzenia spełniają wymagania PN-HD 60364-6, p.61.3.3. w 

zakresie ochrony przed dotykiem pośrednim za pomocą 

samoczynnego wyłączenia zasilania i nadają się do 

eksploatacji. Protokół 3/2015 sprawdzenie skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania PN-HD 

60364-6, p.61.3.3. i nadaje się do eksploatacji. 

 

 

F. KSIĘGA OBIEKTU BUDOWLANEGO NR 7 FIZYKOTERAPIA, SALA GIMNASTYCZNA 

Z ŁĄCZNIKIEM 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCY POPRZEDNI 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

 
10.03.17 

  

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 

BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

22.06.18 17.05.17 Protokół 82/2018. Przewody kominowe nad dachem stan 

dobry. Przewody wentylacyjne drożne.  

 

PIĘCIOLETNI 
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1 Elementy 

budynku 

09.03.18 
08.03.13 

Elementy konstrukcji budynku (ściany, stropy oraz konstrukcja 

dachu) w stanie technicznym dobrym. Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, gzymsy, stolarka okienna i drzwiowa) 

stan techniczny dobry. Elementy odwodnienia budynku oraz 

obróbki blacharskie stan techniczny dobry. Pokrycie dachu stan 

techniczny dobry. Izolacje przeciwwilgociowe stan techniczny 

dobry. Izolacje cieplne stan techniczny dobry. Elementy 

wykończenia budynku (tynki, posadzki, okładziny ścian i 

stropów) stan techniczny dobry. Eksploatacja obiektu nie 

powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska 

oraz konstrukcji obiektu. Brak zastrzeżeń co do estetyki 

obiektu i jego otoczenia 

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 

15.07.15 

Protokół nr 10/2015 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 

Odporność uziemienia instalacji piorunochronnej jest 

prawidłowa i odpowiada przepisom PN-86/5003. Ciągłość 

połączeń metalicznych instalacji odgromowych jest 

zachowana. 

 

3 Instalacja 

elektryczna 

 

15.07.15 

Protokół nr 1/2015 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 

Sprawdzenie izolacji urządzeń i obwodów: Stan izolacji kabli 

odpowiada wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.3. w zakresie 

ochrony przed dotykiem bezpośrednim i instalacja nadaje się 

do eksploatacji. Protokół 2/2015 Skuteczność zerowania: 

urządzenia spełniają wymagania PN-HD 60364-6, p.61.3.3. w 

zakresie ochrony przed dotykiem pośrednim za pomocą 

samoczynnego wyłączenia zasilania i nadają się do 

eksploatacji. Protokół 3/2015 sprawdzenie skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania PN-HD 

60364-6, p.61.3.3. i nadaje się do eksploatacji. 

 

 

G. KSIĘGA OBIEKTU BUDOWLANEGO NR 8 HYDROTERAPIA 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCY POPRZEDNI 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

 
10.03.17 

  

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 

BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

22.06.18 
17.05.17 

Protokół 83/2018. Przewody kominowe nad dachem stan 

dobry. Przewody wentylacyjne drożne. Brak stałej drabiny do 

kontroli i czyszczenia przewodów kominowych.  W 

pomieszczeniach pływalni i socjalnych występują wentylacje 

grawitacyjne i mechaniczne.  

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

09.03.18 
08.03.13 

Elementy konstrukcji budynku (ściany, stropy oraz konstrukcja 

dachu) w stanie technicznym dobrym. Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, gzymsy, stolarka okienna i drzwiowa) 

stan techniczny dobry. Elementy odwodnienia budynku oraz 

obróbki blacharskie stan techniczny dobry. Pokrycie dachu stan 

techniczny dobry. Izolacje przeciwwilgociowe stan techniczny 

dobry. Izolacje cieplne stan techniczny dobry. Elementy 

wykończenia budynku (tynki, posadzki, okładziny ścian i 

stropów) stan techniczny dobry. Eksploatacja obiektu nie 

powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska 

oraz konstrukcji obiektu. Brak zastrzeżeń co do estetyki 
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obiektu i jego otoczenia 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 

15.07.15 

Protokół nr 11/2015 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 

Odporność uziemienia instalacji piorunochronnej jest 

prawidłowa i odpowiada przepisom PN-86/5003. Ciągłość 

połączeń metalicznych instalacji odgromowych jest 

zachowana. 

 

3 Instalacja 

elektryczna 

 

15.07.15 

Protokół nr 1/2015 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 

Sprawdzenie izolacji urządzeń i obwodów: Stan izolacji kabli 

odpowiada wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.3. w zakresie 

ochrony przed dotykiem bezpośrednim i instalacja nadaje się 

do eksploatacji. Protokół 2/2015 Skuteczność zerowania: 

urządzenia spełniają wymagania PN-HD 60364-6, p.61.3.3. w 

zakresie ochrony przed dotykiem pośrednim za pomocą 

samoczynnego wyłączenia zasilania i nadają się do 

eksploatacji. Protokół 3/2015 sprawdzenie skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania PN-HD 

60364-6, p.61.3.3. i nadaje się do eksploatacji. 

 

*-drabina jest zdemontowana, gdyż znajduje się na korytarzu po którym poruszają się mieszkańcy Domu  

 

H. KSIĘGA OBIEKTU BUDOWLANEGO NR 9 ŁĄCZNIK BUDYNKU 9A DO 9F 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCY POPRZEDNI 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

 
10.03.17 

  

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 

BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

9.3.18 
08.03.13 

Elementy konstrukcji budynku (ściany, stropy oraz konstrukcja 

dachu) w stanie technicznym dobrym. Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, gzymsy, stolarka okienna i drzwiowa) 

stan techniczny dobry. Elementy odwodnienia budynku oraz 

obróbki blacharskie stan techniczny dobry. Pokrycie dachu stan 

techniczny dobry. Izolacje przeciwwilgociowe stan techniczny 

dobry. Izolacje cieplne stan techniczny dobry. Elementy 

wykończenia budynku (tynki, posadzki, okładziny ścian i 

stropów) stan techniczny dobry. Eksploatacja obiektu nie 

powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska 

oraz konstrukcji obiektu. Brak zastrzeżeń co do estetyki 

obiektu i jego otoczenia 

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 

15.07.15 

Protokół nr 11/2015 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 

Odporność uziemienia instalacji piorunochronnej jest 

prawidłowa i odpowiada przepisom PN-86/5003. Ciągłość 

połączeń metalicznych instalacji odgromowych jest 

zachowana. 

 

3 Instalacja 

elektryczna 

 

15.07.15 

Protokół nr 1/2015 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 

Sprawdzenie izolacji urządzeń i obwodów: Stan izolacji kabli 

odpowiada wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.3. w zakresie 
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ochrony przed dotykiem bezpośrednim i instalacja nadaje się 

do eksploatacji. Protokół 2/2015 Skuteczność zerowania: 

urządzenia spełniają wymagania PN-HD 60364-6, p.61.3.3. w 

zakresie ochrony przed dotykiem pośrednim za pomocą 

samoczynnego wyłączenia zasilania i nadają się do 

eksploatacji. Protokół 3/2015 sprawdzenie skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania PN-HD 

60364-6, p.61.3.3. i nadaje się do eksploatacji. 

 

I. KSIĘGA OBIEKTU BUDOWLANEGO NR 10 WARSZTAT EKOLOGICZNY, 

BARAKI CZĘŚĆ A, BARAKI CZĘŚĆ B-D  

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCY POPRZEDNI 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

 
10.03.17 

  

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 

BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

09.03.18 
08.03.13 

Elementy konstrukcji budynku (ściany, stropy oraz 

konstrukcja dachu) w stanie technicznym dobrym. Elementy 

ścian zewnętrznych (fasada, gzymsy, stolarka okienna i 

drzwiowa) stan techniczny dobry. Elementy odwodnienia 

budynku oraz obróbki blacharskie stan techniczny dobry. 

Pokrycie dachu stan techniczny dobry. Izolacje 

przeciwwilgociowe stan techniczny dobry. Izolacje cieplne 

stan techniczny dobry. Elementy wykończenia budynku 

(tynki, posadzki, okładziny ścian i stropów) stan techniczny 

dobry. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu. 

Brak zastrzeżeń co do estetyki obiektu i jego otoczenia 

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

31.07.18 
 

Oporność uziemienia instalacji piorunochronnej jest 

prawidłowa i odpowiada przepisom PN-EN 62305. Ciągłość 

połączeń metalicznych instalacji odgromowej jest 

zachowana. 

 

3 Instalacja 

elektryczna 

 

15.07.15 

Protokół nr 1/2015 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 

Sprawdzenie izolacji urządzeń i obwodów: Stan izolacji kabli 

odpowiada wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.3. w 

zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim i instalacja 

nadaje się do eksploatacji. Protokół 2/2015 Skuteczność 

zerowania: urządzenia spełniają wymagania PN-HD 60364-6, 

p.61.3.3. w zakresie ochrony przed dotykiem pośrednim za 

pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania i nadają się do 

eksploatacji. Protokół 3/2015 sprawdzenie skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania PN-HD 

60364-6, p.61.3.3. i nadaje się do eksploatacji. 
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Obiekty te są wyłączone z użytkowania  i są wykorzystywane min.:  jako skład części zamiennych do 

napraw wykonywanych na obiekcie DPS , uszkodzonych wózków,  jako garaż dla maszyny odśnieżającej,  

przyczepy itp. 

 

J. KSIĘGA OBIEKTU BUDOWLANEGO NR 11 KUCHNIA Z ŁĄCZNIKIEM 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCY POPRZEDNI 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

 
10.03.17 

  

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 

BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

22.06.18 
17.05.17 

Protokół 84/2018. Przewody kominowe drożne.  Przewody 

wentylacyjne zakończone w części strychowej.  

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

09.3.18 
08.03.13 

Elementy konstrukcji budynku (ściany, stropy oraz 

konstrukcja dachu) w stanie technicznym dobrym. Elementy 

ścian zewnętrznych (fasada, gzymsy, stolarka okienna i 

drzwiowa) stan techniczny dobry. Elementy odwodnienia 

budynku oraz obróbki blacharskie stan techniczny dobry. 

Pokrycie dachu stan techniczny dobry. Izolacje 

przeciwwilgociowe stan techniczny dobry. Izolacje cieplne 

stan techniczny dobry. Elementy wykończenia budynku 

(tynki, posadzki, okładziny ścian i stropów) stan techniczny 

dobry. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu. 

Brak zastrzeżeń co do estetyki obiektu i jego otoczenia 

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 

15.07.15 

Protokół nr 12/2015 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 

Odporność uziemienia instalacji piorunochronnej jest 

prawidłowa i odpowiada przepisom PN-86/5003. Ciągłość 

połączeń metalicznych instalacji odgromowych jest 

zachowana. 

 

3 Instalacja 

elektryczna 

 

15.07.15 

Protokół nr 1/2015 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 

Sprawdzenie izolacji urządzeń i obwodów: Stan izolacji kabli 

odpowiada wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.3. w 

zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim i instalacja 

nadaje się do eksploatacji. Protokół 2/2015 Skuteczność 

zerowania: urządzenia spełniają wymagania PN-HD 60364-6, 

p.61.3.3. w zakresie ochrony przed dotykiem pośrednim za 

pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania i nadają się do 

eksploatacji. Protokół 3/2015 sprawdzenie skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania PN-HD 

60364-6, p.61.3.3. i nadaje się do eksploatacji. 
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K. KSIĘGA OBIEKTU BUDOWLANEGO NR 12 BUDYNEK MIESZKALNO-

AMBULATORYJNY NOWY ŚWIAT 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCY POPRZEDNI 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

 
10.03.17 

  

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 

BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

22.06.18 
17.05.17 

Protokół 80/2018. Przewody kominowe nad dachem stan 

dobry. Przewody wentylacyjne drożne. Usunąć żaluzje z 

kratek wentylacyjnych.  W pokojach oraz pomieszczeniach 

socjalnych i WC występują wentylacje grawitacyjne.  

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

09.03.18 
08.03.13 

Elementy konstrukcji budynku (ściany, stropy oraz 

konstrukcja dachu) w stanie technicznym dobrym. Elementy 

ścian zewnętrznych (fasada, gzymsy, stolarka okienna i 

drzwiowa) stan techniczny dobry. Elementy odwodnienia 

budynku oraz obróbki blacharskie stan techniczny dobry. 

Pokrycie dachu stan techniczny dobry. Izolacje 

przeciwwilgociowe stan techniczny dobry. Izolacje cieplne 

stan techniczny dobry. Elementy wykończenia budynku 

(tynki, posadzki, okładziny ścian i stropów) stan techniczny 

dobry. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu. 

Brak zastrzeżeń co do estetyki obiektu i jego otoczenia 

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 

15.07.15 

Protokół nr 13/2015 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 

Odporność uziemienia instalacji piorunochronnej jest 

prawidłowa i odpowiada przepisom PN-86/5003. Ciągłość 

połączeń metalicznych instalacji odgromowych jest 

zachowana. 

 

3 Instalacja 

elektryczna 

 

15.07.15 

Protokół nr 1/2015 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 

Sprawdzenie izolacji urządzeń i obwodów: Stan izolacji kabli 

odpowiada wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.3. w 

zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim i instalacja 

nadaje się do eksploatacji. Protokół 2/2015 Skuteczność 

zerowania: urządzenia spełniają wymagania PN-HD 60364-6, 

p.61.3.3. w zakresie ochrony przed dotykiem pośrednim za 

pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania i nadają się do 

eksploatacji. Protokół 3/2015 sprawdzenie skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania PN-HD 

60364-6, p.61.3.3. i nadaje się do eksploatacji. 

 

 

L. KSIĘGA OBIEKTU BUDOWLANEGO NR 13 INTERNAT 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCY POPRZEDNI 

1 2 3 4 5 6 
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ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

 
10.03.17 

  

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 

BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

22.06.18 
17.05.17 

Protokół 81/2018. Przewody kominowe drożne. Przewody 

kominowe  wentylacyjne są zakończone w części strychowej. 

W pomieszczeniach pokoi i WC występują wentylacje 

grawitacyjne.  

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

09.03.18 
08.03.13 

Elementy konstrukcji budynku (ściany, stropy oraz 

konstrukcja dachu) w stanie technicznym dobrym. Elementy 

ścian zewnętrznych (fasada, gzymsy, stolarka okienna i 

drzwiowa) stan techniczny dobry. Elementy odwodnienia 

budynku oraz obróbki blacharskie stan techniczny dobry. 

Pokrycie dachu stan techniczny dobry. Izolacje 

przeciwwilgociowe stan techniczny dobry. Izolacje cieplne 

stan techniczny dobry. Elementy wykończenia budynku 

(tynki, posadzki, okładziny ścian i stropów) stan techniczny 

dobry. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu. 

Brak zastrzeżeń co do estetyki obiektu i jego otoczenia. 

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 

15.07.15 

Protokół nr 14/2015 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 

Odporność uziemienia instalacji piorunochronnej jest 

prawidłowa i odpowiada przepisom PN-86/5003. Ciągłość 

połączeń metalicznych instalacji odgromowych jest 

zachowana. 

 

3 Instalacja 

elektryczna 

 

15.07.15 

Protokół nr 1/2015 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 

Sprawdzenie izolacji urządzeń i obwodów: Stan izolacji kabli 

odpowiada wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.3. w 

zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim i instalacja 

nadaje się do eksploatacji. Protokół 2/2015 Skuteczność 

zerowania: urządzenia spełniają wymagania PN-HD 60364-6, 

p.61.3.3. w zakresie ochrony przed dotykiem pośrednim za 

pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania i nadają się do 

eksploatacji. Protokół 3/2015 sprawdzenie skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania PN-HD 

60364-6, p.61.3.3. i nadaje się do eksploatacji. 

 

 

7. Powiatowy Urząd Pracy w Strtzelcach Opolskich, ul. Gogolińska 2A 
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A. BUDYNEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY 

LP 

PRZEGLĄD 

WYNIKI PRZEGLĄDÓW/ZALECENIA PO 

PRZEGLĄDZIE 
UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

05.11.18 
20.10.17 

Elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne i niszczące działania czynników 

występujących podczas użytkowania których uszkodzenia 

mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób 

środowiska i konstrukcji budynku stan dobry. Zewnętrzne 

warstwy przegród zewnętrznych (tynki, okładziny) stan 

dobry. Elementy ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy, 

balustrady, loggie i balkony) stan dobry. Urządzenia 

zamocowane do ścian i dachu budynku stan dobry. Elementy 

odwodnienia budynku (rynny, rury spustowe oraz obróbki 

blacharskie) stan dobry. Pokrycie dachu stan dobry. 

Instalacja CO stan dobry. Urządzenia stanowiące 

zabezpieczenie przeciwpożarowe stan dobry. Elementy 

instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z budynku 

stan dobry. Przejścia przyłączeń instalacyjnych przez ściany 

budynku stan poprawny. Przewody kominowe (stan 

techniczny pod względem budowlanym) stan dobry. 

Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym 

zapewniającym dalsze jego  bezpieczne użytkowanie.  

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

26.10.18 
06.10.17 

Protokół 112/2018. Kominy nad dachem stan dobry. W 

pomieszczeniach WC oraz socjalnym występują 

wentylacyjne grawitacyjne i mechaniczne. Przewody 

wentylacyjne są drożne.  

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
03.11.16 

Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym 

zapewniającym dalsze jego  bezpieczne użytkowanie.  

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

14.12.18 
11.10.16 

Instalacja odgromowa technicznie sprawna i nadaje się do 

dalszej eksploatacji. 

Badania 

po 

uderzeniu 

pioruna  

3 Instalacja 

elektryczna 

30.11.17 05.12.12 

Pomieszczenie dodatkowe OHP i Sąd Rejonowy: Badanie 

samoczynnego wyłączania, Badanie rezystencji izolacji 

obwodów, Badanie wyłączników różnicowych: Instalacja 

nadaje się do eksploatacji. Powiatowy Urząd Pracy: Parter i I 

piętro: Badanie samoczynnego wyłączania, Badanie 

rezystencji izolacji obwodów, Badanie wyłączników 

różnicowych: Instalacja nadaje się do eksploatacji. Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oddział Strzelce 

Opolskie: Badanie samoczynnego wyłączania, Badanie 

rezystencji izolacji obwodów, Badanie wyłączników 

różnicowych: Instalacja nadaje się do eksploatacji. 

Państwowa Inspekcja Roślin i Nasiennictwa: Badanie 

samoczynnego wyłączania, Badanie rezystencji izolacji 

obwodów, Badanie wyłączników różnicowych: Instalacja 

nadaje się do eksploatacji.  

 

 07.08.14, 08.08.14 

Protokół PuP 1/8/2014/ II piętro: Badanie samoczynnego 

wyłączania: Przeprowadzone pomiary z uwzględnieniem 

błędu pomiarowego przyrządu wykazały poprawność 

zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. Protokół PuP 

2/8/2014/ II piętro badanie wyłączników 

przeciwporażeniowych: Przeprowadzone pomiary 

poprawność działania wyłączników różnicowych.. Protokół 

PuP 03/8/2014/ II piętro: Badanie rezystencji izolacji 
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obwodów: Rezystencja izolacji w/w obwodów jest 

wystarczająca obwody te nadają się do dalszej eksploatacji.   

 10.10.18  

Protokół PuP-1/10/2018 z 10/10/2018/Parter: Badanie 

samoczynnego wyłączania: Przeprowadzone pomiary z 

uwzględnieniem błędu pomiarowego przyrządu wykazały 

poprawność zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 

Należy przestrzegać wielkości prądów znamieniowych 

zabezpieczeń zastosowanych w poszczególnych obwodach.  

Protokół PuP-2/10/2018 z 10/10/2018/ piętro I Badanie 

samoczynnego wyłączania: Przeprowadzone pomiary z 

uwzględnieniem błędu pomiarowego przyrządu wykazały 

poprawność zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 

Należy przestrzegać wielkości prądów znamieniowych 

zabezpieczeń zastosowanych w poszczególnych obwodach. 

Protokół 3/10/2018 z 10/10/2018/rozdzielnica TD1: Badanie 

rezystencji izolacji obwodów: Rezystencja izolacji w/w 

obwodów jest wystarczająca obwody te nadają się do dalszej 

eksploatacji. Protokół 4/10/2018 z 10/10/2018/ rozdzielnica 

TD2: Badanie rezystencji izolacji obwodów: Rezystencja 

izolacji w/w obwodów jest wystarczająca obwody te nadają 

się do dalszej eksploatacji. Protokół 5/10/2018 

pomieszczenia dodatkowe 101 i 102 z 10/10/2018 Badanie 

samoczynnego wyłączania: Przeprowadzone pomiary z 

uwzględnieniem błędu pomiarowego przyrządu wykazały 

poprawność zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 

Należy przestrzegać wielkości prądów znamieniowych 

zabezpieczeń zastosowanych w poszczególnych obwodach. 

Protokół 6.10.2018 z 10/10/2018/ Badanie samoczynnego 

wyłączania: Przeprowadzone pomiary wskazały poprawność 

działania wyłączników różnicowych. Protokół 7/10/2018 

piwnica serwerownia2 z 10/10/2018 Badanie samoczynnego 

wyłączania: Przeprowadzone pomiary z uwzględnieniem 

błędu pomiarowego przyrządu wykazały poprawność 

zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. Należy 

przestrzegać wielkości prądów znamieniowych zabezpieczeń 

zastosowanych w poszczególnych obwodach.  

 

 

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. B. 

Chrobrego 5 

A. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY 

LP 

PRZEGLĄD 

WYNIKI PRZEGLĄDÓW/ZALECENIA PO 

PRZEGLĄDZIE 
UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

08.12.18 
14.12.17 

Protokół 1/2018. Fundamenty i mury podziemia stan 

techniczny dobry. Ściany nośne stan techniczny dobry. Dach 

konstrukcja i pokrycie, konstrukcja drewniana dachu stan 

techniczny dostateczny, pokrycie dachu z dachówki 

ceramicznej karpiówki stan techniczny zły. Pokrycie 

nieszczelne z ubytkami liczne zacieki na strychu i w 

pomieszczeniach użytkowych poddasza. Stropy powyżej 

konstrukcji drewnianej stan dobry. Schody konstrukcji 

stalowej stan dobry. Ścianki działowe stan techniczny dobry. 

Posadzki cięgów komunikacyjnych z lastriko stan dobry. 

Posadzki pomieszczeń biurowych z wykładzin rulonowych 

PCV stan dobry. Okna i drzwi w części okna z PCV stan 

dobry. W części okna drewniane stan dostateczny. Wymagają 

malowania lub wymiany. Drzwi drewniane płytowe i 

płycinowe oraz aluminiowe stan dobry. Tynki i oblicowania 

wewnętrzne stan techniczny zadowalający. W 

pomieszczeniach na poddaszu tynk jest spękany. W 
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pomieszczeniach piwnicy tynk zawilgocony. Elewacja tyn 

zewnętrzny spękany z ubytkami wymaga malowania stan 

techniczny zły. Powłoki malarskie stan zadowalający. 

Instalacja wodociągowa zasilana z sieci zewnętrznej stan 

dobry. Instalacja kanalizacyjna budynek podłączony do 

zewnętrznej sieci kanalizacyjnej stan dobry. Instalacja CO 

stan dobry. Budynek zasilany jest z sieci ciepłowniczej 

poprzez wymiennik ciepła zlokalizowany w piwnicy 

budynku. Na pionach należy zabudować zawory 

odpowietrzające. Należy niezwłocznie przeprowadzić remont 

konstrukcji i pokrycia dachu oraz remont elewacji budynku. 

Zaleca się malowanie lub wymianę drewnianych okien w 

budynku. Zabudować zawory odpowietrzające na pionach 

CO.  

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

30.03.18 
14.03.17 

Protokół 10/2018. Kominy na dachem stan dobry. 

Wentylacje podłączone prawidłowo przewody wentylacyjne  

drożne. Wymienić uszkodzone ławy kominiarskie na dachu.  

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

17.03.17 
19.03.12 

W niedalekiej przyszłości (w ciągu najbliższych pięciu lat) 

wykonać remont dachu. Należy obserwować spękania na 

ścianach zewnętrznych, obserwować czy nie mają one 

tendencji do powiększania się, zaleca się docieplenie ścian, 

nie dopuszczać do zwiększenia obciążenia stropów, styki 

ścian działowych z nośnymi są lokalnie rozwarstwione, stan 

techniczny tych elementów należy uznać za niezadowalający, 

na klatce schodowej należy podwyższyć wysokość balustrady 

do wymaganych 110 cm, wymiana warstw 

wykończeniowych podłogi na II piętrze po wykonaniu 

remontu pokrycia dachowego, stan techniczny tyków 

wewnętrznych w poziomie piwnic uznaje się za 

niezadowalający ze względu na wysoki poziom zawilgocenia 

stan pozostałych tynków kondygnacji nadziemnych poza 

miejscami gdzie zostały one zniszczone przez zacieki 

zniszczonego pokrycia dachowego uznaje się za 

zadowalający, stan techniczny okładzin zniszczonych przez 

zacieki z dach uznaje się za zły, wymiana stolarki w miarę 

posiadanych środków. Obiekt można nadal eksploatować pod 

warunkiem spełnienia w/w zaleceń. 

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

05.04.17 
20.02.13 

Zakres badania pozytywny nadaje się do eksploatacji.  

3 Instalacja 

elektryczna 
05.04.17 24.10.11 

Zakres kontrolowany instalacji elektrycznej pozytywny za 

wyjątkiem punktów oznaczonych literą N – w celu 

prawidłowej eksploatacji wyłączyć w/w punkty z eksploatacji 

lub dokonać naprawy zakończonej ponownym badaniem. 

 

 

9. Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy 
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A. BUDYNEK SZKOŁY 

LP 

PRZEGLĄD 

WYNIKI KONTROLI/ZALECENIA PO 

PRZEGLĄDZIE 
UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

21.02.19 
22.02.18 

Protokół 4/roczny/2019. Elementy konstrukcji budowli – 

fundamenty, ściany stropy stan techniczny dobry. Elementy 

ścian zewnętrznych – fasad, gzymsy, parapety stan 

techniczny dobry. Elementy odwodnienia oraz obróbki 

blacharskie stan techniczny dobry. Pokrycie dachu stan 

techniczny dobry. Izolacje przeciwwilgociowe stan 
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techniczny dobry, zawilgocone ściany piwnic. Elementy 

wykończeniowe – tynki posadzki okładziny stan techniczny 

dobry. Stolarka okienna i drzwiowa stan techniczny dobry. 

Elementy instalacji sanitarnych wodociągowej sanitarnej i 

C.O. stan techniczny dobry. Usunąć przyczynę zawilgocenia 

ścian piwnicy. Zamontować daszek na  wejściem do szkoły w 

elewacji zachodniej. Zamontować rynnę przy daszku na 

wejściem do zaplecza kuchni. Eksploatacja obiektu nie 

powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska 

oraz konstrukcji obiektu.  

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

19.11.18 
20.11.17 

Protokół 51/2018. Piece C.O. węglowe i wentylacje  

podłączone są prawidłowo. W pomieszczeniach kuchni i 

stołówki występuje system wentylacji mechanicznej.   

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
22.02.18 

Protokół 4/2018. Usunąć przyczyny zawilgocenia ścian 

piwnic. Zabudować daszek nad wejściem do szkoły w 

elewacji zachodniej. Zabudować rynnę na daszku nad 

wejściem do zaplecza kuchni. Brak zastrzeżeń co do estetyki 

obiektu i jego otoczenia. 

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 
02.11.16 

Protokół 1/2016. Wyniki pomiarów zgodne z wymaganiami 

przepisów i PN.  

 

3 Instalacja 

elektryczna 

 21.12.15 

Protokół 1/2015. Badanie skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. Instalacja elektryczna sprawna i nadaje 

się do eksploatacji. 

 

 09.04.14 

Protokół 2/2014 Badanie stanu izolacji przewodów 

elektrycznych – pracownia gastronomiczna. Nadaje się do 

eksploatacji. 

 

 

B. INTERNAT 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

21.02.19 
22.02.18 

Protokół 5/roczny/2019. Elementy konstrukcji budowli – 

fundamenty, ściany stropy stan techniczny dobry. Elementy 

ścian zewnętrznych – fasad, gzymsy, parapety stan 

techniczny dobry. Elementy odwodnienia oraz obróbki 

blacharskie stan techniczny dobry. Pokrycie dachu stan 

techniczny dostateczny. Izolacje przeciwwilgociowe stan 

techniczny dostateczny. Elementy wykończeniowe – tynki 

posadzki okładziny stan techniczny dobry. Stolarka okienna i 

drzwiowa stan techniczny dobry. Elementy instalacji 

sanitarnych wodociągowej sanitarnej i C.O. stan techniczny 

dobry. Uzupełnić lokalne braki dachówki na murkach 

ogniowych nad dachem, wymienić poziomy kanalizacji 

sanitarnej w piwnicy, przeprowadzić konserwację 

drewnianych elementów dachu wystających poza obrys 

budynku. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu.  

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 
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4 Przewody 

kominowe 

20.11.18 
20.11.17 

Protokół 48/2018. Kominy nad dachem stan dobry. Piec C.O. 

i wentylacje podłączone prawidłowo. W pomieszczeniach 

łazienek i WC występują wentylacje mechaniczne. 

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
22.02.18 

Protokół 5/2018. Uzupełnić braki dachówki na murkach 

ogniowych nad dachem, wymienić poziomy kanalizacji 

sanitarnej w piwnicy. Udrożnić i na bieżąco kontrolować 

odpływy wód opadowych ze studzienek przy okienkach 

piwnicznych. Przeprowadzić konserwacją drewnianych 

elementów dachu wystających poza obrys budynku. Brak 

zastrzeżeń co do estetyki obiektu i jego otoczenia. 

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 
10.12.15 

Protokół 1/2015. Wyniki pomiarów zgodne z wymaganiami 

przepisów i PN.  

 

3 Instalacja 

elektryczna 
 10.12.15 

Protokół 5/2015. Badanie skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. Instalacja elektryczna sprawna i nadaje 

się do eksploatacji. 

 

 

C. WARSZTATY 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

21.02.19 
22.02.18 

Protokół 3/roczny/2019. Elementy konstrukcji budowli – 

fundamenty, ściany stropy stan techniczny dobry. Elementy 

ścian zewnętrznych – fasad, gzymsy, parapety stan 

techniczny dobry. Elementy odwodnienia oraz obróbki 

blacharskie stan techniczny dobry. Pokrycie dachu stan 

techniczny dobry. Izolacje przeciwwilgociowe stan 

techniczny dobry. Elementy wykończeniowe – tynki 

posadzki okładziny stan techniczny dobry. Stolarka okienna i 

drzwiowa stan techniczny dobry. Elementy instalacji 

sanitarnych wodociągowej sanitarnej i C.O. stan techniczny 

dobry. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu.  

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

19.11.18 
20.11.17 

Protokół 47/2018. Przewody kominowe nad dachem stan 

dobry, wentylacje podłączone prawidłowo. W budynku 

występuje system wentylacji mechanicznej.    

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
22.02.18 

Protokół 3/2018. Zaleca się doświetlić komunikację przy 

wejściu do budynku światłem dziennym. Eksploatacja 

obiektu nie powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, 

środowiska oraz konstrukcji obiektu 

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 
10.12.15 

Protokół 1/2015. Wyniki pomiarów zgodne z wymaganiami 

przepisów i PN.  

 

3 Instalacja 

elektryczna 
 10.12.15 

Protokół 6/2015. Badanie skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. Instalacja elektryczna sprawna i nadaje 

się do eksploatacji. 
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D. BUDYNEK MIESZKALNO-ADMINISTRACYJNY 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

21.02.19 
22.02.18 

Protokół 7/roczny/2019. Elementy konstrukcji budowli – 

fundamenty, ściany stropy stan techniczny dobry. Elementy 

ścian zewnętrznych – fasad, gzymsy, parapety stan 

techniczny dobry. Elementy odwodnienia oraz obróbki 

blacharskie stan techniczny dobry. Pokrycie dachu stan 

techniczny dobry. Izolacje przeciwwilgociowe stan 

techniczny dobry. Elementy wykończeniowe – tynki 

posadzki okładziny stan techniczny dobry. Stolarka okienna i 

drzwiowa stan techniczny dobry. Elementy instalacji 

sanitarnych wodociągowej sanitarnej i C.O. stan techniczny 

dobry. Usunąć ogniska korozji biologicznej i przeprowadzić 

impregnację drewnianej konstrukcji dachu. Eksploatacja 

obiektu nie powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, 

środowiska oraz konstrukcji obiektu.  

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

19.11.18 
20.11.17 

Protokół 52/2018. Przewody kominowe nad dachem stan 

dobry.    

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
22.02.18 

Protokół 7/2018. Usunąć ogniska korozji biologicznej  

i przeprowadzić impregnację drewnianej konstrukcji dachu. 

Brak zastrzeżeń co do estetyki obiektu i jego otoczenia. 

Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu 

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 
10.12.15 

Protokół 1/2015. Wyniki pomiarów zgodne z wymaganiami 

przepisów i PN.  

 

3 Instalacja 

elektryczna 
 10.12.15 

Protokół 4/2015. Badanie skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. Instalacja elektryczna sprawna i nadaje 

się do eksploatacji. 

 

 

E. SALA GIMNASTYCZNA 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

21.02.19 
22.02.18 

Protokół 8/roczny/2019. Elementy konstrukcji budowli – 

fundamenty, ściany stropy stan techniczny dobry. Elementy 

ścian zewnętrznych – fasad, gzymsy, parapety stan 

techniczny dostateczny. Elementy odwodnienia oraz obróbki 

blacharskie stan techniczny dobry. Pokrycie dachu stan 

techniczny dobry. Izolacje przeciwwilgociowe stan 

techniczny dobry. Elementy wykończeniowe – tynki 

posadzki okładziny stan techniczny dobry. Stolarka okienna i 

drzwiowa stan techniczny dobry. Elementy instalacji 

sanitarnych wodociągowej sanitarnej i C.O. stan techniczny 

dobry. Należy naprawić tynki zewnętrzne oraz detale 
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architektoniczne na elewacji. Eksploatacja obiektu nie 

powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska 

oraz konstrukcji obiektu.  

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

19.11.18 
20.11.17 

Protokół 50/2018. Przewody kominowe nad dachem stan 

dobry.    

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
12.02.18 

Protokół 8/pięcioletni/2018. Budynek jest poprawnie 

eksploatowany brak zastrzeżeń co do estetyki obiektu i jego 

otoczenia. Należy naprawić tynki zewnętrzne oraz detale 

architektoniczne na elewacji. Eksploatacja obiektu nie 

powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska 

oraz konstrukcji obiektu. 

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 
10.12.15 

Protokół 2/2015. Badanie skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. Instalacja elektryczna sprawna i nadaje 

się do eksploatacji. 

 

3 Instalacja 

elektryczna 
 10.12.15 

Protokół 1/2015. Wyniki pomiarów zgodne z wymaganiami 

przepisów i PN.  

 

 

F. STODOŁA 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

21.02.19 
22.02.18 

Protokół 9/roczny/2019. Elementy konstrukcji budowli – 

fundamenty, ściany stropy stan techniczny dostateczny. 

Elementy ścian zewnętrznych – fasad, gzymsy, parapety stan 

techniczny dobry. Elementy odwodnienia oraz obróbki 

blacharskie stan techniczny dobry. Pokrycie dachu stan 

techniczny dobry. Izolacje przeciwwilgociowe stan 

techniczny dobry. Elementy wykończeniowe – tynki 

posadzki okładziny stan techniczny dobry. Stolarka okienna i 

drzwiowa stan techniczny dobry. Elementy instalacji 

sanitarnych wodociągowej sanitarnej i C.O. stan techniczny 

dobry. Budynek wyłączony z eksploatacji stan techniczny 

obiektu nie powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, 

środowiska oraz konstrukcji obiektu.  

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
22.02.18 

Protokół 9/pięcioletni/ 2018 Elementy konstrukcji budowli – 

fundamenty, ściany stropy stan techniczny dobry. Elementy 

ścian zewnętrznych – fasad, gzymsy, parapety stan 

techniczny dobry. Elementy odwodnienia oraz obróbki 

blacharskie stan techniczny dobry. Pokrycie dachu stan 

techniczny dobry. Izolacje przeciwwilgociowe stan 

techniczny dobry. Elementy wykończeniowe – tynki 

posadzki okładziny stan techniczny dobry. Stolarka okienna i 

drzwiowa stan techniczny dobry. Elementy instalacji 

sanitarnych wodociągowej sanitarnej i C.O. stan techniczny 

dobry.   Budynek jest poprawnie eksploatowany brak 

zastrzeżeń co do estetyki obiektu i jego otoczenia. 
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Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu. 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 
09.03.18 

Protokół 1. Instalacja nadaje się do dalszej eksploatacji. 

Uzupełnić brakujące uchwyty gąsiorowe oraz mocowania 

zwodów 

 

3 Instalacja 

elektryczna 
  

 BRAK 

INSTALACJI 

 

G. BUDYNEK GOSPODARCZY (SZKLARNIA) 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

21.02.19 
22.02.18 

Protokół 12/roczny/2019. Elementy konstrukcji budowli – 

fundamenty, ściany stropy stan techniczny dobry. Elementy 

ścian zewnętrznych – fasad, gzymsy, parapety stan 

techniczny dobry. Elementy odwodnienia oraz obróbki 

blacharskie stan techniczny dobry. Pokrycie dachu stan 

techniczny dobry. Izolacje przeciwwilgociowe stan 

techniczny dobry. Elementy wykończeniowe – tynki 

posadzki okładziny stan techniczny dobry. Stolarka okienna i 

drzwiowa stan techniczny dobry. Elementy instalacji 

sanitarnych wodociągowej sanitarnej i C.O. stan techniczny 

dobry. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu.  

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
22.02.18 

Protokół 12/2018  Eksploatacja obiektu nie powoduje 

zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska oraz 

konstrukcji obiektu. Brak zastrzeżeń co do estetyki obiektu i 

jego otoczenia. 

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacja 

elektryczna 
  

 BRAK 

INSTALACJI 

 

H. BUDYNEK MAGAZYNOWY MURARZ 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

21.02.19 
22.02.18 

Protokół 11/roczny/2019. Elementy konstrukcji budowli – 

fundamenty, ściany stropy stan techniczny dobry. Elementy 

ścian zewnętrznych – fasad, gzymsy, parapety stan 

techniczny dobry. Elementy odwodnienia oraz obróbki 

blacharskie stan techniczny dobry. Pokrycie dachu stan 
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techniczny dobry. Izolacje przeciwwilgociowe stan 

techniczny dobry. Elementy wykończeniowe – tynki 

posadzki okładziny stan techniczny dobry. Stolarka okienna i 

drzwiowa stan techniczny dobry. Elementy instalacji 

sanitarnych wodociągowej sanitarnej i C.O. stan techniczny 

dobry. Należy przeprowadzić remont dachu wraz z 

konserwacją drewnianych elementów konstrukcji 

stropodachu. Budynek wyłączony z eksploatacji. Stan 

techniczny obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu.  

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
22.02.18 

Protokół 11/pięcioletni/2018 Elementy konstrukcji budowli – 

fundamenty, ściany stropy stan techniczny dobry. Elementy 

ścian zewnętrznych – fasad, gzymsy, parapety stan 

techniczny dobry. Elementy odwodnienia oraz obróbki 

blacharskie stan techniczny dobry. Pokrycie dachu stan 

techniczny dobry. Izolacje przeciwwilgociowe stan 

techniczny dobry. Elementy wykończeniowe – tynki 

posadzki okładziny stan techniczny dobry. Stolarka okienna i 

drzwiowa stan techniczny dobry. Elementy instalacji 

sanitarnych wodociągowej sanitarnej i C.O. stan techniczny 

dobry. Brak zastrzeżeń co do estetyki obiektu i jego 

otoczenia. Należy przeprowadzić remont dachu wraz z 

konserwacją drewnianych elementów konstrukcji 

stropodachu. Brak zastrzeżeń co do estetyki obiektu i jego 

otoczenia. Stan techniczny obiektu nie powoduje zagrożenia 

dla bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji 

obiektu. 

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacja 

elektryczna 
  

 INSTALACJA 

ODŁĄCZONA 

 

I. PRALNIA KOTŁOWNIA MIESZKALNY 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

21.02.19 
22.02.18 

Protokół 6/roczny/2019. Elementy konstrukcji budowli – 

fundamenty, ściany stropy stan techniczny dobry. Elementy 

ścian zewnętrznych – fasad, gzymsy, parapety stan 

techniczny dobry. Elementy odwodnienia oraz obróbki 

blacharskie stan techniczny dostateczny. Pokrycie dachu stan 

techniczny dobry. Izolacje przeciwwilgociowe stan 

techniczny dostateczny. Zawilgocone ściany zewnętrzne. 

Elementy wykończeniowe – tynki posadzki okładziny stan 

techniczny dobry. Stolarka okienna i drzwiowa stan 

techniczny dobry. Elementy instalacji sanitarnych 

wodociągowej sanitarnej i C.O. stan techniczny dobry. 

Należy przeprowadzić remont pokrycia dachu części 

dwukondygnacyjnej wraz z  remontem i malowaniem 

obróbek blacharskich rynien i rur spustowych. Należy 

przeprowadzić remont dachu nad wejściem do części 

dwukondygnacyjnej. Usunąć przyczynę wilgoci elewacji w 
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części południowej. Naprawić tynki w elewacji południowej. 

Uzupełnić obróbkę blacharką krawędzi dachu przybudówki. 

Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu.  

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

19.11.18 
20.11.17 

Protokół 49/2018. Przewody kominowe nad dachem stan 

dobry. Wentylacje podłączone prawidłowo.    

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

22.02.18 
12.02.13 

Protokół 6/pięcioletni/2018. Elementy konstrukcji budowli – 

fundamenty, ściany stropy stan techniczny dobry. Elementy 

ścian zewnętrznych – fasad, gzymsy, parapety stan 

techniczny dobry. Elementy odwodnienia oraz obróbki 

blacharskie stan techniczny dostateczny. Pokrycie dachu stan 

techniczny dostaateczny. Izolacje przeciwwilgociowe stan 

techniczny dostateczny. Zawilgocone ściany zewnętrzne 

garażu. Elementy wykończeniowe – tynki posadzki 

okładziny stan techniczny dobry. Stolarka okienna i 

drzwiowa stan techniczny dobry. Elementy instalacji 

sanitarnych wodociągowej sanitarnej i C.O. stan techniczny 

dobry. Należy przeprowadzić remont pokrycia dachu części 

dwukondygnacyjnej wraz z remontem i malowaniem obróbek 

blacharskich rynien i rur spustowych. Należy przeprowadzić 

remont dachu nad wejściem do części dwukondygnacyjnej. 

Usunąć przyczynę wilgoci elewacji w części południowej. 

Naprawić tynki w elewacji południowej. Uzupełnić obróbkę 

blacharką krawędzi dachu przybudówki. Eksploatacja 

obiektu nie powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, 

środowiska oraz konstrukcji obiektu. Budynek jest poprawnie 

eksploatowany. Brak zastrzeżeń co do estetyki obiektu i jego 

otoczenia. 

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

07.12.17 
10.12.15 

Protokół 1/2017. Instalacja nadaje się do eksploatacji. 

Pomiary wykonano w oparciu o normy PN-IEC 60364-6-

61,P612.6.6.  

 

3 Instalacja 

elektryczna 
25.11.18 12.12.16 

Protokół 9. Wynik oględzin instalacji stan pozytywny. 

Instalacja elektryczna sprawna i nadaje się do eksploatacji. 

 

 

J. BUDYNEK GOSPODARCZY MINI ZOO 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

21.02.19 
22.02.18 

Protokół 1/roczny/2019. Elementy konstrukcji budowli – 

fundamenty, ściany stropy stan techniczny dobry. Elementy 

ścian zewnętrznych – fasad, gzymsy, parapety stan 

techniczny dobry. Elementy odwodnienia oraz obróbki 

blacharskie stan techniczny dobry. Pokrycie dachu stan 

techniczny dobry. Izolacje przeciwwilgociowe stan 

techniczny dobry. Elementy wykończeniowe – tynki 

posadzki okładziny stan techniczny dobry. Stolarka okienna i 

drzwiowa stan techniczny dobry. Elementy instalacji 

sanitarnych wodociągowej sanitarnej i C.O. stan techniczny 

dobry. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu.  

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 
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3 Instalacje 

gazowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe  

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

22.02.18 
12.02.13 

Protokół 1/pięcioletni/2018. Elementy konstrukcji budowli – 

fundamenty, ściany stropy stan techniczny dobry. Elementy 

ścian zewnętrznych – fasad, gzymsy, parapety stan 

techniczny dobry. Elementy odwodnienia oraz obróbki 

blacharskie stan techniczny dostateczny. Pokrycie dachu stan 

techniczny dobry. Izolacje przeciwwilgociowe stan 

techniczny dobry. Elementy wykończeniowe – tynki 

posadzki okładziny stan techniczny dobry. Stolarka okienna i 

drzwiowa stan techniczny dobry. Elementy instalacji 

sanitarnych wodociągowej sanitarnej i C.O. stan techniczny 

dobry. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu. 

Budynek jest poprawnie eksploatowany. Brak zastrzeżeń co 

do estetyki obiektu i jego otoczenia. 

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacja 

elektryczna 
  

 BRAK 

INSTALACJI 

 

K. CIEPLARNIA MNOŻARKA 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

21.02.19 
22.02.18 

Protokół 2/roczny/2019. Elementy konstrukcji budowli – 

fundamenty, ławy murowane stan techniczny dobry. 

Konstrukcja ścian stan techniczny dobry. Dach stan 

techniczny dobry. Izolacje przeciwwilgociowe stan 

techniczny dobry. Elementy wykończeniowe – stolarka 

okienna drewniana stan techniczny dobry, stolarka drzwiowa 

drewniana stan techniczny dobry. Powłoki malarskie oraz 

okładziny ścian stan techniczny dobry. Pokrycie dachu stan 

techniczny dobry. Budynek wyłączony jest z eksploatacji 

jednak stan techniczny obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu.  

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

22.02.18 
12.02.13 

Protokół 2/pięcioletni/2018. Elementy konstrukcji budowli – 

fundamenty, ściany stropy stan techniczny dobry. Elementy 

ścian zewnętrznych – fasad, gzymsy, parapety stan 

techniczny dobry. Elementy odwodnienia oraz obróbki 

blacharskie stan techniczny dobry. Pokrycie dachu stan 

techniczny dobry. Izolacje przeciwwilgociowe stan 

techniczny dobry. Elementy wykończeniowe – tynki 

posadzki okładziny stan techniczny dobry. Stolarka okienna i 

drzwiowa stan techniczny dobry. Elementy instalacji 

sanitarnych wodociągowej sanitarnej i C.O. stan techniczny 

dobry. Budynek jest poprawnie eksploatowany. Brak 

zastrzeżeń co do estetyki obiektu i jego otoczenia. 

Eksploatacja budynku nie powoduje zagrożenia dla 
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bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu. 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 
 

 BRAK 

INSTALA

CJI 

3 Instalacja 

elektryczna 
  

 BRAK 

INSTALA

CJI 

 

L. CHŁODNIA 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

21.02.19 
22.02.18 

Protokół 10/roczny/2019. Elementy konstrukcji budowli – 

fundamenty, ściany stropy stan techniczny dobry. Elementy 

ścian zewnętrznych – fasad, gzymsy, parapety stan 

techniczny dobry. Elementy odwodnienia oraz obróbki 

blacharskie stan techniczny dobry. Pokrycie dachu stan 

techniczny dobry. Izolacje przeciwwilgociowe stan 

techniczny dobry. Elementy wykończeniowe – tynki 

posadzki okładziny stan techniczny dobry. Stolarka okienna i 

drzwiowa stan techniczny dobry. Elementy instalacji 

sanitarnych wodociągowej sanitarnej i C.O. stan techniczny 

dobry. Budynek wyłączony z eksploatacji. Stan techniczny 

obiektu nie powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, 

środowiska oraz konstrukcji obiektu.  

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

22.02.18 
12.02.13 

Protokół 10/pięcioletni/2018. Elementy konstrukcji budowli 

– fundamenty, ściany stropy stan techniczny dobry. Elementy 

ścian zewnętrznych – fasad, gzymsy, parapety stan 

techniczny dobry. Elementy odwodnienia oraz obróbki 

blacharskie stan techniczny dobry. Pokrycie dachu stan 

techniczny dobry. Izolacje przeciwwilgociowe stan 

techniczny dobry. Elementy wykończeniowe – tynki 

posadzki okładziny stan techniczny dobry. Stolarka okienna i 

drzwiowa stan techniczny dobry. Elementy instalacji 

sanitarnych wodociągowej sanitarnej i C.O. stan techniczny 

dobry. Budynek jest poprawnie eksploatowany. Brak 

zastrzeżeń co do estetyki obiektu i jego otoczenia. 

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacja 

elektryczna 
  

 INSTALACJA 

ODŁĄCZONA 
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10.  Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich, ul. 

Piłsudskiego 20 

A. KSIĘGA OBIEKTU BUDOWLANEGO POWIATOWA STACJA SANITARNO – 

EPIDEMIOLOGICZNA 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

22.02.19 
23.02.18 

Elementy konstrukcji budowli – fundamenty, i mury 

podziemia stan techniczny dobry. Ściany nośne stan 

techniczny dobry. Dach konstrukcja stan techniczny 

konstrukcji drewnianej stan zadowalający. Dach  pokrycie 

dachu stan pokrycia dachu z dachówki ceramicznej 

dostateczny, liczne ubytki w pokryciu zacieki na poddaszu i 

kominach. Skorodowane rynny dachowe wymagają 

wymiany. Stropy i schody wewnętrzne stan techniczny 

dobry. Schody zewnętrzne stan dostateczny. Ścianki 

działowe stan techniczny dobry. Podłogi i posadzki stan 

techniczny dobry. Okna i drzwi oka z PVC  stan dobry drzwi 

drewniane i płytowe i płycinowe stan techniczny dobry. 

Tynki i oblicowania wewnętrzne stan techniczny dobry. 

Elewacja  tynki zewnętrzny nakrapiany stan techniczny 

dostateczny lokale odspojenie tynku od podłoża. Powłoki 

malarskie  stan techniczny dobry. Instalacja wodociągowej 

zasilana z sieci zewnętrznej stan dobry. Instalacja 

kanalizacyjna budynek podłączony do zewnewnętrznej sieci 

kanalizacyjnej stan dobry. Instalacja CO stan techniczny 

dobry. Budynek w obecnym stanie technicznym nie stwarza 

zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia w związku z czym 

może być bezpiecznie użytkowany zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Zaleca się niezwłoczne wykonanie 

następujących robót budowlanych,  wymiana pokrycia dachu, 

wymiana rynien i rur spustowych, remont elewacji zaleca się 

docieplenie budynku, remont nawierzchni podwórza i remont 

ogrodzenia, remont schodów zewnetrzych i instalacji 

odgromowej. 

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 

BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

06.12.18 
27.12.17 

Protokół 164/2018. Przewody wentylacyjne drożne, 

wentylacje podłączone prawidłowo w pomieszczeniach 

biurowych i laboratoryjnych występuje system wentylacji  

grawitacyjnych i mechanicznych. 

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 

04.0\7.16 

Stan dobry: fundamenty i mury podziemia, ściany nośne, 

stropy i schody, ścianki działowe, podłogi i posadzki, okna i 

drzwi, tynki i oblicowania wewnętrzne, powłoki malarski, 

instalacje wod-kan i c.o. Dach: konstrukcja stan 

zadawalający, stan pokrycia dachu z dachówki ceramicznej 

dostateczny – liczne ubytki w pokryciu, zacieki na poddaszu 

oraz kominach, skorodowane rynny dachowe wymagają 

wymiany. Elewacja dostateczna – lokalne odspojenia tynku 

od podłoża. Wygląd zewnętrzny budynku tj. elewacja wraz a 

pokryciem dachu budzą zastrzeżenia co do estetyki, trwałości 

i użytkowania obiektu. Ponadto otoczenie obiektu tj. plac i 

ogrodzenie wymagają remontu. Liczne ubytki w betonowej 

nawierzchni podwórza, spękane filary betonowe, brak 

obróbek blacharskich na murze ogrodzenia, zniszczone 

powłoki malarski.  
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2 

Instalacja 

piorunochron

na 

 

  

BRAK 

PROTOKOŁU 

3 Instalacja 

elektryczna 

 
22.12.14 

Protokół RAP-34-2014. Instalacja nadaje się do eksploatacji.   

 

11. Nieruchomość przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich -  umowa o 

nieodpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej 

Ósemka 

A. BUDYNEK SZKOŁY 

LP 

PRZEGLĄD 

ZALECENIA PO PRZEGLĄDZIE UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

03.09.18 
01.09.17 

Stan techniczny budynku i obejścia dobry. Wykonać remont 

łazienek i WC w niezbędnym zakresie z uwzględnieniem 

osób niepełnosprawnych ruchowo. Wymiana tablicy głównej 

elektrycznej. Elementy budynku znajdują się w należytym 

stanie technicznym jednakże zapewnienie jego pełnej 

sprawności technicznej wymaga wykonania bieżącej 

konserwacji, naprawy bieżącej lub naprawy głównej.  

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 

BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

   BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

27.08.18 
30.08.17 

Protokół 334/2018. Przewody kominowe oraz elementy 

urządzeń kominowych odpowiadają przepisom. Wykonane 

konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących 

normach. W celu osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania 

przewodów kominowych należy doprowadzić odpowiednią 

ilość powietrza zewnętrznego do pomieszczeń zgodną z PN. 

Niesprawna wentylacja wywiewna w WC chłopcy parter, I 

piętro dziewczyn oraz personelu I piętro. Brak wentylacji 

wywiewnej w Sali nr 3 stan zastały budynku.   

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 

02.09.16 

Elementy budynku znajdują się w należytym stanie 

technicznym jednakże zapewnienie jego pełnej sprawności 

technicznej wymaga wykonania bieżącej konserwacji, 

naprawy bieżącej lub naprawy głównej. Zakres robót: roboty 

malarskie- kasowanie zacieków w pomieszczeniach 

klasowych gdzie występują. 

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

23.05.17 
15.08.11 

Protokół nr 1/2017 Oporność instalacji piorunochronnej w 

pkt 1-7 oraz 9-10 jest prawidłowa i odpowiada przepisom 

PNEN62305 ciągłość połączeń instalacji odgromowej jest 

zachowana. Oporność uziemienia instalacji odgromowej w 

pkt8 przekracza dopuszczalne normy. Brak ciągłości 

połączeń instalacji uziemiającej pomiędzy połączeniami ZK  

7 ZK 8 ZK9 Pomiędzy złączami ZK1 i ZK2 należy wykonać 

dodatkowy zwód odprowadzający wentylatory dachowe 

należy zabezpieczyć niezależną iglicą. 

 

3 Instalacja 

elektryczna 

 
31.10.16 

Protokół RAP/42/2016. Instalacja nadaje się do eksploatacji.  
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12. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 

A. BUDYNEK GŁÓWNY 

LP 

PRZEGLĄD 

WYNIKI PRZEGLĄDÓW/ZALECENIA PO 

PRZEGLĄDZIE 
UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

19.12.18 
27.11.17 

Protokół 1/2018.  

Fundamenty i mury podziemia: stan techniczny dobry.  

Ściany nośne: stan techniczny dobry, pionowe pęknięcia 

ściany podłużnej nośnej na korytarzu na II piętrze budynku 

oraz klatce schodowej w miejscu połączenia Sali posiedzeń 

pozostałą częścią budynku.  

 

Dach i pokrycie dachu: stan techniczny konstrukcji 

drewnianej dachu zadowalający, pokrycie dachu z dachówki 

ceramicznej karpiówki jest szczelne. 

 

Stropy i schody: stropy ceramiczno żelbetowe typu 

Akermana stan dobry, schody żelbetowe stan dobry. Ścianki 

działowe stan techniczny dobry.  

 

Ścianki działowe stan techniczny dobry.   

Podłogi i posadzki: posadzki ciągów komunikacyjnych z 

lastriko – stan techniczny dobry, posadzki pomieszczeń  

biurowych z wykładzin rulonowych PCV – stan dobry, 

posadzki w pomieszczeniach sanitarnych z płytek 

ceramicznych stan techniczny dobry.  

 

Okna i drzwi: okna z PCV stan techniczny dobry, drzwi 

drewniane, płytowe i płycinowe oraz aluminiowe stan 

techniczny dobry.  

 

Tynki i oblicowania wewnętrzne: Tynk cementowo wapienny 

stan techniczny zadowalający, pęknięcia tynku w 

pomieszczeniach 213 oraz 206b. ubytki tynku przy posadzce 

piwnicach. Obudowa konstrukcji dachu z płyt kartonowo-

gipsowych oraz tynk wapienny na deskowaniu obitym trzciną 

stan techniczny dobry. Pęknięcia okładziny z płyt gipsowo-

kartonowych na suficie nad salą narad.  

 

Elewacja: tynk zewnętrzny cyklinowany stan dobry.   

Powłoki malarskie z farby emulsyjnej oraz olejnej stan 

dobry.  

 

Instalacja wodociągowa: instalacja wodociągowa zasilana z 

sieci zewnętrznej wykonana z rur stalowych ocynkowanych 

oraz przewodów z tworzywa sztucznego stan dobry 

 

Instalacja kanalizacyjna: budynek podłączony do zewnętrznej 

sieci kanalizacyjnej wykonana z przewodów z PCV stan 

dobry 

 

Instalacja CO: stan dobry. Budynek zasilany jest z sieci 

ciepłowniczej poprzez wymiennik ciepła zlokalizowany w 

piwnicy budynku. Instalacja grzewcza wykonana z rur 

stalowych, grzejniki żeliwne i stalowe płytowe wyposażone 

w zawory termostatyczne stan techniczny dobry 

 

Zaprawić spękania budynku w pomieszczeniach 206b i 213. 

Uzupełnić tynki w piwnicach przy posadzce. Zaleca się 

przeprowadzenie remontu zaplecza sanitarnego piwnicy.  

 

Budynek w obecnym stanie techniczny nie stwarza zagrożeń 

dla bezpieczeństwa ludzi i mienia w związku z czym może 

być bezpiecznie użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem 

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 
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3 Instalacje 

gazowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

6.12.18 11.12.17 
Protokół 165/2018. Kominy nad dachem: stan dobry, 

przewody wentylacyjne są drożne, w pomieszczeniach 

łazienek występują wentylacje mechaniczne i grawitacyjne. 

 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
3.11.16 

Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym 

zapewniającym dalsze jego  bezpieczne użytkowanie.  

 

2 

Instalacja 

piorunochron

na 

8.6.18 
17.6.13 

Ocena instalacji: instalacja odgromowa nadaje się do dalszej 

eksploatacji. 

 

3 Instalacja 

elektryczna 
 6.7.17 

Instalacja elektryczna i przyłączone do niej urządzenia 

spełniają warunki ochrony przeciwporażeniowe i nadaje się 

do dalszej eksploatacji. Obwody nadają się do załączenia pod 

napięciem. 

 

 

B. BUDYNEK GARAŻU 

LP 

PRZEGLĄD 

WYNIKI PRZEGLĄDÓW/ZALECENIA PO 

PRZEGLĄDZIE 
UWAGI 

RODZAJ 

DATA 

BIEŻĄCA POPRZEDNIA 

1 2 3 4 5 6 

ROCZNY 

1 Elementy 

budynku 

19.12.18 
27.11.17 

Protokół 2/2018.  

Fundamenty i mury podziemia: fundamenty betonowe, 

ściany części podziemnej murowane z bloczków 

betonowych. Stan techniczny dobry. 

 

Ściany nośne: murowane z cegły stan techniczny dobry.   

Dach konstrukcja i pokrycie: dach betonowy, pokrycie z 

papy asfaltowej. Stan techniczny dobry. 

 

Podłogi i posadzki: posadzka betonowa  – stan techniczny 

dobry.  

 

Okna i drzwi: brama metalowa stan techniczny dobry.   

Tynki i oblicowania wewnętrzne: Tynk cementowo-

wapienny białkowany stan techniczny dobry.  

 

Elewacja: tynk zewnętrzny cyklinowany stan dobry.   

Powłoki malarskie stan dobry.   

Budynek w obecnym stanie techniczny nie stwarza zagrożeń 

dla bezpieczeństwa ludzi i mienia w związku z czym może 

być bezpiecznie użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem 

 

Protokół 2/2017. Budynek w obecnym stanie technicznym 

nie stwarza zagrożeń bezpieczeństwa ludzi i mienia, w 

związku z czym może być bezpiecznie użytkowany zgodnie z 

jego przeznaczeniem. 

 

2 
Instalacje 

służące 

ochronie 

środowiska 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

3 Instalacje 

gazowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

4 Przewody 

kominowe 

 
 

 BRAK 

INSTALACJI 

PIĘCIOLETNI 

1 Elementy 

budynku 

 
 

 BBRAK 

PROTOKOŁ

U 

2 Instalacja 

piorunochron
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na 

3 Instalacja 

elektryczna 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


