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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 2021 roku przeprowadzono na obiekcie prace modernizacyjne oraz remontowe, m.in.: 

malowanie 15 biur oraz kuchni, montaż dodatkowego grzejnika oraz prace remontowe garażu.  

 

 

 

 

 

 

 

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  

158/2020 P.H.U. NOW-BUD. Okres obowiązywania 19.09.2020-18.09.2023. Dzierżawca płaci czynsz 

dzierżawny w wysokości 0,50 zł za m2 brutto rocznie (55 zł brutto na rok). Część działek, które nie 

podlegają w/w umowie są utrzymywane w należytym porządku (koszenie, sprzątanie). 

 

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).  
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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.  

W miarę potrzeb 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 grunty 

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 

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, a od 
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2022 roku 5.000,00 zł. W 2021 roku Stowarzyszenie dokonało w tym zakresie nakładów  

w kwocie 4.593,01 zł brutto. 

 

 

  

 

 

 

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 169/2020 z dnia 30.03.2020 r. nieruchomość dzierżawiona jest przez 

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

Stacja za zgodą właściciela nieruchomości (Powiatu) poddzierżawia część pomieszczeń 

Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu (130,2 m2). Wydzierżawiający ustalił tytułem 

dzierżawy objętej umową miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 990,00 zł netto, 

powiększony o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług. Ponadto w dniu 06.12.2021 r. 

podpisano nową umowę nr 445/2021, w obowiązującej umowie miesięczny czynsz dzierżawny 

wynosi 1.023,66 zł netto. 
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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 407/2019 z 23.12.2019 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 2019 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 2021 roku wyniosły 

one 133.984,23 zł. Jest to kwota wyższa, niż wynikające z umowy (na 2021 rok ta kwota  

to 54.718,94 zł). Przedmiotem dokonanych nakładów inwestycyjnych była termomodernizacja i 

remont pokrycia dachowego w budynku głównym (Pawilon 1980). Dodatkowo dzierżawca płaci 

czynsz dzierżawny, który na 2021 rok ustalono w wysokości 1240,80 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 oddane na mocy umowy 

422/2019 z dnia 23.12.2019 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. Zgodnie z przedłożonym przez Prowincję  rozliczeniem poniesionych na 

przedmiot umowy nakładów inwestycyjnych w latach 2020 - 2021 wyniosła 255.060,69 zł. Jest to 

kwota znacznie wyższa, niż wynikająca z umowy (na 2021 rok ta kwota to 55.183,04 zł). 

Przedmiotem dokonanych nakładów była modernizacja kotłowni polegająca na likwidacji kotłów 

węglowych i montażu kondensacyjnych kotłów gazowych etap 2021 r. – częściowe wykonanie 

kotłowni gazowej. Zarząd Powiatu Strzeleckiego przychylił się do prośby Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Kadłubie dotyczącej zaliczenia wydatków w wysokości 144.694,61 zł (kwota 

przewyższająca obligatoryjne wydatki) poniesionych przez DPS w Kadłubie w latach 2020 i 2021 na 

skumulowanie ww. wydatków na okres dłuższy niż rok budżetowy. Dodatkowo zgodnie z umową 

Zgromadzenie płaci czynsz dzierżawny, który na 2021 rok ustalono w wysokości 1240,80 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. 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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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) Liceum Ogólnokształcące w Strzelcach Opolskich, 

5) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem, 

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

7) Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy. 

 

11. Nieruchomość zabudowana Pomnikiem Czynu Powstańczego i Amfiteatrem  

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

Zgodnie z Porozumieniem 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 

dotacja celowa na realizację zadań wynikających z w/w porozumienia. W 2021 roku dotacja 

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

Amfiteatr to kwota 51.342,67 zł. Została wykorzystana w wysokości 51.319,85 zł. W ramach 

środków dotacji m.in. zawarto umowę nr Nr 359/2020 z dnia 29 grudnia 2020 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 2021 roku to 40.680,20 zł.  

W dniu 13 sierpnia 2021 r. została wydana decyzja nr GKN.6844.6.1.TC, którą ustanowiono 

prawo trwałego zarządu na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej – Rejonowego Zarządu 

Infrastruktury we Wrocławiu w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa położonej w 

obrębie Góra Św. Anny, zabudowanej obiektami Pomnika Czynu Powstańczego i Amfiteatru 

(działki nr 1051 i 280/1). Przekazanie nieruchomości nastąpiło za protokołem zdawczo-

odbiorczym podpisanym w dniu 17 września 2021 r. 
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II. INFORMACJA W ZAKRESIE SPEŁNIANIA KONTROLI OBOWIĄZKU 

POSIADANIA UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI 

Na rok 2022 Powiat wspólnie ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi udzielił zamówienia 

Publicznego, którego przedmiotem było ubezpieczenie mienia Powiatu oraz mienia będącego  

w Zarządzie Jednostek Organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego. Obiekty są ubezpieczone przez 

Compensa Vienna Insurance Group .  

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 w 2022 r. Wszystkie kontrole wypadły pod tym względem pozytywnie.
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III. INFORMACJE Z PRZEPROWADZONYCH W 2022 ROKU KONTROLI NIERUCHOMOŚCI POWIATOWYCH 

 

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich ul. Powstańców Śląskich 3. 
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BUDYNEK SZKOŁY 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 30.11.21 
13.11.20 

Wiesław 
Kokoszka  

nr uprawnień 
318/92/0P. 

Elementy budynku  

Pokrycie dachu nad pracowniami dydaktycznymi z papy termozgrzewalnej z 
obróbkami blacharskimi nowe, wymienione w październiku 2018, nad 
pozostałą częścią budynku szkolnego z papy w stanie technicznym dobrym, 
pokrycie dachu na salą gimnastyczną z papy połatane. Pokrycie dachu nad 
pokojem nauczycielskim wymienione w 2021 r. Rynny, rury spustowe i obróbki 
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej w stanie technicznym dobrym, w 
rynnach zalegają liście i posypka z pokrycia papy. Część połączeń rur 
spustowych z rurami deszczowymi jest nie uszczelniona Odpływy z rur 
spustowych zanieczyszczone. Ściany zewnętrzne docieplone 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 technicznym 
dobrym, okna z profilu PCW w stanie technicznym dobrym. Opaska w około 
budynku z płytek chodnikowych częściowo pozapadana zdeformowana. 
Schody zewnętrzne wejściowe i balustrada w dobrym stanie technicznym. 
Zanieczyszczone i rozszczelnione odprowadzenia wody opadowej z rur 
spustowych. Obiekt znajduje się w należytym stanie technicznym 
zapewniającym dalsze bezpieczne jego użytkowanie.  

ZALECENIA: z uwagi na blisko 

budynków rosnące drzewa liściaste 

zaleca się czyszczenie rynien, rur 

spustowych i odpływów z rur 

spustowych co najmniej raz w roku po 

opadnięciu liści. Gałęzie drzew podczas 

wichur uszkadzają obróbki blacharskie i 

pokrycie papowe dachu. Wskazane jest 

podcięcie pielęgnacyjne drzew 

rosnących blisko budynku. 

Wyremontować opaskę w około 

budynku. Wyczyścić odpływy z rur 

spustowych i uszczelnić połączenia rur 

spustowych z rurami deszczowymi. 

Stropodach nad pokojem 

nauczycielskim – brak izolacji 

termicznej. 

Opis stanu technicznego    

Urządzenia zamocowane 

do ścian i dachu 
 

 
 

Pokrycie dachowe i 

elementy odwodnienia 
 

 
 

Urządzenia stanowiące 

zabezpieczenie 

przeciwpożarowe budynku 
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2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4 12.11.21 
12.11.20 

Usług 
Kominiarskich 

Janusz 
Puchowski, 

Strzelce 
Opolskie. 

 

Przewody kominowe   Protokół 236/2021 – brak uwag.  

Drożność przewodów 

kominowych  
 

 

 Siła ciągu kominowego    

Uszkodzenia    

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 12.11.21 
05.11.16 

Wiesław 
Kokoszka  

nr uprawnień 
318/92/0P. 

Elementy budynku 

 Zalecenia i uwagi z poprzedniej kontroli zostały wykonane. Elementy narażone 
na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników 
występujących podczas użytkowania stan poprawny. Zewnętrzne warstwy 
przegród zewnętrznych tj. tynki i okładziny stan poprawny, w kilkunastu 
miejscach drobne uszkodzenia wyprawy elewacyjnej, sala gimnastyczna – 
drobne uszkodzenia na ścianach wprawy elewacyjnej. Elementy ścian 
zewnętrznych stan poprawny. Urządzenia zamontowane do ścian i dachu – 
stan poprawny. Elementy odwodnienia – rury spustowe i rynny z blachy 
stalowej ocynkowanej, w kilku miejscach na łączeniach rynien występują 
przecieki obróbka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej w stanie 
technicznym dobrym. Odwodnienie z rur spustowych do kanalizacji 
ogólnospławnej stan techniczny dobry. Odpływy z rur spustowych – rury 
deszczowe zanieczyszczone. Dachy płaskie pokryte papą w stanie technicznym 
dobrym Nad salą gimnastyczną pokrycie dachu z papy połatane. W budynku 
instalacja c.o. stara (ok. 44 lata), brak możliwości sterowania i regulacji 
instalacją c.o. Instalacje wody – stan poprawny. Przyłącz wodociągowy w 
stanie technicznym dobrym. Fundamenty, ściany w stanie technicznym 
dobrym, filary, stropy i schody zewnętrzne bez uwag. Drzwi zewnętrzne 
wejściowe do budynku aluminiowe, pozostałe drzwi wew. i przegrody oraz 
okna z kształtowników z PCV w stanie technicznym dobrym. Ogrodzenia, 
miejsca postojowe i miejsca pod śmietniki w stanie technicznym dobrym. 
Elewacje budynku wykonane z cienkowarstwowych wypraw elewacyjnych, 
okna drzwi wejściowe oraz obróbki blacharskie i kolorystyka elewacji 
prezentują się pozytywnie. Obiekt znajduje się w należytym stanie 
technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne jego użytkowanie. 

 

Opis stanu technicznego    

Urządzenia zamocowane  
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do ścian i dachu 

Pokrycie dachowe i 

elementy odwodnienia  

 
 

Urządzenia stanowiące 

zabezpieczenie 

przeciwpożarowe budynku 
 

 
 

2 19.10.21 
30.05.17 

PPiMUE KAJA 
Strzelce 
Opolskie 

Instalacja piorunochronna  

Protokół 4/CKZS/2021 odporność uziemienia instalacji piorunochronnej 
odpowiada przepisom PN-EN62305-3. Ciągłość połączeń metalicznych 
instalacji odgromowej jest zachowana. 

 

3 
14.10.21 26.08.16 

PPiMUE KAJA 
Strzelce 
Opolskie 

Instalacja elektryczna 
 

Protokół 1/CKZS/2021 sprawdzenie stanu 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/CKZS/2021 sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia: 
urządzenia spełniają wymagania PN-HD 60364-6,p.61.3.6 w zakresie ochrony 
przed dotykiem pośrednim za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania i 
nadają się do eksploatacji. Protokół 3/CKZS/2021 sprawdzenie skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej: spełnia ona wymagania PN-HD 60364-
6,p.61.3.6.1 i nadaje się do eksploatacji 

 

 
 

BUDYNEK WARSZTATÓW 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 01.10.21 
26.03.21 

Wiesław 
Kokoszka  

nr uprawnień 
318/92/0P. 

 

Elementy budynku  

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną w stanie technicznym dobrym. 
Pokrycie dachu z papy nad łącznikiem, połatane – zlikwidowano przecieki. 
Pozostały zacieki na suficie podwieszonym i ścianie. Rynny rury spustowe i 
obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, rynny w dwóch miejscach 
na łączeniach przeciekają, od strony ogrodu rynna zdeformowana brak spadku 
do zbiorniczka rury spustowej. Rynna w narożniku łącznik-warsztaty przecieka 
i zalewa elewację. W rynnach zalega posypka z pokrycia papowego. Obróbki 
blacharskie w stanie technicznym dobrym. Odwodnienie z rur spustowych 
częściowo powierzchniowe na teren działki i częściowo do sieci kanalizacji 

 Przeglądy  co pół roku.  

ZALECENIA: czyszczenie i płukanie sieci 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej co 

najmniej raz w roku – jesienią po 

opadnięciu liści z drzew. Przynajmniej 

raz w roku jesienią usunięcie liści 

zalegających w rynnach, rurach 
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ogólnospławnej. Rury odwadniające i odprowadzające wodę deszczową z rur 
spustowych do sieci kanalizacji ogólnospławnej - drożne. Na dachu 
wentylatory, kominki, czerpnie i wyrzutnie wentylacyjne wymagają 
konserwacji. Ściany zewnętrzne docieplone płytami styropianowymi. Na 
elewacjach widoczne drobne uszkodzenia wyprawy elewacyjnej. Na 
elewacjach frontowej w dolne części pod oknami ściana murowana z kamienia 
spoiny wypełnione zaprawą, filarki międzyokienne żelbetowe docieplone i 
pokryte wyprawą elewacyjną w stanie technicznym dobrym. Widoczne zacieki 
na elewacjach w narożniku budynku i łącznika oraz od strony ogrodu.  Bramy 
stalowe i drzwi z kształtowników aluminiowych w stanie technicznym dobrym, 
okna z profilu PCW w stanie technicznym dobrym. Opaska budynku wykonana 
częściowo. W kilku miejscach na cokole oderwana listwa dociskająca folię 
kubełkową. W części dydaktycznej - wyremontowanej brakuje opaski w około 
budynku. Brak opaski powoduje zalewanie i zawilgocenia ścian 
fundamentowych. Obiekt znajduje się w należytym stanie technicznym 
zapewniającym dalsze bezpieczne jego użytkowanie.  

spustowych i rurach odwadniających 

rury spustowe. Usunąć przecieki z 

rynien i rur spustowych. Uzupełnić 

brakujące opaski. 

Opis stanu technicznego    

Urządzenia zamocowane 

do ścian i dachu 
 

 
 

Pokrycie dachowe i 

elementy odwodnienia 
 

 
 

Urządzenia stanowiące 

zabezpieczenie 

przeciwpożarowe budynku 

 

 

 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4 12.11.21 
12.05.21 

Usług 
Kominiarskich 

Janusz 
Puchowski, 

Strzelce 
Opolskie. 

 

Przewody kominowe   Protokół 237/2021 – brak uwag.  

Drożność przewodów 

kominowych  
 

 

 Siła ciągu kominowego    

Uszkodzenia    

Dostęp do czyszczenia i 

przeprowadzania 
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okresowych kontroli i 

przewodów kominowych i 

urządzeń mających 

związek z kominami 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 02.11.21 
02.11.16 

Wiesław 
Kokoszka  

nr uprawnień 
318/92/0P. 

 

Elementy budynku 

 Część dydaktyczna – zadaszenie nad wejściem bocznym do ogrodu – z płyty 
żelbetowej zadaszenia odpadł tynk około 5 m², widoczne pręty zbrojeniowe 
płyty. Tynki i okładziny stan poprawny, w kilku miejscach drobne uszkodzenia 
wyprawy elewacyjnej. Elementy ścian zewnętrznych, urządzenia zamocowane 
do ścian i dachu stan poprawny. Rynny spustowe i rynny z blachy stalowej 
ocynkowanej, w kilku miejscach na łączeniach rynien występują przecieki. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej w stanie technicznym 
dobrym. Brak połączenia zbiorniczka rynny z rurą spustową. Odwodnienie z 
rur spustowych do kanalizacji ogólnospławnej – rozszczelnione połączenie 
rury spustowej z rurą odwadniającą. Dachy płaskie pokryte papą w stanie 
technicznym dobrym. W części dydaktycznej instalacja c.o. w stanie 
technicznym dobrym, w pozostałej części stara, brak możliwości sterowania i 
regulacji. Instalacja wody zimnej i ciepłej w części dydaktycznej w dobrym 
stanie technicznym, w pozostałej części stan poprawny. Fundamenty, ściany, 
dach w stanie technicznym dobrym. Filary stropy i schody zewnętrzne bez 
uwag. Drzwi zewnętrzne wejściowe, pozostałe wew., przegrody i okna w 
stanie technicznym dobrym.  Przejazd przez łącznik w stanie dobrym. 
Ogrodzenie, miejsce postojowe i miejsce pod śmietniki stan techniczny dobry. 
Elewacje budynku wykonane z cienkowarstwowych wypraw elewacyjnych, 
okna, drzwi wejściowe oraz obróbki blacharskie prezentują się pozytywnie. 
Obiekt znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, 
bezpieczne jego użytkowanie. 

 

Opis stanu technicznego    

Urządzenia zamocowane 

do ścian i dachu  

 
 

Pokrycie dachowe i 

elementy odwodnienia  

 
 

Urządzenia stanowiące 

zabezpieczenie 

przeciwpożarowe budynku 
 

 
 

2 19.10.21 
30.05.17 PPiMUE KAJA 

Strzelce 

Instalacja piorunochronna  
Protokół 4/CKZW/2021: odporność uziemienia instalacji piorunochronnej 
odpowiada przepisom PN-EN 62305-3. Ciągłość połączeń metalicznych 
instalacji odgromowej jest zachowana.  
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Opolskie 

3 
15.10.21 

12, 20 i 
22.8.16 

PPiMUE KAJA 
Strzelce 
Opolskie 

Instalacja elektryczna 
 

Protokół 1/CKZW/2021 sprawdzenie stanu izolacji urządzeń i obwodów: brak 
osłony gniazda 400V w zestawie remontowym ZG1 w Sali 123, brak osłony 
zewnętrznej gniazda 230V, obwód 2 w pomieszczeniu nauczyciela w Sali 129. 
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/CKZW/2021 sprawdzenie skuteczności samoczynnego 
wyłączenia: Urządzenia spełniają wymagania PN-HD 60364-6,p.61.3.6 w 
zakresie ochrony przed dotykiem pośrednim za pomocą samoczynnego 
wyłączenia zasilania i nadają się do eksploatacji. Protokół 3/CKZW/2021 
sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: spełnia ona 
wymagania i nadaje się do eksploatacji.  

 

 
 
 

OBIEKT ORLIK  

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 26.11.21 20.11.20 

Wiesław 
Kokoszka  

nr uprawnień 
318/92/0P. 

 

Elementy budynku  

Budynek zaplecza sanitarno–szatniowego wraz z kompleksem boisk 
sportowych. Pokrycie dachu papą w stanie technicznym dobrym. Rury 
spustowe i obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej w stanie 
technicznym dobrym. Urządzenia zamocowane do ścian i dachu bez uwag. 
Ściany zewnętrzne o konstrukcji drewnianej w stanie dobrym, elewacje 
obłożone deską boazeryjną w stanie dobrym.  Drzwi zewnętrzne wejściowe w 
stanie technicznym dostatecznym brakuje ograniczników otwierania. Schody 
zewnętrzne drewniane bez spoczników, częściowo zgnite. Budynek o 
konstrukcji drewnianej ustawiony jest na betonowych słupkach 
fundamentowych 20 cm nad gruntem. Po dziesięcioletniej eksploatacji 
częściowo drewniane konstrukcje pod posadzkowe uległy zgniciu. Schody 
zewnętrzne drewniane częściowo zgnite. Wentylacja mechaniczna otworowa 
sprawna. Na boisku do piłki nożnej miejscowe uszkodzenia sztucznej trawy, 
trawa mocno wyeksploatowana, wymaga uzupełnień i konserwacji lub 
wymiany. Boisko wielofunkcyjne z poliuretanu w stanie technicznym dobrym. 
Oświetlenie boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego – w stanie 
dobrym. W momencie 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 

Wymienić bezpiecznik na większy lub 

dobrać źródła światła bardziej wydajne 

o mniejszej mocy. Zaleca się wymianę 

zgnitej drewnianej konstrukcji pod 

posadzkowej oraz schodów 

zewnętrznych. Usunąć metalowe kotwy 

wystające około 5 cm nad powierzchnie 

chodnika przy boisku wielofunkcyjnym. 



17 
 

użytkowanie. 

Opis stanu technicznego    

Urządzenia zamocowane 

do ścian i dachu 
 

 
 

Pokrycie dachowe i 

elementy odwodnienia 
 

 
 

Urządzenia stanowiące 

zabezpieczenie 

przeciwpożarowe budynku 

 

 

 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4    

Przewody kominowe    BRAK INSTALACJI 

Drożność przewodów 

kominowych  
 

 

 Siła ciągu kominowego    

Uszkodzenia    

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1  
27.05.202

0 

Wiesław 
Kokoszka  

nr uprawnień 
318/92/0P. 

 

Elementy budynku 

 Brak kratki wywiewnej zewnętrznej z wentylatora ściennego. Zdeformowane i 
odpięte od uziomów zwody pionowe instalacji odgromowej. Częściowe 
zdeformowanie desek z elewacji zewnętrznej.  Pozostałe elementy obiektu 
drzwi zewnętrzne wejściowe w stanie technicznym dostatecznym brakuje 
ograniczników otwierania. Oświetlenie boiska do piłki nożnej – dwie lampy nie 
świecą. Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego – 4 lampy nie świecą. W 
momencie jednoczesnego włączenia oświetlenia boiska i do piłki nożnej i 
wielofunkcyjnego bezpiecznik w tablicy wyłącza się. Wymienić bezpiecznik na 
większy. W chodniku przy boisku wielofunkcyjnym wystają niezabezpieczone 
tuleje metalowe – zlikwidować lub zabezpieczyć. 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. 

 

Opis stanu technicznego  
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Urządzenia zamocowane 

do ścian i dachu  

 
 

Pokrycie dachowe i 

elementy odwodnienia  

 
 

Urządzenia stanowiące 

zabezpieczenie 

przeciwpożarowe budynku 
 

 
 

2  
10.06.202

0 

PPiMUE KAJA 
Strzelce 
Opolskie 

Instalacja piorunochronna  
Protokół 4/2020 sprawdzenie stanu uziemienia: uziom nadaje się do 
eksploatacji.   

3 
 10.06.20 

PPiMUE KAJA 
Strzelce 
Opolskie 

Instalacja elektryczna 
 

Protokół 1/2020 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 2/2020 Skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej: instalacja elektryczna nadaje się do eksploatacji. 
Protokół 3/20 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.  

 

 

BUDYNEK GOSPODARCZY 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 25.11.21 
21.05.20 

Wiesław 
Kokoszka nr 
uprawnień 
318/92/0P. 

 

Elementy budynku  

Pokrycie dachu z papy w stanie technicznym dostatecznym. Rynny, rury 
spustowe i obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, widoczne 
miejsca skorodowane w kilku miejscach zdeformowane, przeciekają – w złym 
stanie technicznym, w rynnach zalegają osady. Nad pomieszczeniem po byłej 
kotłowni brak rynny i rury spustowej, uszkodzone murki ogniowe. Na styku 
pokrycia dachowego i ściany garażowej brak obróbki blacharskiej.  Ściany 
zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły, częściowo zawilgocone. Na 
elewacjach w części byłego składu opału cegła licówka, na pozostałych tynk 
cem-wap, widoczne zawilgocenia, spękania, uszkodzenia i ubytki. Urządzenia 
zamocowane do ścian i dachu bez uwag. Drzwi zewnętrzne drewniane i 

Budynek jest w złym stanie 

technicznym i wymaga wykonania 

niezbędnego remontu. 
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stalowe mocno wyeksploatowane w stanie technicznym dostatecznym, bramy 
garażowe drewniane mocno wyeksploatowane Okna 2 szt. z profili PCV w 
stanie technicznym dobrym, pozostałe okna drewniane mocno 
wyeksploatowane, zgnite, oszklenie pojedyncze, brakuje szyb, okna stalowe 
skorodowane, oszklenie pojedyncze szkłem zbrojonym. Przy budynku brakuje 
opasek. W budynku brak wody, została odcięta z powodu przekorodowania i 
niedrożności przyłącza wody. Budynek częściowo wyposażony w instalacje 
centralnego ogrzewania. Z powodu braku opaski, rynien, rur spustowych i 
odwodnienia z rur spustowych, ściany zewnętrzne budynku ulegają 
zawilgoceniu. Komin dymowy murowany z cegły ceramicznej nieczynny w 
stanie technicznym dobrym. Pomimo tego, iż znajduje się z należytym stanie 
technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub 
środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu. 

Opis stanu technicznego    

Urządzenia zamocowane 

do ścian i dachu 
 

 
 

Pokrycie dachowe i 

elementy odwodnienia 
 

 
 

Urządzenia stanowiące 

zabezpieczenie 

przeciwpożarowe budynku 

 

 

 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4 15.05.21 
15.05.20  

Przewody kominowe   Protokół nr 83/2021 - brak uwag 
 

Drożność przewodów 

kominowych  
 

 

 Siła ciągu kominowego    

Uszkodzenia    

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1  18.08.20 
Wiesław 

Elementy budynku 
 Obiekt pomimo tego iż nie znajduje się w należytym stanie techniczny nie 

zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże 
wymaga wykonania niezbędnych napraw: uszkodzenia i zawilgocenia tynku w 
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Kokoszka  

nr uprawnień 
318/92/0P. 

 

elewacji, rury spustowe miejscami skorodowane i zdeformowane, uszkodzony 
murek ogniowy między dawnym składem opału a byłą kotłownią, drzwi 
zewnętrzne wejściowe do budynku oraz bramy drewniane mocno 
wyeksploatowane, w stanie technicznym dostatecznym. Okna 2 sztuki z 
kształtowników pcv w stanie technicznym dobrym. Pozostałe okna drewniane 
zgnite, szyby wybite w złym stanie technicznym. Okna stalowe skorodowane 
oszklone szkłem zbrojonym pojedynczo. 

Opis stanu technicznego  

 
 

Urządzenia zamocowane 

do ścian i dachu  

 
 

Pokrycie dachowe i 

elementy odwodnienia  

 
 

Urządzenia stanowiące 

zabezpieczenie 

przeciwpożarowe budynku 
 

 
 

2 19.10.21 
17.08.20 

PPiMUE KAJA 
Strzelce 
Opolskie 

Instalacja piorunochronna  

Protokół 4/CKZK/2021 odporność uziemienia instalacji piorunochronnej 
odpowiada przepisom PN-EN62305-3. Ciągłość połączeń metalicznych 
instalacji odgromowej jest zachowana. 

 

3 
18.10.21 26.08.16 

PPiMUE KAJA 
Strzelce 
Opolskie 

Instalacja elektryczna 
 

Protokół 1/CKZG/2021 sprawdzenie stanu 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/CKZG/2021 sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia: 
urządzenia spełniają wymagania PN-HD 60364-6,p.61.3.6 w zakresie ochrony 
przed dotykiem pośrednim za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania i 
nadają się do eksploatacji.  
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2. Liceum Ogólnokształcące w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowska 38  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDYNEK SZKOŁY 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 10.05.21 
11.05.20 

Pan Piotr 
Kołodziej  

nr uprawnień 
15/99/0p. 

 

Elementy budynku  

Elementy budynku znajdują się w należytym stanie technicznym jednakże 
zapewnienie jego pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania bieżącej 
konserwacji, naprawy bieżącej lub naprawy głównej. Na czas przeprowadzenia 
oględzin nie zlecono szczególnych zaleceń w zakresie robót remontowych i 
kolejności ich wykonania.  

 

Opis stanu technicznego POPRAWNY

/DOSTATE-

CZNY 

 

 

Urządzenia zamocowane 

do ścian i dachu 
DOBRY 
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Pokrycie dachowe i 

elementy odwodnienia 

DOSTATE-

CZNY/ 

POPRAWNY

/DOBRY 

 

 

Urządzenia stanowiące 

zabezpieczenie 

przeciwpożarowe budynku 

 

 

 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4 04.05.21 
08.05.20 

Usług 
Kominiarskich 

Janusz 
Puchowski, 

Strzelce 
Opolskie. 

 

Przewody kominowe   

Protokół nr 20/2021. Przewody kominowe nad dachem stan dobry. Dziewięć 
grup kominowych zakończonych na strychu. WC męskie  
i damskie na półpiętrze wentylacja typu „Z”. Dostęp do czyszczenia i kontroli 
stan dobry.  

 

Drożność przewodów 

kominowych  
 

 

 Siła ciągu kominowego    

Uszkodzenia    

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1  19.03.18 

Pan Piotr 
Kołodziej  

nr uprawnień 
15/99/0p. 

 

Elementy budynku 
 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. 

 

Opis stanu technicznego    

Urządzenia zamocowane 

do ścian i dachu  

 
 

Pokrycie dachowe i 

elementy odwodnienia  

 
 

Urządzenia stanowiące 

zabezpieczenie 

przeciwpożarowe budynku 
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2 
 

15.06.20 
PPiMUE KAJA 

Strzelce 
Opolskie 

Instalacja piorunochronna  

Protokół 1/2020 Odporności uziemienia instalacji piorunochronnej jest 
prawidłowa i odpowiada przepisom PN-EN 62305. Ciągłość połączeń 
metalicznych instalacji odgromowej jest zachowana. 

 

3 

 07.11.20 

PPiMUE KAJA 
Strzelce 
Opolskie 

Instalacja elektryczna 

 
Protokół nr 1/LO/2020 Sprawdzenie stanu izolacji urządzeń  
i obwodów. Stan izolacji kabli odpowiada wymaganiom PBUE  
i instalacja nadaje się o eksploatacji.  

 

 07.11.20 
 

Protokół nr 2/LO/2020 Sprawdzenie stanu 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 o eksploatacji. 

 

 07.11.20 
 

Protokół nr 3/LO/2020. Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia. 
Wyżej wymienione urządzenia spełniają wymagania PN-HD 60364-6, p.61.3.6 
w zakresie ochrony przed dotykiem pośrednim za pomocą samoczynnego 
wyłączenia zasilania i nadają się do eksploatacji.   

 

 07.11.20 
 

Protokół nr 4/LO/2020. Sprawdzenie skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. Sprawdzono stan ochrony przeciwporażeniowej 
instalacji i stwierdzono, że spełnia ona wymagania i nadaje się do eksploatacji.  

 

 
 

ŁĄCZNIK SALI GIMNASTYCZNEJ 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 10.05.21 
11.05.20 

Pan Piotr 
Kołodziej  

nr uprawnień 
15/99/0p. 

 

Elementy budynku  
Elementy budynku znajdują się w należytym stanie technicznym zapewniającą 
jego sprawności techniczną i dalsze jego bezpieczne użytkowanie. 
Przeprowadzać należy bieżące remonty wg bieżących potrzeb. 

 

Opis stanu technicznego DOBRY   

Urządzenia zamocowane 

do ścian i dachu 
DOBRY 

 
 

Pokrycie dachowe i 

elementy odwodnienia 
DOBRY 

 
 

Urządzenia stanowiące 

zabezpieczenie 
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przeciwpożarowe budynku 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4    

Przewody kominowe    BRAK INSTALACJI 

Drożność przewodów 

kominowych  
 

 

 Siła ciągu kominowego    

Uszkodzenia    

Dostęp do czyszczenia i 

przeprowadzania 

okresowych kontroli i 

przewodów kominowych i 

urządzeń mających 

związek z kominami 

 

 

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1  
19.03.201

8 

Pan Piotr 
Kołodziej 

 nr uprawnień 
15/99/0p. 

 

Elementy budynku 
 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. 

 

Opis stanu technicznego    

Urządzenia zamocowane 

do ścian i dachu  

 
 

Pokrycie dachowe i 

elementy odwodnienia  

 
 

Urządzenia stanowiące 

zabezpieczenie 

przeciwpożarowe budynku 
 

 
 

2  
15.06.202

0 PPiMUE KAJA 
Strzelce 

Instalacja piorunochronna  
Protokół 2/2020 Odporności uziemienia instalacji piorunochronnej jest 
prawidłowa i odpowiada przepisom PN-EN 62305. Ciągłość połączeń 
metalicznych instalacji odgromowej jest zachowana. 
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Opolskie 

3 

 
07.11.202

0 

PPiMUE KAJA 
Strzelce 
Opolskie 

Instalacja elektryczna 

 
Protokół nr 1/LC/2020 Sprawdzenie stanu izolacji urządzeń  
i obwodów. Stan izolacji kabli odpowiada wymaganiom w zakresie ochrony 
przed dotykiem bezpośrednim i instalacja nadaje się do eksploatacji.   

 

 
07.11.202

0 

 
Protokół nr 2/LC/2020 Sprawdzenie stanu skuteczności samoczynnego 
wyłączenia. Wyżej wymienione urządzenia spełniają wymagania PN-HD 
60364-6, p.61.3.6 w zakresie ochrony przed dotykiem pośrednim za pomocą 
samoczynnego włączenia zasilania i nadają się do eksploatacji.   

 

 
07.11.202

0 

 
Protokół nr 3/LC/2020. Sprawdzenie skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. Sprawdzono stan ochrony przeciwporażeniowej 
instalacji i stwierdzono, że spełnia ona wymagania i nadaje się do eksploatacji.  

 

 

SALA GIMNASTYCZNA  

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 10.05.21 
11.05.20 

Pan Piotr 
Kołodziej  

nr uprawnień 
15/99/0p. 

 

Elementy budynku  
Elementy budynku znajdują się w należytym stanie technicznym 
zapewniającym jego sprawność techniczną i dalsze bezpieczne jego 
użytkowanie. Wykonać remonty według potrzeb bieżących. 

 

Opis stanu technicznego DOBRY   

Urządzenia zamocowane 

do ścian i dachu 
 

 
 

Pokrycie dachowe i 

elementy odwodnienia 

DOBRY/DOS

TATECZNY 

 
 

Urządzenia stanowiące 

zabezpieczenie 

przeciwpożarowe budynku 

 

 

 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 
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4    

Przewody kominowe    BRAK INSTALACJI 

Drożność przewodów 

kominowych  
 

 

 Siła ciągu kominowego    

Uszkodzenia    

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1  19.03.201
8 

Pan Piotr 
Kołodziej  

nr uprawnień 
15/99/0p. 

 

Elementy budynku 
 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. 

 

Opis stanu technicznego  

 
 

Urządzenia zamocowane 

do ścian i dachu  

 
 

Pokrycie dachowe i 

elementy odwodnienia  

 
 

Urządzenia stanowiące 

zabezpieczenie 

przeciwpożarowe budynku 
 

 
 

2  
15.06.202

0 

PPiMUE KAJA 
Strzelce 
Opolskie 

Instalacja piorunochronna  
Protokół 3/2020 Odporności uziemienia instalacji piorunochronnej jest 
prawidłowa i odpowiada przepisom PNEN 62305. Ciągłość połączeń 
metalicznych instalacji odgromowej jest zachowana. 

 

3 

 
07.11.202

0 

PPiMUE KAJA 
Strzelce 
Opolskie 

Instalacja elektryczna 

 
Protokół nr 1/HS/2020 Sprawdzenie stanu izolacji urządzeń  
i obwodów. Stan izolacji kabli odpowiada wymaganiom w zakresie ochrony 
przed dotykiem bezpośrednim i instalacja nadaje się do eksploatacji.   

 

 
07.11.202

0 

 
Protokół nr 2/HS/2020 Sprawdzenie stanu skuteczności samoczynnego 
wyłączenia. Wyżej wymienione urządzenia spełniają wymagania PN-HD 
60364-6, p.61.3.6 w zakresie ochrony przed dotykiem pośrednim za pomocą 
samoczynnego kłaczenia zasilania i nadają się do eksploatacji.   

 

 
07.11.202

0 
 

Protokół nr 3/HS/2020. Sprawdzenie skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. Sprawdzono stan ochrony przeciwporażeniowej 
instalacji i stwierdzono, że spełnia ona wymagania i nadaje się do eksploatacji.  
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3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem, ul. Krótka 1 
       

 
      

BUDYNEK SZKOŁY 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 
23.08.21 25.08.20 

Norbert 

Morcinek  

nr 

ewidencyjny 

102/OP/94 

Zawadzkie 

Elementy budynku  

Protokół nr 2/ZSP/2020.  ZALECENIA: skuć tynk na ścianie bocznej 

przy schodach zewnętrznych przed 

wejściem głównym i ocenić głębokość 

spękania i powiadomić osobę dokonującą 

przeglądu. Na tynku gimnastycznej na 

ścianie gdzie jest przytwierdzona drabina 

wejściowa na dach Sali gimnastycznej 

stwierdza się odspojony tynk strukturalny 

pod drabiną oraz po jej prawej stronie. 

Należy przeprowadzić remont tynku. 

Budynek może być nadal bezpiecznie 

używany. Stan techniczny ocenia się jako 
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dostateczny. 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

 

Ściany konstrukcyjne – murowane w dobrym stanie technicznym, elewacja – 

w dobrym i dostatecznym stanie technicznym,  

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
 

stolarka okienna – z PCV z szybami zespolonymi w dobrym stanie 

technicznym, schody zewnętrzne betonowe – w dobrym stanie technicznym, 

schody zewnętrzne – przed wejściem głównym w dobrym stanie technicznym, 

przed salą gimnastyczną w dostatecznym stanie technicznym, 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
 

rynny, rury spustowe – w dobrym stanie technicznym, 
 

Pokrycie dachu 

 

poszycie dachowe – nad budynkiem dydaktycznym (blachodachówka) jak i 

nad salą gimnastyczną (papa) w dobry stanie technicznym, elementy 

przymocowane do dachu – panele fotowoltaiczne przymocowane do dachu 

Sali gimnastycznej stabilne stan dobry, 

 

Izolacje przeciwwilgociowe    

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
 

 
 

Stolarka  drzwiowa  stolarka drzwiowa – drewniana i metalowa w dobrym stanie technicznym,  

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

 

miejsce składania odpadów – składowane do pojemników które są 

systematyczne odbierane przez służby komunalne, ścieki – odprowadzane są 

do miejskiej sieci kanalizacyjnej.  

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4 
07.06.21 04.06.20 

Zakład Usług 
Kominiarskich 

Aleksander 
Uliczka 

Lubliniec.  

Przewody kominowe   

Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych 
odpowiadają – przepisom ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. 
(Dz. U. Nr 89, poz. 414). Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w 
obowiązujących normach. 

 

Drożność przewodów    
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kominowych 

 Siła ciągu kominowego    

Uszkodzenia    

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1  
28.08.201

8 

Norbert 

Morcinek  

nr 

ewidencyjny 

102/OP/94 

Zawadzkie 

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

Budynek nadaje się do dalszej eksploatacji. Stan techniczny obiektu ocenia się 
jako zadowalający. 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
 

Elementy budynku: fundamenty – stan techniczny dobry, ściany konstrukcyjne 

oraz działowe -  stan techniczny dobry, stropy -  stan techniczny dobry, 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
 

schody zewnętrzne i wewnętrzne -  stan techniczny dobry,  

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie  
elementy przymocowane – rynny, rury spustowe, solary -  stan techniczny 
dobry i stabilnie zamocowane, kominy ponad dachem -  stan techniczny 
dobry, ogrodzenie -  stan techniczny dobry. 

 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 

 

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, powłoki malarskie w pomieszczeniach 

piwnicznych – stan techniczny dobry, 

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa  
stolarka okienna -  stan techniczny dobry, stolarka drzwiowa zewnętrzna i 

wewnętrzna -  stan techniczny dobry, 

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

  

 



30 
 

ogrzewania) 

2 
 22.08.19 

PHU AMPER 

Jerzy Szumski 

Zawadzkie 

Instalacja piorunochronna  

Protokół 5/2019. Ocena wyników pomiarów jest pozytywna. Instalacja i 
urządzenia nadają się do eksploatacji.  

3 
23.08.21 22.08.19 

PHU AMPER 

Jerzy Szumski 

Zawadzkie 
Instalacja elektryczna 

 

Protokół 6/2021 Instalacje i urządzenia są sprawne i nadają się do 
eksploatacji.  

 

BUDYNEK GARAŻOWY 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 
23.08.21 10.03.20 

Norbert Morcinek 

nr ewidencyjny 

102/OP/94 

Zawadzkie 

Elementy budynku  

Protokół NR 3/G-LO/2021. ZALECENIA: przeprowadzić remont kapitalny poszycia 

dachowego z papy, w celu stwierdzenia przyczyn spękania 

ściany zewnętrznej należy wykonać odkrywkę fundamentu w 

tym rejonie i ocenić stan fundamentu, wyczyścić ze śladów 

korozji obróbki blacharskie na dachu i zabezpieczyć je 

antykorozyjnie. Stan techniczny obiektu ocenia się jako 

dostateczny. 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, stropy) 
 

ściany konstrukcyjne i działowe – spękania poziome i ukośne 

zewnętrznych ścian, zacieki ścian, w narożu ściany (el. płn-

zach) pionowe spękanie, stan ścian ocenia się jako ledwo 

zadowalający 

 

Elementy ścian zewnętrznych 

(fasada, gzymsy, stolarka 

okienna)  

 

 

 

Elementy odwodnienia oraz 

obróbki blacharskie 
 

obróbki blacharskie murów  w dostatecznym stanie 

technicznym. 
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Pokrycie dachu 

 

Dach – płyta betonowa oparta na belkach stalowych 

powierzchniowo skorodowane. Spowodowane jest to 

przeciekami z nieszczelnego poszycia dachowego. Stan 

techniczny płyty dachowej ocenia się jako ledwo-

zadowalający, poszycie dachowe z papy – obecnie stan 

poszycia ocenia się jako zły. Stwierdza się odspojenia papy od 

płyty dachowej oraz liczne spękania. Powoduje to zalewanie 

stropu i tynków ścian i sufitów w pomieszczeniach 

garażowych i gospodarczym 

 

Izolacje przeciwwilgociowe    

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
 

 
 

Stolarka okienna i drzwiowa 
 

stolarka drzwiowa – z desek w dostatecznym stanie 

technicznym 
 

Elementy instalacji 

sanitarnych (wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

 

 

 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4    

Przewody kominowe    BRAK INSTALACJI 

Drożność przewodów 

kominowych  
 

 

 Siła ciągu kominowego    

Uszkodzenia    

Dostęp do czyszczenia i 

przeprowadzania okresowych 

kontroli i przewodów 

kominowych i urządzeń 

mających związek z kominami 
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PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 06.12.18 07.12.13 

Norbert Morcinek  

nr ewidencyjny 

102/OP/94 

Zawadzkie 

Elementy budynku 

 Protokół nr 1/G-LO/20. Budynek Garażowy przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych.  

. ZALECENIA: w rejonie spękania ściany konstrukcyjnej (od 
strony zachodniej)wykonać odkrywkę fundamentu w celu 
stwierdzenia przyczyn spękania ściany, lub wykonać prace 
naprawcze klamrami scalającymi(np. metodą BRUTT – 
SAVER), skuć zawilgocone fragmenty tynków wewnętrznych 
(po wykonaniu remontu dachu) i uzupełnić ubytki, 
wyremontować posadzki cementowe wewnętrzne oraz 
podjazd betonowy przed budynkiem. 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, stropy) 
 

Elementy budynku: ściany konstrukcyjne oraz działowe -  

stwierdza się spękania poziome i ukośne zewnętrznych ścian, 

stwierdza się zacieki ścian konstrukcyjnych i ścianek 

działowych na styku ze stropem, 

 

Elementy ścian zewnętrznych 

(fasada, gzymsy, stolarka 

okienna)  
 

 
 

Elementy odwodnienia oraz 

obróbki blacharskie  

 
 

Pokrycie dachu 

 

dach- konstrukcja dachowa – płyta betonowa z belkami 
stalowymi – płyta jest zawilgocona i belki stalowe 
powierzchniowo skorodowane, spowodowanymi przeciekami 
z nieszczelnego poszycia dachowego. Stan techniczny płyty 
dachowej ocenia się jako ledwo zadowalający, poszycie 
dachowe z papy – obecnie stan poszycia dachowego z papy 
ocenia się jako zły. Stwierdza się odspojenia papy od płyty 
dachowej, oraz liczne spękania. Powoduje to zalewanie 
stropu i tynków ścian i sufitów w pomieszczeniach 
garażowych i gospodarczych, 

 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 

 

posadzki cementowe – z licznymi spękaniami, w 

dostatecznym stanie technicznym tynki wewnętrzne – 

zabrudzone i zawilgocone w dostatecznym stanie 

technicznym, tynki elewacyjne – ze spękaniami w 

dostatecznym stanie technicznym, płyta betonowa przed 

budynkiem – z licznymi spękaniami 

 

Stolarka okienna i drzwiowa  stolarka – pomieszczenia garażowe są wyposażone w bramy 

dwuskrzydłowe drewniane, w dostatecznym stanie 
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technicznym, pomieszczenia gospodarcze wyposażone są w 

drzwi drewniane, otwory okienne wypełnione luksferami, 

stan techniczny dobry, 

Elementy instalacji 

sanitarnych (wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

  

 

2    Instalacja piorunochronna  
 

BRAK INSTALACJI 

3 
   Instalacja elektryczna 

 
 

BRAK INSTALACJI 

 

KOMPLEKS ZEWNĘTRZNYCH BOISK SPORTOWYCH 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 
23.08.21 25.08.20 

Norbert 

Morcinek  

nr 

ewidencyjny 

102/OP/94 

Zawadzkie 

Elementy budynku  

pochylnia wraz z balustradami (wejście do szatni) – w dobrym stanie 
technicznym, miejsce gromadzenia odpadów – odpady komunalne 
składowane są w pojemnikach do tego przeznaczonych na zewnątrz budynku, 
murawy z tworzywa sztucznego – w dostatecznym stanie technicznym, bramki 
do piłki nożnej oraz podstawy koszy i słupy do mocowania siatki na boisku 
wielofunkcyjnym zamontowane stabilnie, ogrodzenie z siatki jak i brama i 
furtka – w dostatecznym stanie technicznym.  

ZALECENIA: wymienić skoordynowane 

napinacze drutu naciągowego w 

segmentach ogrodzenia z siatki 

ogrodzeniowej, odmalować elewacje 

budynku zaplecza od strony południowej. 

Budynek może być bezpiecznie 

użytkowany, stan techniczny ocenia się 

jako dostateczny. 

Ściany nośne    

Ściany działowe    

Stropy    

Posadzki    
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Tynki    

Okładziny wewnętrzne    

Elementy zewnętrzne  elewacja – z listew  drewnianych w dostatecznym stanie technicznym,  

Schody zewnętrzne    

Balustrady    

Stolarka okienna    

Parapety    

Stolarka drzwiowa  stolarka drzwiowa – drewniana w dobrym stanie technicznym,  

Podjazdy dla osób 

niepełnosprawnych 
 

 
 

Pokrycie dachowe i 

elementy odwodnienia 
 

Dach – poszycie dachowe z papy w dobrym stanie technicznym, rynny i rury 

spustowe – w dobrym stanie technicznym, 
 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4    

Przewody kominowe    BRAK INSTALACJI 

Drożność przewodów 

kominowych  
 

 

 Siła ciągu kominowego    

Uszkodzenia    

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1  28.08.201
8 

Norbert 

Morcinek  

nr 

ewidencyjny 

Elementy budynku 

 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. Boisko do piłki 

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 
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102/OP/94 

Zawadzkie 

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. Obiekt może być nadal bezpiecznie 
eksploatowany. Stan techniczny obiektu ocenia się jako zadowalający. 

stosownym impregnatem. 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
 

 
 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
 

 
 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie  

 
 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)  
Elewacja budynków wyłożona listwami drewnianymi z łuszczącą się powłoką 
malarską – stan techniczny pochylni oraz balustrady ocenia się jako dobry. 

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa  
 

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

 

 
 

2    Instalacja piorunochronna  
 

BRAK INSTALACJI 

3 
 

31.08.201
7 

PHU AMPER 

Jerzy Szumski 

Zawadzkie 
Instalacja elektryczna 

 

Protokół 15/2017. Instalacja i urządzenia są sprawne i nadają się do 
eksploatacji.  
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4. Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie 

BUDYNEK MIESZKALNY DOM ŚW. JÓZEFA Z KOTŁOWNIĄ 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 3.2.21  

Hubert Gawlik  

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku  Protokół 1/2021. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 
bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY 
 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 
 Wykończyć obróbkę tynków przy 

wymienionych oknach 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY   

Pokrycie dachu DOBRY 
 

 

Izolacje przeciwwilgociowe DOBRY 
 

 

Izolacje cieplne DOBRY 
 

 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY   

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
  

BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe  
 BRAK INSTALACJI 
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4 15.06.21  

Zakład Usług 
Kominiarskich 

Janusz 
Puchowski 

Strzelce 
Opolskie 

Przewody kominowe   
Protokół 51 i 56/2021. Przewody kominowe nad dachem stan dobry. 
Przewody wentylacyjne są doraźne. Dostęp do czyszczenia i kontroli dobry. 
Przewody czyszczone są zgodnie z przepisami. 

 

Ciąg kominowy 

(podciśnienie)    

 Dostęp do czyszczenia i 

kontroli przewodów 

kominowych 
 

 
 

Ogólny stan techniczny 

przewodów kominowych 

na całej ich długości  
 

 

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 9.3.18  

Hubert Gawlik  

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku 
 

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 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
 

 
 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
 

 
 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie  

 
 

Pokrycie dachu   

 

Izolacje przeciwwilgociowe   

 

Elementy wykończeniowe   
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(tynki, posadzki, okładziny) 

Stolarka okienna i 

drzwiowa   

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

  

 

2 

26-

27.08.20  

Aleksander 
Kropielnicki 

UPR. G-
1/D/56/678/1

9 

Instalacja piorunochronna  

Protokół nr 5 oraz 6/2020. Oporność uziemienia instalacji piorunochronnej 

jest prawidłowa i odpowiada przepisom PN-EN 62305-3. Ciągłość połączeń 

metalicznych instalacji odgromowych jest zachowana.  

3 
27.08.20  

PPiMUE KAJA 
Strzelce 
Opolskie 

Instalacja elektryczna 
 

Protokół nr 1/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 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 nr 

2/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. Sprawdzenie izolacji urządzeń i 

obwodów: Urządzenia odpowiadają wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.6. w 

zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim za pomocą samoczynnego 

wyłączenia zasilania i instalacja nadaje się do eksploatacji.  Protokół 3/2020 

sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania 

PN-HD 60364-6, p.61.3.6.1. i nadaje się do eksploatacji. Protokół nr 4/2020 

pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego ciągów komunikacyjnych. Wynik: 

zmierzone natężenie oświetlenia awaryjnego jest zgodne z PN-EN 1264-1. 

 

 

PRALNIA I SUSZARNIA 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 
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1 3.2.21  

Hubert Gawlik 

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku  Protokół 2/2021. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 
bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY 
 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 
 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY  

 

Pokrycie dachu DOBRY 
  

Izolacje przeciwwilgociowe DOBRY 
  

Izolacje cieplne DOBRY 
  

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY  

 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
  

BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe  
 BRAK INSTALACJI 

4 15.06.21 

 

 

 

Zakład Usług 
Kominiarskich 

Janusz 
Puchowski 

Strzelce 
Opolskie  

Przewody kominowe   
Protokół 60/2021. Przewody kominowe nad dachem stan dobry. Przewody 
wentylacyjne są doraźne. Dostęp do czyszczenia i kontroli dobry. Przewody 
czyszczone są zgodnie z przepisami. 

 

Ciąg kominowy 

(podciśnienie)  
 

 

 Dostęp do czyszczenia i 

kontroli przewodów 

kominowych 
 

 

 

Ogólny stan techniczny 

przewodów kominowych 

na całej ich długości  
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Przewody kominowe   
 

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 9.3.18  

Hubert Gawlik 

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku 

 
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 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
 

 
 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
 

 
 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie  

 
 

Pokrycie dachu   

 

Izolacje przeciwwilgociowe   

 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)   

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa   

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 
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2 26.08.20  

Aleksander 
Kropielnicki 

UPR. G-
1/D/56/678/1

9 

Instalacja piorunochronna  

Protokół nr 7/2020. Oporność uziemienia instalacji piorunochronnej jest 

prawidłowa i odpowiada przepisom PN-EN 62305-3. Ciągłość połączeń 

metalicznych instalacji odgromowych jest zachowana.  

3 
27.08.20  

PPiMUE KAJA 
Strzelce 
Opolskie 

Instalacja elektryczna 
 

Protokół nr 1/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 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 nr 

2/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. Sprawdzenie izolacji urządzeń i 

obwodów: Urządzenia odpowiadają wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.6. w 

zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim za pomocą samoczynnego 

wyłączenia zasilania i instalacja nadaje się do eksploatacji.  Protokół 3/2020 

sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania 

PN-HD 60364-6, p.61.3.6.1. i nadaje się do eksploatacji. Protokół nr 4/2020 

pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego ciągów komunikacyjnych. Wynik: 

zmierzone natężenie oświetlenia awaryjnego jest zgodne z PN-EN 1264-1. 

 

 

CHLEWNIA 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 3.2.21  

Hubert Gawlik 

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku  
Protokół 3/2021. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu 
 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY 
 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 
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Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY   

Pokrycie dachu DOBRY 
 

 

Izolacje przeciwwilgociowe DOBRY 
 

 

Izolacje cieplne DOBRY 
 

 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY   

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4 5.11.21  

Zakład Usług 
Kominiarskich 

Janusz 
Puchowski 

Strzelce 
Opolskie 

Przewody kominowe   Protokół 222/2021. Brak uwag  

Drożność przewodów 

kominowych  
 

 

 Siła ciągu kominowego    

Uszkodzenia    

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 09.03.18  

Hubert Gawlik 

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku 

 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 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
 

 
 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 
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gzymsy, stolarka okienna)  

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie  

 
 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)  
 

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa  
 

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

 

 
 

2 25.08.20  

Aleksander 
Kropielnicki 

UPR. G-
1/D/56/678/1

9 

Instalacja piorunochronna  

Protokół nr 8/2020. Oporność uziemienia instalacji piorunochronnej jest 

prawidłowa i odpowiada przepisom PN-EN 62305-3. Ciągłość połączeń 

metalicznych instalacji odgromowych jest zachowana.  

3 
27.08.20  

PPiMUE KAJA 
Strzelce 
Opolskie 

Instalacja elektryczna 
 

Protokół nr 1/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 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 nr 

2/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. Sprawdzenie izolacji urządzeń i 

obwodów: Urządzenia odpowiadają wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.6. w 

zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim za pomocą samoczynnego 

wyłączenia zasilania i instalacja nadaje się do eksploatacji.  Protokół 3/2020 

sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania 

PN-HD 60364-6, p.61.3.6.1. i nadaje się do eksploatacji. Protokół nr 4/2020 

pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego ciągów komunikacyjnych. Wynik: 

zmierzone natężenie oświetlenia awaryjnego jest zgodne z PN-EN 1264-1. 
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BUDYNEK ADMINISTRACJNO-BIUROWY 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 3.2.21  

Hubert Gawlik 

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku  
Protokół 4/2021. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu 
 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY 
 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 
 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY   

Pokrycie dachu DOBRY 
 

 

Izolacje przeciwwilgociowe DOBRY 
 

 

Izolacje cieplne DOBRY 
 

 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY   

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4 15.06.21  
Zakład Usług 
Kominiarskich 

Janusz 

Przewody kominowe   
Protokół 50/2021. Przewody kominowe nad dachem stan dobry. Przewody 
wentylacyjne są doraźne. Dostęp do czyszczenia i kontroli dobry. Czyszczenie 
przewodów odbywa się zgodnie z przepisami. 
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Puchowski 
Strzelce 
Opolskie 

Ciąg kominowy 

(podciśnienie)  
 

 

 Dostęp do czyszczenia i 

kontroli przewodów 

kominowych 
 

 

 

Ogólny stan techniczny 

przewodów kominowych 

na całej ich długości  
 

 

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 09.03.18  

Hubert Gawlik 

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku 

 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 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
 

 
 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
 

 
 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie  

 
 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)  
 

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa  
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Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

 

 
 

2 25.08.20  

Aleksander 
Kropielnicki 

UPR. G-
1/D/56/678/1

9 

Instalacja piorunochronna  

Protokół nr 15/2020. Oporność uziemienia instalacji piorunochronnej jest 

prawidłowa i odpowiada przepisom PN-EN 62305-3. Ciągłość połączeń 

metalicznych instalacji odgromowych jest zachowana.  

3 
27.08.20  

PPiMUE KAJA 
Strzelce 
Opolskie 

Instalacja elektryczna 
 

Protokół nr 1/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 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 nr 

2/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. Sprawdzenie izolacji urządzeń i 

obwodów: Urządzenia odpowiadają wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.6. w 

zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim za pomocą samoczynnego 

wyłączenia zasilania i instalacja nadaje się do eksploatacji.  Protokół 3/2020 

sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania 

PN-HD 60364-6, p.61.3.6.1. i nadaje się do eksploatacji. Protokół nr 4/2020 

pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego ciągów komunikacyjnych. Wynik: 

zmierzone natężenie oświetlenia awaryjnego jest zgodne z PN-EN 1264-1. 

 

4 
17.12.21  

PPiMUE KAJA 
Strzelce 
Opolskie 

  
Protokół 1/2021. Kontrola działania głównego wyłącznika prądu rozdzielni RG 
– poprawne działanie wyłącznika. 

 

SZKOŁA ŻYCIA  

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 3.2.21  Hubert Gawlik 

UPR. Bud. 
Elementy budynku  

Protokół 5/roczny/2021. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu 
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126/91/OP Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY 
 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 
 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY   

Pokrycie dachu DOBRY   

Izolacje przeciwwilgociowe DOBRY 
 

 

Izolacje cieplne DOBRY 
 

 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY   

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4 15.06.21  

Zakład Usług 
Kominiarskich 

Janusz 
Puchowski 

Strzelce 
Opolskie 

Przewody kominowe   

Protokół 59/2021. Przewody kominowe nad dachem stan dobry. Przewody 
wentylacyjne są doraźne. Dostęp do czyszczenia i kontroli dobry. Przewody 
czyszczone są zgodnie z przepisami. 

 

Ciąg kominowy 

(podciśnienie)  
 

 

 Dostęp do czyszczenia i 

kontroli przewodów 

kominowych 
 

 

 

Ogólny stan techniczny 

przewodów kominowych 

na całej ich długości  
 

 

 



48 
 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 09.03.18  

Hubert Gawlik 

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku 

 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 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
 

 
 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
 

 
 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie  

 
 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)  
 

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa  
 

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

 

 
 

2 26.08.20  

Aleksander 
Kropielnicki 

UPR. G-
1/D/56/678/1

9 

Instalacja piorunochronna  

Protokół nr 9/2020. Oporność uziemienia instalacji piorunochronnej jest 

prawidłowa i odpowiada przepisom PN-EN 62305-3. Ciągłość połączeń 

metalicznych instalacji odgromowych jest zachowana.  



49 
 

3 
27.08.20  

PPiMUE KAJA 
Strzelce 
Opolskie 

Instalacja elektryczna 
 

Protokół nr 1/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 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 nr 

2/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. Sprawdzenie izolacji urządzeń i 

obwodów: Urządzenia odpowiadają wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.6. w 

zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim za pomocą samoczynnego 

wyłączenia zasilania i instalacja nadaje się do eksploatacji.  Protokół 3/2020 

sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania 

PN-HD 60364-6, p.61.3.6.1. i nadaje się do eksploatacji. Protokół nr 4/2020 

pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego ciągów komunikacyjnych. Wynik: 

zmierzone natężenie oświetlenia awaryjnego jest zgodne z PN-EN 1264-1. 

 

 

SALA GIMNASTYCZNA Z FIZYKOTERAPIĄ 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 3.2.21  

Hubert Gawlik 

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku  
Protokół 6/2021. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu 
. 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY 
 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 
 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY   

Pokrycie dachu DOBRY 
 

 

Izolacje przeciwwilgociowe DOBRY 
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Izolacje cieplne DOBRY 
 

 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY   

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3 
 

 
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4 15.06.21  

Zakład Usług 
Kominiarskich 

Janusz 
Puchowski 

Strzelce 
Opolskie 

Przewody kominowe   
Protokół 54/2021. Przewody kominowe nad dachem stan dobry. Przewody 
wentylacyjne są doraźne. Dostęp do czyszczenia i kontroli dobry. Czyszczenie 
przewodów odbywa się zgodnie z przepisami. 

 

Ciąg kominowy 

(podciśnienie)  
 

 

 Dostęp do czyszczenia i 

kontroli przewodów 

kominowych 
 

 

 

Ogólny stan techniczny 

przewodów kominowych 

na całej ich długości  
 

 

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 09.03.18  

Hubert Gawlik 

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku 

 
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 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
 

 
 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 
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gzymsy, stolarka okienna)  

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie   
 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)   

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa   

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

  

 

2 26.08.20  

Aleksander 
Kropielnicki 

UPR. G-
1/D/56/678/1

9 

Instalacja piorunochronna  

Protokół nr 10/2020. Oporność uziemienia instalacji piorunochronnej jest 

prawidłowa i odpowiada przepisom PN-EN 62305-3. Ciągłość połączeń 

metalicznych instalacji odgromowych jest zachowana.  

3 
27.08.20  

PPiMUE KAJA 
Strzelce 
Opolskie 

Instalacja elektryczna 
 

Protokół nr 1/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 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 nr 

2/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. Sprawdzenie izolacji urządzeń i 

obwodów: Urządzenia odpowiadają wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.6. w 

zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim za pomocą samoczynnego 

wyłączenia zasilania i instalacja nadaje się do eksploatacji.  Protokół 3/2020 

sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania 

PN-HD 60364-6, p.61.3.6.1. i nadaje się do eksploatacji. Protokół nr 4/2020 

pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego ciągów komunikacyjnych. Wynik: 

zmierzone natężenie oświetlenia awaryjnego jest zgodne z PN-EN 1264-1. 
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PAWILON HYDROTERAPII 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 3.2.21  

Hubert Gawlik 

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku  
Protokół 7/2021. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu 
 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY 
 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 
 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY   

Pokrycie dachu DOBRY 
 

 

Izolacje przeciwwilgociowe DOBRY 
 

 

Izolacje cieplne DOBRY 
 

 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY   

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3 
 

 
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4 15.06.21  
Zakład Usług 
Kominiarskich 

Janusz 

Przewody kominowe   
Protokół 53/2021. Przewody kominowe nad dachem stan dobry. Przewody 
wentylacyjne są doraźne. Dostęp do czyszczenia i kontroli dobry. Czyszczenie 
przewodów odbywa się zgodnie z przepisami. 
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Puchowski 
Strzelce 
Opolskie 

Ciąg kominowy 

(podciśnienie)  
 

 

 Dostęp do czyszczenia i 

kontroli przewodów 

kominowych 
 

 

 

Ogólny stan techniczny 

przewodów kominowych 

na całej ich długości  
 

 

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 09.03.18  

Hubert Gawlik 

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku 

 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 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
 

 
 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
 

 
 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie   
 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)   

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa   
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Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

  

 

2 25.08.20  

Aleksander 
Kropielnicki 

UPR. G-
1/D/56/678/1

9 

Instalacja piorunochronna  

Protokół nr 11/2020. Oporność uziemienia instalacji piorunochronnej jest 

prawidłowa i odpowiada przepisom PN-EN 62305-3. Ciągłość połączeń 

metalicznych instalacji odgromowych jest zachowana. 

 

3 
27.08.20  

PPiMUE KAJA 
Strzelce 
Opolskie 

Instalacja elektryczna 
 

Protokół nr 1/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 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 nr 

2/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. Sprawdzenie izolacji urządzeń i 

obwodów: Urządzenia odpowiadają wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.6. w 

zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim za pomocą samoczynnego 

wyłączenia zasilania i instalacja nadaje się do eksploatacji.  Protokół 3/2020 

sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania 

PN-HD 60364-6, p.61.3.6.1. i nadaje się do eksploatacji. Protokół nr 4/2020 

pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego ciągów komunikacyjnych. Wynik: 

zmierzone natężenie oświetlenia awaryjnego jest zgodne z PN-EN 1264-1. 

 

 

ŁĄCZNIKI 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 3.2.21  

Hubert Gawlik 

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku  
Protokół 8/2021. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu 
 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 
DOBRY 

 
 



55 
 

stropy) 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 
 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY   

Pokrycie dachu DOBRY 
 

 

Izolacje przeciwwilgociowe DOBRY 
 

 

Izolacje cieplne DOBRY 
 

 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY   

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3 
 

 
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4    

Przewody kominowe    BRAK INSTALACJI 

Ciąg kominowy 

(podciśnienie)  
 

 

 Dostęp do czyszczenia i 

kontroli przewodów 

kominowych 
 

 

 

Ogólny stan techniczny 

przewodów kominowych 

na całej ich długości  
 

 

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 9.3.18  

Hubert Gawlik 

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku 
 

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 
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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 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
 

 
 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
 

 
 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie   
 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)   

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa   

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

  

 

2 25.08.20  

Aleksander 
Kropielnicki 

UPR. G-
1/D/56/678/1

9 

Instalacja piorunochronna  

Protokół nr 11/2020. Oporność uziemienia instalacji piorunochronnej jest 

prawidłowa i odpowiada przepisom PN-EN 62305-3. Ciągłość połączeń 

metalicznych instalacji odgromowych jest zachowana.  

3 
27.08.20  

PPiMUE KAJA 
Strzelce 
Opolskie 

Instalacja elektryczna 
 

Protokół nr 1/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 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 nr 

2/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. Sprawdzenie izolacji urządzeń i 

obwodów: Urządzenia odpowiadają wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.6. w 

zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim za pomocą samoczynnego 
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wyłączenia zasilania i instalacja nadaje się do eksploatacji.  Protokół 3/2020 

sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania 

PN-HD 60364-6, p.61.3.6.1. i nadaje się do eksploatacji. Protokół nr 4/2020 

pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego ciągów komunikacyjnych. Wynik: 

zmierzone natężenie oświetlenia awaryjnego jest zgodne z PN-EN 1264-1. 

 

BARAKI 10A, 10B, 10C, 10D 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 3.2.21  

Hubert Gawlik 

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku  
Protokół 9/2021. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 
bezpieczeństwa osób, poza powyższymi uwagami, środowiska oraz konstrukcji 
obiektu.  

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY 
 

Przy odkrywce dachu papowego 

sprawdzić stan techniczny konstrukcji 

dachu 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 
 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY   

Pokrycie dachu 

DOBRY 

 
W baraku 10b i 10c należy niezwłocznie 

wykonać naprawy dachu papowego w 

miejscach przecieków – przy zerwaniu 

papy ocenić stan techniczny deskowania i 

zbutwiałe deski wymienić 

Izolacje przeciwwilgociowe DOBRY 
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Izolacje cieplne DOBRY 
 

 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY   

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3 
 

 
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4    

Przewody kominowe    BRAK INSTALACJI 

Ciąg kominowy 

(podciśnienie)  
 

 

 Dostęp do czyszczenia i 

kontroli przewodów 

kominowych 
 

 

 

Ogólny stan techniczny 

przewodów kominowych 

na całej ich długości  
 

 

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 09.03.18  

Hubert Gawlik 

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku 
 

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 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
 

 
 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
 

 
 

Elementy odwodnienia    
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oraz obróbki blacharskie 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)   

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa   

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

  

 

2    Instalacja piorunochronna  
 

 

3 
27.08.20  

PPiMUE KAJA 
Strzelce 
Opolskie 

Instalacja elektryczna 
 

Protokół nr 1/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 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 nr 

2/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. Sprawdzenie izolacji urządzeń i 

obwodów: Urządzenia odpowiadają wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.6. w 

zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim za pomocą samoczynnego 

wyłączenia zasilania i instalacja nadaje się do eksploatacji.  Protokół 3/2020 

sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania 

PN-HD 60364-6, p.61.3.6.1. i nadaje się do eksploatacji. Protokół nr 4/2020 

pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego ciągów komunikacyjnych. Wynik: 

zmierzone natężenie oświetlenia awaryjnego jest zgodne z PN-EN 1264-1. 

 

KUCHNIA 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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PRZEGLĄD ROCZNY 

1 3.2.21  

Hubert Gawlik 

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku  Protokół 10/2021. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 
bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu.  

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY 

 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 

 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY 

 
 

Pokrycie dachu DOBRY   

Izolacje przeciwwilgociowe DOBRY   

Izolacje cieplne DOBRY   

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY 

 
 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3 
 

 
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4 15.06.21  

Zakład Usług 
Kominiarskich 

Janusz 
Puchowski 

Strzelce 
Opolskie 

Przewody kominowe   
Protokół 58/2021. Przewody kominowe nad dachem stan dobry. Przewody 
wentylacyjne są doraźne. Dostęp do czyszczenia i kontroli dobry. Przewody 
czyszczone są zgodnie z przepisami. 

 

Ciąg kominowy 

(podciśnienie)  
 

 

 Dostęp do czyszczenia i 

kontroli przewodów 

kominowych 
 

 

Usunąć żaluzje z kratek wentylacyjnych 

Ogólny stan techniczny 

przewodów kominowych 
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na całej ich długości  

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 09.3.18  

Hubert Gawlik 

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku 
 

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 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
 

 
 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

 

Protokół nr 1/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 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 nr 

2/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. Sprawdzenie izolacji urządzeń i 

obwodów: Urządzenia odpowiadają wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.6. w 

zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim za pomocą samoczynnego 

wyłączenia zasilania i instalacja nadaje się do eksploatacji.  Protokół 3/2020 

sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania 

PN-HD 60364-6, p.61.3.6.1. i nadaje się do eksploatacji. Protokół nr 4/2020 

pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego ciągów komunikacyjnych. Wynik: 

zmierzone natężenie oświetlenia awaryjnego jest zgodne z PN-EN 1264-1. 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie   
 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)   

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa   

 

Elementy instalacji   
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sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

2 25.08.20  

Aleksander 
Kropielnicki 

UPR. G-
1/D/56/678/1

9 

Instalacja piorunochronna  

Protokół nr 12/2020. Oporność uziemienia instalacji piorunochronnej jest 

prawidłowa i odpowiada przepisom PN-EN 62305-3. Ciągłość połączeń 

metalicznych instalacji odgromowych jest zachowana.  

3 
27.08.20  

PPiMUE KAJA 
Strzelce 
Opolskie 

Instalacja elektryczna 
 

Protokół nr 1/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 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 nr 

2/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. Sprawdzenie izolacji urządzeń i 

obwodów: Urządzenia odpowiadają wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.6. w 

zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim za pomocą samoczynnego 

wyłączenia zasilania i instalacja nadaje się do eksploatacji.  Protokół 3/2020 

sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania 

PN-HD 60364-6, p.61.3.6.1. i nadaje się do eksploatacji. Protokół nr 4/2020 

pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego ciągów komunikacyjnych. Wynik: 

zmierzone natężenie oświetlenia awaryjnego jest zgodne z PN-EN 1264-1. 

 

 

BUDYNEK MIESZKALNO - AMBULATORYJNY 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 3.2.21  

Hubert Gawlik 

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku  Protokół 11/2021. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 
bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu.  

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 
DOBRY   
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stropy) 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 

 W bardzo złym stanie znajdują się 

balkony, należy niezwłocznie zamknąć do 

nich dostęp 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY 

 
 

Pokrycie dachu DOBRY   

Izolacje przeciwwilgociowe DOBRY   

Izolacje cieplne DOBRY   

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY 

 
 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3 
 

 
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4    

Przewody kominowe    BRAK INSTALACJI 

Ciąg kominowy 

(podciśnienie)  
 

 

 Dostęp do czyszczenia i 

kontroli przewodów 

kominowych 
 

 

 

Ogólny stan techniczny 

przewodów kominowych 

na całej ich długości  
 

 

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 09.03.18  

Hubert Gawlik 

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku 
 

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 
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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 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
 

 
 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
 

 
 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie   
 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)   

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa   

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

  

 

2 26.08.20  

Aleksander 
Kropielnicki 

UPR. G-
1/D/56/678/1

9 

Instalacja piorunochronna  

Protokół nr 13/2020. Oporność uziemienia instalacji piorunochronnej jest 

prawidłowa i odpowiada przepisom PN-EN 62305-3. Ciągłość połączeń 

metalicznych instalacji odgromowych jest zachowana.  

3 
27.08.20  

PPiMUE KAJA 
Strzelce 
Opolskie 

Instalacja elektryczna 
 

Protokół nr 1/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 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 nr 

2/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. Sprawdzenie izolacji urządzeń i 

obwodów: Urządzenia odpowiadają wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.6. w 

zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim za pomocą samoczynnego 
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wyłączenia zasilania i instalacja nadaje się do eksploatacji.  Protokół 3/2020 

sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania 

PN-HD 60364-6, p.61.3.6.1. i nadaje się do eksploatacji. Protokół nr 4/2020 

pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego ciągów komunikacyjnych. Wynik: 

zmierzone natężenie oświetlenia awaryjnego jest zgodne z PN-EN 1264-1. 

 

INTERNAT  

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 3.2.21  

Hubert Gawlik 

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku  Protokół 12/2021. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 
bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu.  

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY 

 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 

 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY 

 
 

Pokrycie dachu DOBRY   

Izolacje przeciwwilgociowe DOBRY   

Izolacje cieplne DOBRY   

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY 

 Posadzka tarasu z płytek wymaga 

remontu 
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2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3 
 

 
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4 15.06.21  

Zakład Usług 
Kominiarskich 

Janusz 
Puchowski 

Strzelce 
Opolskie 

Przewody kominowe   
Protokół 55/2021. Przewody kominowe nad dachem stan dobry. Przewody 
wentylacyjne są doraźne. Dostęp do czyszczenia i kontroli dobry. Czyszczenie 
przewodów odbywa się zgodnie z przepisami. 

 

Ciąg kominowy 

(podciśnienie)  
 

 

 Dostęp do czyszczenia i 

kontroli przewodów 

kominowych 
 

 

 

Ogólny stan techniczny 

przewodów kominowych 

na całej ich długości  
 

 

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 
09.03.18  

Hubert Gawlik 

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku 
 

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. 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
 

 
 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
 

 
 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie   
 

Pokrycie dachu   
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Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)   

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa   

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

  

 

2 25.08.20  

Aleksander 
Kropielnicki 

UPR. G-
1/D/56/678/1

9 

Instalacja piorunochronna  

Protokół nr 14/2020. Oporność uziemienia instalacji piorunochronnej jest 

prawidłowa i odpowiada przepisom PN-EN 62305-3. Ciągłość połączeń 

metalicznych instalacji odgromowych jest zachowana.  

3 
27.08.20  

PPiMUE KAJA 
Strzelce 
Opolskie 

Instalacja elektryczna 
 

Protokół nr 1/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. 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 nr 

2/2020 PPMUE Kaja Strzelce Opolskie. Sprawdzenie izolacji urządzeń i 

obwodów: Urządzenia odpowiadają wymaganiom PN-HD 60364-6, p.61.3.6. w 

zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim za pomocą samoczynnego 

wyłączenia zasilania i instalacja nadaje się do eksploatacji.  Protokół 3/2020 

sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: Spełnia wymagania 

PN-HD 60364-6, p.61.3.6.1. i nadaje się do eksploatacji. Protokół nr 4/2020 

pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego ciągów komunikacyjnych. Wynik: 

zmierzone natężenie oświetlenia awaryjnego jest zgodne z PN-EN 1264-1. 

 

 

BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - NIECZYNNEJ 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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PRZEGLĄD ROCZNY 

1 3.2.21  

Hubert Gawlik 

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku  Protokół 13/2021. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 
bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu.  

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY 

Konstrukcja dachu – dostateczny, zawilgocona i namoknięta przez liczne 

przecieki z dachu  

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOSTATE-

CZNY 

Okna zabite płytami wiórowymi OSB 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 

NIEDOSTATE

-CZNY 

Brak rynien i rur spustowych 
 

Pokrycie dachu 
DOSTATE-

CZNY 

Należy niezwłocznie wykonać naprawy pokrycia dachu blachą trapezową 

(liczne przecieki w niedługim czasie zdegradują jeszcze dobrą na dzień 

dzisiejszy drewnianą konstrukcję dachu) 

 

Izolacje przeciwwilgociowe DOSTATE-

CZNY 

Brak rynien i rur spustowych powoduje namakanie ścian zewnętrznych 

budynku powyżej izolacji poziomej 
 

Izolacje cieplne BRAK   

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY 

Nie usunięcie uwag zamieszczonych powyżej będzie skutkowało namakaniem i 

niszczeniem tynków jak i murów ścian 
 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3 
 

 
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4    

Przewody kominowe    BRAK INSTALACJI 

Ciąg kominowy 

(podciśnienie)  
 

 

 Dostęp do czyszczenia i 

kontroli przewodów 

kominowych 
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Ogólny stan techniczny 

przewodów kominowych 

na całej ich długości  
 

 

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 
22.02.18  

Hubert Gawlik 

UPR. Bud. 

126/91/OP 

Elementy budynku 
 

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. 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
  

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
  

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie   
 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)   

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa   

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 
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2    Instalacja piorunochronna  
 

BRAK INSTALACJI 

3 
   Instalacja elektryczna 

 
 

BRAK INSTALACJI 

 

5. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich, ul. Gogolińska 2A 

 

BUDYNEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 
17.11.21 23.11.20 

Janusz 
Hamryszak 

uprawnienia 
nr 164/94. 

 

Elementy budynku  Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym zapewniającym dalsze 
jego  bezpieczne użytkowanie. 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY 

 

 

Elementy zewnętrznych 

warstw przegród (tynki, 
DOBRY   
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okładziny)  

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy,balkony)  

DOBRY 

 

 

Urządzenia zamontowane 

do ścian i dachu budynku 

(reklamy, urządzenia 

klimatyzacyjne, szyldy) 

DOBRY 

 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY 

 
 

Pokrycie dachu DOBRY   

Instalacj a C.O. DOBRY   

Instalacje C.W.U. NIE 

WYSTĘPUJE 

 
 

Urządzenia stanowiące 

zabezpieczenia P.POŻ) 
DOBRY 

Progi ewakuacyjne wyznaczone 
 

Instalacja kanalizacyjna DOBRY   

Przejścia przyłączy 

instalacyjnych przy 

ścianach 

POPRAWNY 

 

 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4 
28.09.21 20.11.20 

Zakład Usług 
Kominiarskich 

Janusz 
Puchowski 

Strzelce 
Opolskie 

Przewody kominowe   
Protokół 101/2021. Kominy nad dachem stan dobry. W pomieszczeniach WC 
oraz socjalnym występują wentylacyjne grawitacyjne i mechaniczne. 
Przewody wentylacyjne są drożne. 

 

Drożność przewodów 

kominowych  
 

 

 Siła ciągu kominowego    
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Uszkodzenia    

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 
3.11.21 03.11.16 

Janusz 
Hamryszak 

uprawnienia 
nr 164/94. 

 

Elementy budynku  Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym zapewniającym dalsze 
jego  bezpieczne użytkowanie. 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

POPRA-

WNY BEZ 

UWAG 

 

 

Elementy zewnętrznych 

warstw przegród (tynki, 

okładziny)  

POPRA-

WNY BEZ 

UWAG 

 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy,balkony)  

POPRA-

WNY BEZ 

UWAG 

 

 

Urządzenia zamontowane 

do ścian i dachu budynku 

(reklamy, urządzenia 

klimatyzacyjne, szyldy) 

POPRA-

WNY BEZ 

UWAG 

 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 

POPRA-

WNY BEZ 

UWAG 

 

 

Pokrycie dachu POPRA-

WNY BEZ 

UWAG 

 

 

Instalacj a C.O. POPRA-

WNY BEZ 

UWAG 

 

 

Instalacje C.W.U. NIE 

WYSTĘPUJE 

 
 

Urządzenia stanowiące 

zabezpieczenia P.POŻ) 

POPRA-

WNY  

Progi ewakuacyjne wyznaczone 
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Instalacja kanalizacyjna BEZ UWAG 
 

 

2  
14.12.18 

Alojzy 
Polaczek 

Instalatorstwo 
Elektryczne 

Kadłub. 
 

Instalacja piorunochronna  

Instalacja odgromowa technicznie sprawna i nadaje się do dalszej eksploatacji. 

 

3 

 30.11.17 

Alojzy 
Polaczek 

Instalatorstwo 
Elektryczne 

Kadłub 
Uprawnienia 

nr 
D/016/412/19 

Instalacja elektryczna 
 

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. 

 

 07.08.20    Protokół PUP/01/2020 II piętro: Instalacja 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 
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przestrzegać wielkości prądów znamieniowych zabezpieczeń zastosowanych w 
poszczególnych obwodach. 

08.10.21     

Protokół z badania samoczynnego wyłączenia z zastosowaniem miernika 
impedancji pętli zwarcia (piwnica, korytarz): Przeprowadzone pomiary z 
uwzględnieniem błędu pomiarowego przyrządu, wykazały poprawność 
zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. Należy przestrzegać wielkości 
prądów znamionowych zabezpieczeń zastosowanych w poszczególnych 
obwodach.  

 

08.10.21     
Protokół z badania samoczynnego wyłączenia z zastosowaniem miernika 
zabezpieczeń różnicowoprądowych (wyłącznik główny): Przeprowadzone 
pomiary wykazały poprawność działania wyłączników różnicowych. 

 

08.10.21     
Protokół z rezystancji izolacji obwodów z zastosowaniem miernika rezystancji 
izolacji (Tablica TG Piwnica, Parter Biura, Tablica TBP, Tablica TG Piwnica): 
Rezystancja izolacji wyżej wymienionych obwodów jest wystarczająca, 
obwody te nadają się do dalszej eksploatacji. 

 

 

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. B. Chrobrego 5 

 

 

 

 

 

 

 

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY 
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LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 10.12.21 15.12.20 

Krzysztof 

Pałubski UPR. 

Bud. 

OPL/0165/O

WOK/05 

Elementy budynku  

Obiekt nie powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, mienia i środowiska 

, wymaga niezbędnego remontu 

Zalecenia z poprzedniej kontroli nie 

wykonano- nie wykonano remontów 

elewacji ze względu na odpad tynku 

Zewnętrzne warstwy 

przegród zewnętrznych 

(tynki, okładziny)  

 

 
Remont tynków elewacji oraz 

odnowienie powłok malarskich 

Pozostałe elementy 

zewnętrzne (filary, gzymsy, 

balkony)  
 

 Wykonanie opaski budynku, wymiana 

starych drewnianych okien klatki 

schodowej, remont uszkodzonych 

gzymsów 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie DOBRY 

 Remont skorodowanych parapetów 

zewnętrznych okien i gzymsów 

pośrednich 

Pokrycie dachu DOBRY   

Urządzenia zamocowane 

do ścian budynku (reklamy, 

szyldy, urządzenia 

klimatyzacyjne) 

DOBRY 

 
Zgłoszenie do wymiany tabliczek 

informacyjnych o lokalizacji Zasów 

wodociągowych 

Inne elementy budynku, 

budowli, instalacji 

 

 Wykonanie kontroli działania głównego 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 

remont instalacji wodnej i c.w.u., 

remont instalacji C.O. Osuszenie ścian 

piwnicznych wraz z wykonaniem izolacji 

przeciwwilgociowych 

2 
 

 
 Instalacje służące ochronie 

  BRAK INSTALACJI 
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środowiska 

3   
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4 22.07.21 27.07.20 

Zakład Usług 
Kominiarskich 

Janusz 
Puchowski 

Strzelce 
Opolskie 

Przewody kominowe   
Protokół 78/2021. Przewody kominowe nad dachem stan dobry. Przewody 
wentylacyjne są drożne. Dostęp do czyszczenia i kontroli dobry. W budynku 
występują wentylacje grawitacyjne wspomagane mechanicznie. 

 

Drożność przewodów 

kominowych  
 

 

 Siła ciągu kominowego    

Uszkodzenia    

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1  
17.03.201

7 

NOT Opole 
Piotr Bajno nr 

uprawnień 
OPL/0943/PO

OK/13 

Elementy budynku 

 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 
zewnętrznych, 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. 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
  

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
 

 
 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie  

 
 

Pokrycie dachu   
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Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)   

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa   

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

  

 

2  21.12.17 

Zakład 
Instalatorstwa 
Elektrycznego 
Joachim Gasz 
uprawnienia 

nr 
D/016/965/15 

oraz 
E/016/964/15

, Mariusz 
Chromczak 

uprawnienia 
nr 

E/016/912/13 
 

Instalacja piorunochronna  

Zakres badania pozytywny nadaje się do eksploatacji. 

 

3 
 05.04.17 

 Filip 
Bolimowski 

uprawnienia 
nr 

D/2022/159/2
016 oraz 

E/3228/159/1
5. 

Instalacja elektryczna 
 

Zakres kontrolowany instalacji elektrycznej pozytywny za wyjątkiem punktów 
oznaczonych literą N – brak ochrony od porażeń - w celu prawidłowej 
eksploatacji wyłączyć ww. punkty z eksploatacji lub dokonać naprawy 
zakończonej ponownym badaniem. 
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7. Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy 

       

    

 

BUDYNEK SZKOŁY W ZPO LEŚNICA  

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 2.3.21  
Henryk 

Rudner UPR. 

Bud. 

Elementy budynku  
Protokół 4/roczny/2021. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 
bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu 

Usunąć przyczyny zawilgocenia ścian 

piwnic. Naprawić schody wejściowe do 

piwnicy przy kuchni. 
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7/93/OP213/9

4/OP 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY 
 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 
 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY   

Pokrycie dachu DOBRY 
 

 

Izolacje przeciwwilgociowe ZAWILGO-

CONE 
  

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY   

Stolarka okienna i 

drzwiowa 
DOBRY   

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

DOBRY 

 

 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
  

BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe  
 

BRAK INSTALACJI 

4 5.11.21  

Zakład Usług 
Kominiarskich 

Janusz 
Puchowski 

Strzelce 
Opolskie 

Przewody kominowe   Protokół 219/2021. Nieprawidłowy ciąg w wentylacji kotłowni. 
 

Drożność przewodów 

kominowych    

 Siła ciągu kominowego   
 

Uszkodzenia    
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PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 
22.02.18  

Henryk 

Rudner UPR. 

Bud. 

7/93/OP213/9

4/OP 

Elementy budynku 
 

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. 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
  

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
 

 
 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie  

 
 

Pokrycie dachu   

 

Izolacje przeciwwilgociowe   

 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)   

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa   

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

  

 

2 
Listopad 
2020 

 

ELEKTRIN 
Instalatorstwo 

Elektryczne 
Tomasz Froń 

Instalacja piorunochronna  

Po zbadaniu urządzenia piorunochronnego postanowiono uznać urządzenia 
piorunochornne za zgodne z obowiązującymi przepisami. 

 

3 
30.11.21  

ELEKTRIN 
Instalatorstwo 

Elektryczne 

Instalacja elektryczna 
 

Protokół RAP-0024-2021. Badana ochrony przeciwporażeniowej przez 
samoczynne wyłączanie zasilania. Instalacja  nadaje się do bezpiecznej 
eksploatacji.Obiekty: zmywalnia, obieralnia, kuchnia, pracownia 
gastronomiczna nowa, pracownia gastronomiczna stara) 
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Tomasz Froń 

 

BUDYNEK INTERNATU W ZPO LEŚNICA  

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 2.3.21  

Henryk 

Rudner UPR. 

Bud. 

7/93/OP213/9

4/OP 

Elementy budynku  
Protokół 5/roczny/2021. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 
bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu 

Przeprowadzić konserwację 
drewnianych elementów dachu 
wystających poza obrys budynku. 
Przeprowadzić remont pokrycia dachu 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY 
 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 
 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY  

 

Pokrycie dachu DOSTATECZ

NY 
 

 

Izolacje przeciwwilgociowe DOSTATECZ

NY 
 

 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY  

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa 
DOBRY  
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Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

DOBRY 

 

 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
  

BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe  
 BRAK INSTALACJI 

4 5.11.21  

Zakład Usług 
Kominiarskich 

Janusz 
Puchowski 

Strzelce 
Opolskie 

Przewody kominowe   

Protokół 220/2021. Uszkodzenia (braki w tynkach, pęknięte fugi, luźne cegły. 
Komin CO zaleca się jego remont. W pomieszczeniach Łaźni, ubikacji i kuchni 
zamontowane są wentylatory wzmacniające ciąg w przewodach 
wentylacyjnych 

 

Drożność przewodów 

kominowych  
 

 

 Siła ciągu kominowego    

Uszkodzenia    

Dostęp do czyszczenia i 

przeprowadzania 

okresowych kontroli i 

przewodów kominowych i 

urządzeń mających 

związek z kominami 

 

 

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 22.02.18  

Henryk 

Rudner UPR. 

Bud. 

7/93/OP213/9

4/OP 

Elementy budynku 

 
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. 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
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Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
 

 
 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie  

 
 

Pokrycie dachu   

 

Izolacje przeciwwilgociowe   

 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)   

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa   

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

  

 

2 
Listopad 

2020  

ELEKTRIN 
Instalatorstwo 

Elektryczne 
Tomasz Froń 

Instalacja piorunochronna  
Po zbadaniu urządzenia piorunochronnego postanowiono uznać urządzenia 
piorunochornne za zgodne z obowiązującymi przepisami.  

3 
30.11.20  

ELEKTRIN 
Instalatorstwo 

Elektryczne 
Tomasz Froń 

Instalacja elektryczna 
 

Po zbadaniu instalacji postanowiono uznać instalację za zgodną z 
obowiązującymi przepisami oraz spełniającą wymogi normy  

 

BUDYNEK WARSZTATÓW W ZPO LEŚNICA 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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PRZEGLĄD ROCZNY 

1 

2.3.21 

 

 

 

Henryk 

Rudner UPR. 

Bud. 

7/93/OP213/9

4/OP 

 

Elementy budynku  
Protokół 3/roczny/2021. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu 
Przeprowadzić remont pokrycia dachu 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY 

 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 

 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY 

 
 

Pokrycie dachu DOBRY   

Izolacje przeciwwilgociowe DOBRY   

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY 

 
 

Stolarka okienna i 

drzwiowa 
DOBRY 

 
 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

DOBRY 

 

 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3 11.01.19 23.05.17 
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4 5.11.21  

Zakład Usług 
Kominiarskich 

Janusz 
Puchowski 

Strzelce 

Przewody kominowe   Protokół 222/2021. Brak uwag  

Drożność przewodów 

kominowych  
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Opolskie  Siła ciągu kominowego    

Uszkodzenia  
 

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 
22.02.18  

 

Henryk 

Rudner UPR. 

Bud. 

7/93/OP213/9

4/OP 

 

Elementy budynku 

 
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 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
 

 
 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
 

 
 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie  

 
 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)  
 

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa  
 

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

 

 
 

2 
Listopad 

2020  

ELEKTRIN 
Instalatorstwo 

Elektryczne 
Tomasz Froń 

Instalacja piorunochronna  
Po zbadaniu urządzenia piorunochronnego postanowiono uznać urządzenia 
piorunochornne za zgodne z obowiązującymi przepisami.  
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3 
30.11.20  

ELEKTRIN 
Instalatorstwo 

Elektryczne 
Tomasz Froń 

Instalacja elektryczna 
 

Po zbadaniu instalacji postanowiono uznać instalację za zgodną z 
obowiązującymi przepisami oraz spełniającą wymogi normy, Badana instalacja 
pod względem ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączanie 
zasilania nadaje się do bezpiecznej eksploatacji. 

 

 

BUDYNEK ADMINISTRACJI W ZPO LEŚNICA  

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE-

DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 

2.3.21 

 

 

 

Henryk 

Rudner UPR. 

Bud. 

7/93/OP213/9

4/OP 

Elementy budynku  
Protokół 7/roczny/2021. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu 

Przeprowadzić konserwację pokrycia 

dachu 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY 

 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 

 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY 

 
 

Pokrycie dachu DOBRY   

Izolacje przeciwwilgociowe DOBRY   

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY 

 
 

Stolarka okienna i 

drzwiowa 
DOBRY 

 
 

Elementy instalacji 

sanitarnych 
DOBRY   
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(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4 5.11.21  

Zakład Usług 
Kominiarskich 

Janusz 
Puchowski 

Strzelce 
Opolskie 

Przewody kominowe   Protokół 218/2021. Brak uwag  

Ciąg kominowy 

(podciśnienie)  
 

 

 Dostęp do czyszczenia i 

kontroli przewodów 

kominowych 
 

 

 

Ogólny stan techniczny 

przewodów kominowych 

na całej ich długości  
 

 

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 
22.02.18  

Henryk 

Rudner UPR. 

Bud. 

7/93/OP213/9

4/OP 

 

Elementy budynku 

 
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 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
 

 
 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
 

 
 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie  

 
 

Pokrycie dachu   
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Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)  
 

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa  
 

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

 

 
 

2 
Listopad 

2020  

ELEKTRIN 
Instalatorstwo 

Elektryczne 
Tomasz Froń 

Instalacja piorunochronna  
Po zbadaniu urządzenia piorunochronnego postanowiono uznać urządzenia 
piorunochronne za zgodne z obowiązującymi przepisami.  

3 
30.11.20  

ELEKTRIN 
Instalatorstwo 

Elektryczne 
Tomasz Froń 

Instalacja elektryczna 
 

Po zbadaniu instalacji postanowiono uznać instalację za zgodną z 
obowiązującymi przepisami oraz spełniającą wymogi normy. Badana instalacja 
pod względem ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączanie 
zasilania nadaje się do bezpiecznej eksploatacji. 

 

 

BUDYNEK  SALI GIMNASTYCZNEJ  W ZPO LEŚNICA  

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE

-DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 

2.3.21 

 

 

 

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

 

Elementy budynku  
Protokół 8/roczny/2021. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu 
 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY 
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Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 

 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY 

 
 

Pokrycie dachu DOBRY   

Izolacje przeciwwilgociowe DOBRY   

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY 

 
 

Stolarka okienna i 

drzwiowa 
DOBRY 

 
 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

DOBRY 

 

 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4 5.11.21  

Zakład Usług 
Kominiarskich 

Janusz 
Puchowski 

Strzelce 
Opolskie 

Przewody kominowe   

Protokół 223/2021. Brak uwag 
 

Ciąg kominowy 

(podciśnienie)  
 

 

 Dostęp do czyszczenia i 

kontroli przewodów 

kominowych 
 

 

 

Ogólny stan techniczny 

przewodów kominowych 

na całej ich długości  
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PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 
12.02.18   

Elementy budynku 

 
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. 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
 

 
 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
 

 
 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie  

 
 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)  
 

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa  
 

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

 

 
 

2 
Listopad 

2020  

ELEKTRIN 
Instalatorstwo 

Elektryczne 
Tomasz Froń 

Instalacja piorunochronna  
Po zbadaniu urządzenia piorunochronnego postanowiono uznać urządzenia 
piorunochronne za zgodne z obowiązującymi przepisami.  

3 
30.11.20  

ELEKTRIN 
Instalatorstwo 

Elektryczne 

Instalacja elektryczna 
 Po zbadaniu instalacji postanowiono uznać instalację za zgodną z 

obowiązującymi przepisami oraz spełniającą wymogi normy. Badana instalacja 
pod względem ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączanie 
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Tomasz Froń zasilania nadaje się do bezpiecznej eksploatacji. 

 

BUDYNEK  PRALNI  W ZPO LEŚNICA 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE

-DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 2.3.21  

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

Elementy budynku  

Protokół 6/roczny/2021. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu 

Przeprowadzić remont pokrycia dachu. 

Uzupełnić obróbkę blacharką krawędzi 

dachu przybudówki. Usunąć przyczynę 

wilgoci elewacji w części południowej. 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY 

 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 

 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 

DOSTATECZ

NY 

 
 

Pokrycie dachu DOBRY   

Izolacje przeciwwilgociowe DOSTATECZ

NY 

 
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) DOBRY 

 

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa DOBRY 
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Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

DOBRY 

 

 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3 
 

 
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4 5.11.21  

Zakład Usług 
Kominiarskich 

Janusz 
Puchowski 

Strzelce 
Opolskie 

Przewody kominowe   
Protokół 221/2021. Brak uwag 

 

Drożność przewodów 

kominowych  

 

 

 Siła ciągu kominowego  
 

 

Uszkodzenia    

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 22.02.18  

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

 

Elementy budynku 

 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 
dostateczny. 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. 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 
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stropy) 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
  

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie   
 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)   

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa   

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

  

 

2 
Listopad 

2020  

ELEKTRIN 
Instalatorstwo 

Elektryczne 
Tomasz Froń 

Instalacja piorunochronna  
Po zbadaniu urządzenia piorunochronnego postanowiono uznać urządzenia 
piorunochronne za zgodne z obowiązującymi przepisami.  

3 
30.11.21  

ELEKTRIN 
Instalatorstwo 

Elektryczne 
Tomasz Froń 

Instalacja elektryczna 
 

Protokół RAP-0024-2021. Badana ochrony przeciwporażeniowej przez 
samoczynne wyłączanie zasilania. Instalacja  nadaje się do bezpiecznej 
eksploatacji. Obiekty: pralnia) 

 

 

BUDYNEK GOSPODARCZY MINI ZOO W ZPO LEŚNICA  

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE

-DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 

2.3.21 

 

 

 

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

 

Elementy budynku  
Protokół 1/roczny/2021. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu 
Przeprowadzić remont dachu. 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY 

 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 

 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY 

 
 

Pokrycie dachu DOBRY   

Izolacje przeciwwilgociowe DOBRY   

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY 

 
 

Stolarka okienna i 

drzwiowa 
DOBRY 

 
 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

DOBRY 

 

 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3 
 

 
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4    

Przewody kominowe    BRAK INSTALACJI 

Ciąg kominowy    
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(podciśnienie) 

 Dostęp do czyszczenia i 

kontroli przewodów 

kominowych 
 

 

 

Ogólny stan techniczny 

przewodów kominowych 

na całej ich długości  
 

 

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 22.02.18  

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

 

Elementy budynku 

 
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. 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
  

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
  

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie   
 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)   
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Stolarka okienna i 

drzwiowa   

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

  

 

2    Instalacja piorunochronna  
 

BRAK INSTALACJI 

3 
   Instalacja elektryczna 

 
 

BRAK INSTALACJI 

 

BUDYNEK GOSPODARCZY PO SZKLARNI W ZPO LEŚNICA  

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE

-DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 

2.3.21 

 

 

 

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

 

Elementy budynku  
Protokół 12/roczny/2021. Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu 
 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY 

 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 

 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY 

 
 

Pokrycie dachu DOBRY   
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Izolacje przeciwwilgociowe DOBRY   

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY 

 
 

Stolarka okienna i 

drzwiowa 
DOBRY 

 
 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

DOBRY 

 

 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3 
 

 
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4    

Przewody kominowe    BRAK INSTALACJI 

Ciąg kominowy 

(podciśnienie)  
 

 

 Dostęp do czyszczenia i 

kontroli przewodów 

kominowych 
 

 

 

Ogólny stan techniczny 

przewodów kominowych 

na całej ich długości  
 

 

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 
22.02.18  

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

 

Elementy budynku 
 

Protokół 12/2018  Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla 
bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu. Brak zastrzeżeń co 
do estetyki obiektu i jego otoczenia. 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
  

 

Elementy ścian    
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zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie   
 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)   

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa   

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

  

 

2    Instalacja piorunochronna  
 

BRAK INSTALACJI 

3 
   Instalacja elektryczna 

 
 

BRAK INSTALACJI 

 

STODOŁA  W ZPO LEŚNICA  (DO ROZBIÓRKI) 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE

-DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 02.03.21  
Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

Elementy budynku  
Protokół 9/roczny/2021. 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 dostateczny. Pokrycie dachu stan techniczny 
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/OP dostateczny. 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.  

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

 

 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

 

 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
 

 
 

Pokrycie dachu    

Izolacje przeciwwilgociowe    

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
 

 
 

Stolarka okienna i 

drzwiowa 
 

 
 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

 

 

 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3 
 

 
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4    

Przewody kominowe    BRAK INSTALACJI 

Ciąg kominowy 

(podciśnienie)  
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 Dostęp do czyszczenia i 

kontroli przewodów 

kominowych 
 

 

 

Ogólny stan techniczny 

przewodów kominowych 

na całej ich długości  
 

 

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 
22.02.18  

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

 

Elementy budynku 
 

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

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
  

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
  

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie   
 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)   

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa   
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Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

  

 

2 
Listopad 

2020  

ELEKTRIN 
Instalatorstwo 

Elektryczne 
Tomasz Froń 

Instalacja piorunochronna  
Po zbadaniu urządzenia piorunochronnego postanowiono uznać urządzenia 
piorunochornne za zgodne z obowiązującymi przepisami.  

3 
   Instalacja elektryczna 

 
 

BRAK INSTALACJI 

 

BUDYNEK MAGAZYNOWY MURARZ  W ZPO LEŚNICA  

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE

-DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 02.03.21  

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

 

Elementy budynku  

Protokół 11/roczny/2021. 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.  

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

 

 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 
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gzymsy, stolarka okienna)  

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
 

 
 

Pokrycie dachu    

Izolacje przeciwwilgociowe    

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
 

 
 

Stolarka okienna i 

drzwiowa 
 

 
 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

 

 

 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3 
 

 
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4    

Przewody kominowe    BRAK INSTALACJI 

Ciąg kominowy 

(podciśnienie)  
 

 

 Dostęp do czyszczenia i 

kontroli przewodów 

kominowych 
 

 

 

Ogólny stan techniczny 

przewodów kominowych 

na całej ich długości  
 

 

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 
22.02.18  Henryk Rudner 

Elementy budynku 
 Protokół 11/pięcioletni/2018 Elementy konstrukcji budowli – fundamenty, 
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UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

 

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. 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
  

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
  

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie   
 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)   

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa   

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

  

 

2    Instalacja piorunochronna  
 

BRAK INSTALACJI 

3 
   Instalacja elektryczna 

 
 

BRAK INSTALACJI 
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CIEPLARNIA MNOŻARKA  W ZPO LEŚNICA  

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE

-DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 02.03.21  

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

 

Elementy budynku  

Protokół 2/roczny/2021. 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.  

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

 

 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

 

 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
 

 
 

Pokrycie dachu    

Izolacje przeciwwilgociowe    

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
 

 
 

Stolarka okienna i 

drzwiowa 
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Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

 

 

 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3 
 

 
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4    

Przewody kominowe    BRAK INSTALACJI 

Ciąg kominowy 

(podciśnienie)  
 

 

 Dostęp do czyszczenia i 

kontroli przewodów 

kominowych 
 

 

 

Ogólny stan techniczny 

przewodów kominowych 

na całej ich długości  
 

 

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 
22.02.18  

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

 

Elementy budynku 
 

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 bezpieczeństwa osób, 
środowiska oraz konstrukcji obiektu. 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
  

 

Elementy ścian    
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zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie   
 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)   

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa   

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

  

 

2    Instalacja piorunochronna  
 

BRAK INSTALACJI 

3 
   Instalacja elektryczna 

 
 

BRAK INSTALACJI 

 

CHŁODNIA  W ZPO LEŚNICA  

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE

-DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 02.03.21  
Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

Elementy budynku  Protokół 10/roczny/2021. Elementy konstrukcji budowli – fundamenty, ściany 
stropy stan techniczny dobry. Elementy ścian zewnętrznych – fasad, gzymsy, 
parapety stan techniczny dobry. Elementy odwodnienia oraz obróbki 
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/OP 

 

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.  

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

 

 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

 

 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
 

 
 

Pokrycie dachu    

Izolacje przeciwwilgociowe    

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
 

 
 

Stolarka okienna i 

drzwiowa 
 

 
 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

 

 

 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3 
 

 
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4    

Przewody kominowe    BRAK INSTALACJI 

Ciąg kominowy    
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(podciśnienie) 

 Dostęp do czyszczenia i 

kontroli przewodów 

kominowych 
 

 

 

Ogólny stan techniczny 

przewodów kominowych 

na całej ich długości  
 

 

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 
22.02.18  

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

 

Elementy budynku 
 

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. 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
  

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
  

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie   
 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)   

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa   
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Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

  

 

2    Instalacja piorunochronna  
 

BRAK INSTALACJI 

3 
   Instalacja elektryczna 

 
 

BRAK INSTALACJI 

 

8. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 20 

BUDYNEK POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE

-DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 07.12.21 
04.08.2

0 

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

Elementy budynku  

Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i 

mienia. 

Zaleca się niezwłoczne wykonanie 

następujących robót budowlanych: 

wymiana pokrycia dachu, wymiana 

rynien i rur spustowych, remont 

elewacji – zaleca się docieplenie 

budynku, remont nawierzchni 

podwórza, remont ogrodzenia, remont 

schodów zewnętrznych. 

Elementy konstrukcji 

(fundament) 
DOBRY 

 
 

Ściany nośne DOBRY   

Dach konstrukcja 
ZADOWALAJ
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ĄCY 

Dach pokrycie 
DOSTATECZ

NY 

 Liczne ubytki w pokryciu, zacieki na 

poddaszu oraz kominach, skorodowane 

rynny dachowe wymagają wymiany 

Stropy i schody DOBRY   

 Schody zewnętrzne DOSTATECZ

NY 

 
 

Ścianki działowe DOBRY   

Podłogi, posadzki DOBRY   

Okna i  drzwi DOBRY   

Tynki i oblicowania 

wewnętrzne 
DOBRY 

 
 

Elewacja DOSTATECZ

NY 

 
 

Powłoki malarskie DOBRY   

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

DOBRY 

 

 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4 28.12.21 
15.12.2

0 

Zakład Usług 
Kominiarskich 

Janusz 
Puchowski 

Strzelce 
Opolskie 

Przewody kominowe   

Protokół 306/2020. Przewody kominowe stan dobry, przewody wentylacyjne 
drożne. Dostęp do czyszczenia i kontroli dobry. W pomieszczeniach wc 
występują wentylacje grawitacyjne. W pomieszczeniach Wydziału Ruchu 
Drogowego występuje system wentylacji mechanicznych. 

 

Drożność przewodów    
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kominowych 

 Siła ciągu kominowego    

Uszkodzenia    

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1  04.07.2
016 

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

Elementy budynku 

 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.  

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
  

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
 

 
 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie  

 
 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)   

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa   

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 
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kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

2 03.12.19  

EL Seco  sp. z 

o.o. Strzelce 

Opolskie 

Instalacja piorunochronna  Instalacja nadaje się do eksploatacji. Protokół numer RAP-0064-2019  

3 
12.08.21 

22.12.1
4 

EL Seco  sp. z 

o.o. Strzelce 

Opolskie 
Instalacja elektryczna 

 
Protokół RAP/28/2021. Instalacja nadaje się do eksploatacji.  

 

 

9. Nieruchomość przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich - umowa o nieodpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju 

Szkoły Specjalnej Ósemka 

BUDYNEK SZKOŁY 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE

-DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 6.09.21 02.09.2
0 

Piotr Kołodziej 

uprawnienia nr 

15/99/OP 

Elementy budynku  

Elementy budynku znajdują się w należytym stanie technicznym jednakże 
zapewnienie jego pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania bieżącej 
konserwacji, naprawy bieżącej lub naprawy głównej, urządzenia służące 
ochronie środowiska znajduje się w odpowiednim stanie technicznym. 
ZALECENIA: wykonać dalszy remont elewacji, odnowienie lamperii i posadzek. 

 

Opis stanu technicznego 
DOBRY 

 POPRAWNY  - kominy nad dachem, 

podjazdy dla osób niepełnosprawnych 

Urządzenia zamocowane 

do ścian i dachu 
DOBRY 

 
 

Pokrycie dachowe i 

elementy odwodnienia 
DOBRY 
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Urządzenia stanowiące 

zabezpieczenie 

przeciwpożarowe budynku 

DOBRY 

 
POPRAWNY  - instalacja 

piorunochronna 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4 31.08.21 
31.08.2

0 

Zakład Usług 
Kominiarskich 

Henryk Kolender 
Raszowa nr 
uprawnień 

9331. 
 

Przewody kominowe   

Protokół 272/2021. Przewody kominowe odpowiadają przepisom . Wykonane 
konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach. Inne 
elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają przepisom. W celu 
osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania przewodów kominowych należy 
doprowadzić odpowiednią ilość powietrza zewnętrznego do pomieszczeń 
zgodną z PN. Niesprawna wentylacja wywiewna magazynu kuchni (parter). 
Brak wentylacji wywiewnej w Sali nr 3, 13, gabinet rewalidacji - stan zastały 
budynku.  Proponuje się zdemontować siatki oraz żaluzje z kratek 
wentylacyjnych. Uszkodzone czapy kominowe – 5 szt. – wyremontować czapy 
kominowe. 

 

Drożność przewodów 

kominowych  
 

 

 Siła ciągu kominowego    

Uszkodzenia    

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 01.09.21 02.09.1
6 

Piotr Kołodziej 

uprawnienia nr 

15/99/OP 

Elementy budynku 

 Elementy budynku znajdują się w należytym stanie technicznym jednakże 
zapewnienie jego pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania bieżącej 
konserwacji, naprawy bieżącej lub naprawy głównej, urządzenia służące 
ochronie środowiska znajduje się w odpowiednim stanie technicznym. 
ZALECENIA: wykonać dalszy remont elewacji, odnowienie lamperii i posadzek. 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
  

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
 

 
 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie  
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Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)   

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa   

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

  

 

2  
17.07.1

7 

Aleksander 
Kropielnicki 

uprawnienia nr 
G-

1/D/128/678/1
4. 

Instalacja piorunochronna  

Protokół nr 1A/2017 Oporność instalacji piorunochronnej  jest prawidłowa i 
odpowiada przepisom PNEN62305 ciągłość połączeń metalicznych instalacji 
odgromowej jest zachowana.  

 

3 
 

31.10.1
6 

 Instalacja elektryczna 
 Protokół RAP/42/2016. Instalacja nadaje się do eksploatacji.  

 

10.  Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 

BUDYNEK GŁÓWNY 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE

-DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 
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1 
22.12.22 

17.11.2
1 

Henryk Rudner 
Strzelce 
Opolskie 

uprawnienia nr 
7/93/OP i 

213/94/OP. 

 

Elementy budynku  

Budynek w obecnym stanie technicznym nie stwarza zagrożeń bezpieczeństwa 
ludzi i mienia, w związku z czym może być bezpieczne użytkowany zgodnie z 
jego przeznaczeniem.. 

Uzupełnić izolację cieplną na 

przewodach CO w poziomie piwnic oraz 

strychu 

Fundamenty i mury części 

podziemnej 
DOBRY 

 
 

Ściany nośne  DOBRY   

Dach – konstrukcja i 

pokrycie 

ZADOWALAJ

ĄCY 

 
 

Stropy i schody DOBRY   

Ścianki działowe DOBRY   

Podłogi i posadzki DOBRY   

Okna i drzwi DOBRY   

Tynki i oblicowania 

wewnętrzne 

ZADOWALAJ

ĄCY/DOBRY 

 
 

Elewacja DOBRY   

Powłoki malarskie DOBRY   

Instalacja wodociągowa DOBRY   

Instalacja kanalizacyjna DOBRY   

Instalacja CO DOBRY   

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4 
22.12.21 

20.11.2
0 

Zakład Usług 
Kominiarskich 

Janusz 
Puchowski 

Strzelce 

Przewody kominowe   Protokół 234/2021. Przewody kominowe stan dobry. Przewody wentylacyjne 
są drożne. Dostęp do czyszczenia i kontroli dobry., 

 

Drożność przewodów 

kominowych  
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Opolskie  Siła ciągu kominowego    

Uszkodzenia    

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 16.12.20 
3.11.16 

Henryk Rudner 
Strzelce 
Opolskie 

uprawnienia nr 
7/93/OP i 

213/94/OP. 
 

Elementy budynku  
Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i 
mienia w związku z czym może być bezpiecznie użytkowany zgodnie z jego 
przeznaczeniem 

 

Fundamenty i mury części 

podziemnej  

 

 

Elementy zewnętrznych 

warstw przegród (tynki, 

okładziny)  
 

 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy,balkony)  
 

 

 

Urządzenia zamontowane 

do ścian i dachu budynku 

(reklamy, urządzenia 

klimatyzacyjne, szyldy) 

 

 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie  
 

 

Pokrycie dachu    

Instalacj a C.O.    

Instalacje C.W.U.    

Urządzenia stanowiące 

zabezpieczenia P.POŻ)  
 

 

Instalacja kanalizacyjna  

 

 

2 8.6.18 
17.6.13 

Pomiary i Usługi 

Elektryczne 

Marek Michler 

Instalacja piorunochronna  
Ocena instalacji: instalacja odgromowa nadaje się do dalszej eksploatacji. 
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Brożec  

3 
 6.7.17 

Pomiary i Usługi 

Elektryczne 

Marek Michler 

Brożec  

Instalacja elektryczna 
 

Instalacja elektryczna i przyłączone do niej urządzenia spełniają warunki 
ochrony przeciwporażeniowe i nadaje się do dalszej eksploatacji. Obwody 
nadają się do załączenia pod napięciem.  

 
  

 
 

   

BUDYNEK GARAŻU 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE

-DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 
22.12.22 

17.11.2
1 

Henryk Rudner 
Strzelce 
Opolskie 

uprawnienia nr 
7/93/OP i 

213/94/OP. 

 

Elementy budynku  
Budynek w obecnym stanie technicznym nie stwarza zagrożeń bezpieczeństwa 
ludzi i mienia, w związku z czym może być bezpieczne użytkowany zgodnie z 
jego przeznaczeniem.. 

 

Fundamenty i mury części 

podziemnej 
DOBRY 

 
 

Ściany nośne  DOBRY   

Dach – konstrukcja i 

pokrycie 
DOBRY 

 
 

Podłogi i posadzki DOBRY   

Okna i drzwi DOBRY   

Tynki i oblicowania 

wewnętrzne 
DOBRY 

 
 

Elewacja DOBRY   
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Powłoki malarskie DOBRY   

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4    Przewody kominowe    BRAK INSTALACJI 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1  
20.12.1

9 

Henryk Rudner 
Strzelce 
Opolskie 

uprawnienia nr 
7/93/OP i 

213/94/OP. 
 

Elementy budynku  

Fundamenty betonowe, ściany części podziemnej murowane z bloczków 
betonowych, stan dobry, ściany nośne murowane z cegły stan dobry, dach 
betonowy, pokrycie z papy asfaltowej, stan dobry, posadzka betonowa stan 
dobry, brama metalowa stan dobry, tynk cementowo-wapienne, białkowany – 
stan techniczny dobry, w tym zawilgocony. Tynk zewnętrzny cyklinowany stan 
dobry, powłoki malarskie stan dobry. Należy zabudować kolano na rurze 
spustowej , aby wody opadowe odpływały od budynku. Zaleca się odwrócenie 
kierunku odprowadzania wód opadowych z dachu i przeniesienie rury 
spustowej z naroża południowo-wschodniego na naroże południowo-
zachodnie budynku, tak aby wody opadowe spływały na przyległy teren 
zielony. Budynek w obecnym stanie technicznym nie stwarza zagrożeń 
bezpieczeństwa ludzi i mienia, w związku z czym może być bezpiecznie 
użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
 

 

 

Elementy zewnętrznych 

warstw przegród (tynki, 

okładziny)  
 

 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy,balkony)  
 

 

 

Urządzenia zamontowane 

do ścian i dachu budynku 

(reklamy, urządzenia 

klimatyzacyjne, szyldy) 

 

 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie  
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Pokrycie dachu    

Instalacj a C.O.    

Instalacje C.W.U.    

Urządzenia stanowiące 

zabezpieczenia P.POŻ)  
 

 

Instalacja kanalizacyjna  

 

 

2 8.6.18 
17.6.13 

Pomiary i Usługi 

Elektryczne 

Marek Michler 

Brożec  

Instalacja piorunochronna  

Ocena instalacji: instalacja odgromowa nadaje się do dalszej eksploatacji. 

 

3 
 6.7.17 

Pomiary i Usługi 

Elektryczne 

Marek Michler 

Brożec  

Instalacja elektryczna 
 

Instalacja elektryczna i przyłączone do niej urządzenia spełniają warunki 
ochrony przeciwporażeniowe i nadaje się do dalszej eksploatacji. Obwody 
nadają się do załączenia pod napięciem.  

 

11.  Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, ul. Strażacka 8 z filią w Szymiszowie i Leśnicy. 

 

 

 

 

BUDYNEK MIESZKALNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

LP PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI/ ZALECENIA 
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BIEŻĄCY 
POPRZE

-DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 9.12.21  

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

Elementy budynku  
Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, 

środowiska oraz konstrukcji obiektu 
 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY 

 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 

 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY 

 
 

Pokrycie dachu DOBRY   

Izolacje przeciwwilgociowe DOBRY   

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY 

 
 

Stolarka okienna i 

drzwiowa 
DOBRY 

 
 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

DOBRY 

 

 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3 11.01.22  
Zakład 

Remontów i 
Instalacji C.O. i 

Instalacje gazowe  
Próba nie wykazała spadku ciśnienia - instalacja gazowa jest gotowa do 
napełniania gazem.   
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Kanalizacyjnych 
Henryk Duk 

Strzelce 
Opolskie 

4 22.3.21  

Zakład Usług 
Kominiarskich 

Janusz 
Puchowski 

Strzelce 
Opolskie 

Przewody kominowe   
Protokół 14/2021. Przewody kominowe nad dachem stan dobry. Przewody 
dymowe i wentylacyjne są drożne. Dostęp do czyszczenia i kontroli dobry. 
Czyszczenie odbywa się zgodnie z przepisami. 

 

Drożność przewodów 

kominowych  
 

 

 Siła ciągu kominowego    

Uszkodzenia    

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 06.12.18 
07.12.1

3 

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

Elementy budynku 
 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. 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY  

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 

 
 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY 

 
 

Pokrycie dachu DOBRY  
 

Izolacje przeciwwilgociowe DOBRY  
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY  

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa 
DOBRY  

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

DOBRY  
Wymienić odcinek instalacji 
wodociągowej w wymiennikowni. 
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kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

2 25.04.18 02.05.1
3 

Usługi 

Elektryczne  

Radosław 

Naumowicz 

Instalacja piorunochronna  

W zakresie wykonanych badań stan techniczny instalacji odgromowej spełnia 
wymagania odpowiednich przepisów i nadaje się do eksploatacji. Protokół 
10/04/2018.  

3 
25.04.18 

04.04.1
3 

Usługi 

Elektryczne  

Radosław 

Naumowicz 

Instalacja elektryczna 
 

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. 

Okresowo sprawdzać zabezpieczenie 

tablic bezpiecznikowych przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

Zaleca się comiesięczne sprawdzanie 

wyłączników różnicowoprądowych 

przyciskiem „TEST”. 

 

BUDYNEK ADMINISTRACJI ARCHIWUM W STRZELCACH OPOLSKICH 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE

-DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 9.12.21  

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

Elementy budynku  
Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, 

środowiska oraz konstrukcji obiektu 
 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY 

 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 

 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY 

 
 



123 
 

Pokrycie dachu DOBRY   

Izolacje przeciwwilgociowe DODTATECZ

NY 

 
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY 

 
 

Stolarka okienna i 

drzwiowa 
DOBRY 

 
 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

DOBRY 

 

 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4 22.3.21  

Zakład Usług 
Kominiarskich 

Janusz 
Puchowski 

Strzelce 
Opolskie 

Przewody kominowe   Protokół 156/2021. W pomieszczeniach występują wentylacje typy „Z” przez 
ścianę zewnętrzną budynku 

 

Drożność przewodów 

kominowych  
 

 

 Siła ciągu kominowego    

Uszkodzenia    

Dostęp do czyszczenia i 

przeprowadzania 

okresowych kontroli i 

przewodów kominowych i 

urządzeń mających 

związek z kominami 

 

 

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 06.12.18 
07.12.1

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 
Elementy budynku 

 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. 
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3 7/93/OP213/94

/OP 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY  

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 

 
 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY 

 
 

Pokrycie dachu DOBRY  Konserwacja dachu z papy.  

Izolacje przeciwwilgociowe DOSTATECZ

NY 

 
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY  

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa 
DOBRY  

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

DOBRY  

 

2    Instalacja piorunochronna  
 

BRAK INSTALACJI 

3 
23.04.18 

04.04.1
3 

Usługi 

Elektryczne  

Radosław 

Naumowicz 

Instalacja elektryczna 
 

 
Okresowo sprawdzać zabezpieczenie 

tablic bezpiecznikowych przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

Zaleca się comiesięczne sprawdzanie 

wyłączników różnicowoprądowych 

przyciskiem „TEST”. 

 

BUDYNEK MIESZKALNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZYMISZOWIE 

LP PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI/ ZALECENIA 



125 
 

BIEŻĄCY 
POPRZE

-DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 9.12.21  

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

Elementy budynku  Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym  

Elementy wewnętrzne    

Fundamenty ŚREDNI   

Izolacje poziome ŚREDNI   

Izolacje pionowe DOBRY   

Ściany nośne ŚREDNI   

Ściany działowe ZADOWALAJ

ĄCY 

 
 

Stropy DOBRY   

Posadzki DOBRY   

Tynki DOBRY   

Okładziny wewnętrzne ŚREDNI   

Konstrukcja dachu ŚREDNI   

Schody wewnętrzne DOBRY   

Balustrady DOBRY   

Elementy zewnętrzne    

Gzymsy DOBRY   

Tynki/wyprawy DOBRY   

Schody zewnętrzne 
ZADOWALAJ
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ĄCY 

Balustrady ZADOWALAJ

ĄCY 

 
 

Stolarka okienna DOBRY   

Parapety DOBRY   

Stolarka drzwiowa DOBRY   

Kominy/wentylacja ZADOWALAJ

ĄCY 

 
 

Podjazdy dla osób 

niepełnosprawnych 
DOBRY 

 
 

Pokrycie dachowe i 

elementy odwodnienia 
 

 
 

Pokrycie dachu ZADOWALAJ

ĄCY 

 
 

Obróbki blacharskie ZADOWALAJ

ĄCY 

 
 

Rynny ZADOWALAJ

ĄCY 

 
 

Rury spustowe DOBRY   

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3 11.01.19 
23.05.1

7  
Instalacje gazowe  

 
BRAK INSTALACJI 

4 4.02.21  

Zakład Usług 
Kominiarskich 

Janusz 
Puchowski 

Strzelce 
Opolskie 

Przewody kominowe   

Protokół 1/2021. Przewody kominowe nad dachem stan dobry. Przewody 
wentylacyjne są drożne. Dostęp do czyszczenia i kontroli dobry. W 
pomieszczeniu kuchni występują wentylacje grawitacyjne wspomagane 
systemem wentylacji mechanicznej. Nie sprawdzono pomieszczeń objętych 
kwarantanną. 

 

Drożność przewodów    
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kominowych 

 Siła ciągu kominowego    

Uszkodzenia    

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 06.12.18 
07.12.1

3 

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

Elementy budynku 
 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. 

 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, stropy) 
 

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.  

Usunąć przyczynę zawilgocenia ścian 
piwnic oraz części przyziemia.  

Elementy ścian zewnętrznych 

(fasada, gzymsy, stolarka 

okienna)  
 

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.  

Zamontować parapety zewnętrzne.  

Elementy odwodnienia oraz 

obróbki blacharskie  

 
Naprawić tynki zewnętrzne oraz 
powłoki malarskie.  

Pokrycie dachu 
 

Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia: pokrycie dachu-zadowalający, 
obróbki blacharskie zadowalający, rynny- zadowalający, rury spustowe – 
średni.  

Zabudować okap nad kociołkami w 
kuchni.   

Izolacje przeciwwilgociowe 

 

 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.  

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
 

 Przebudować i wykonać w sposób 
szczelny odpowietrzenie instalacji 
sanitarnej w poziomie strychu wraz z 
wykonaniem izolacji cieplnej 
rurociągów.  

Stolarka okienna i drzwiowa   Przeprowadzić remont instalacji CO.  

Elementy instalacji 

sanitarnych (wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

 

 Naprawić nawierzchnię parkingu wraz z 
odwodnieniem.  

 
  Realizowany jest projekt 
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termomodernizacji wraz z remontem 
budynku.  

2 25.04.18 02.05.1
3 

Usługi 

Elektryczne  

Radosław 

Naumowicz 

Instalacja piorunochronna  

W zakresie wykonanych badań stan techniczny instalacji odgromowej spełnia 
wymagania odpowiednich przepisów i nadaje się do eksploatacji. Protokół 
12/04/2018.  

3 
25.04.18 

04.04.1
3 

Usługi 

Elektryczne  

Radosław 

Naumowicz 

Instalacja elektryczna 
 

Instalacja wykonana na podstawie przepisów obowiązujących przed 1990r. 
Przy remoncie budynku zaleca się dostosowanie instalacji elektrycznej do 
aktualnie obowiązujących przepisów.  Protokół 12/04/2018. 

Okresowo sprawdzać zabezpieczenie 

tablic bezpiecznikowych przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

Zaleca się comiesięczne sprawdzanie 

wyłączników różnicowoprądowych 

przyciskiem „TEST”. 

 
 

BUDYNEK GARAŻOWY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZYMISZOWIE 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE

-DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 8.12.21  

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

Elementy budynku  
Budynek znajduje się w dostatecznym stanie technicznym nie powoduje 

zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu 
 

Elementy wewnętrzne    

Fundamenty ŚREDNI   

Izolacje poziome ŚREDNI   

Izolacje pionowe ŚREDNI   

Ściany nośne ŚREDNI   

Stropdach ŚREDNI   
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Posadzki DOBRY   

Tynki ŚREDNI   

Elementy zewnętrzne    

Tynki/wyprawy ŚREDNI   

Stolarka drzwiowa 
ŚREDNI 

 
 

Pokrycie dachowe i elementy 

odwodnienia 
 

 
 

Pokrycie dachu ŚREDNI   

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4    

Przewody kominowe     

Ciąg kominowy 

(podciśnienie)  
 

 

 Dostęp do czyszczenia i 

kontroli przewodów 

kominowych 
 

 

 

Ogólny stan techniczny 

przewodów kominowych na 

całej ich długości  
 

 

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1    

Elementy budynku    

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, stropy)  

 
 

Elementy ścian zewnętrznych  
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(fasada, gzymsy, stolarka 

okienna)  

Elementy odwodnienia oraz 

obróbki blacharskie  

 
 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)  
 

 

Stolarka okienna i drzwiowa   
 

Elementy instalacji 

sanitarnych (wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

 

 
 

2    Instalacja piorunochronna  
 

 

3 
   Instalacja elektryczna 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BUDYNEK GOSPODARCZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZYMISZOWIE 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE

-DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 
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1 8.12.21  

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

Elementy budynku  

Budynek znajduje się w dostatecznym stanie technicznym nie powoduje 

zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu, 

jednakże zapewnienie jego pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania 

w/w robót.   

Nie wykonano: 1.Malowanie ścian i 

stolarki 

Do wykonania: 1.Malowanie ścian i 

stolarki 

Elementy wewnętrzne    

Fundamenty ŚREDNI   

Izolacje poziome ŚREDNI   

Izolacje pionowe ZŁY   

Ściany nośne ŚREDNI   

Ściany działowe ZADOWA-

LAJĄCY 

 
 

Stropdach ŚREDNI   

Posadzki DOBRY   

Tynki ŚREDNI   

Powłoki malarskie ZŁY   

Elementy zewnętrzne    

Tynki/wyprawy ŚREDNI   

Stolarka okienna ŚREDNI   

Parapety ŚREDNI   

Stolarka drzwiowa ŚREDNI   

Pokrycie dachowe i elementy 

odwodnienia 
 

 
 

Pokrycie dachu    

Obróbki blacharskie    
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Rynny ŚREDNI   

Rury spustowe ŚREDNI   

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
ŚREDNI 

 
BRAK INSTALACJI 

3   
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4    

Przewody kominowe     

Ciąg kominowy 

(podciśnienie)  
 

 

 Dostęp do czyszczenia i 

kontroli przewodów 

kominowych 
 

 

 

Ogólny stan techniczny 

przewodów kominowych na 

całej ich długości  
 

 

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1    

Elementy budynku    

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
 

 
 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
 

 
 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie  

 
 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe   
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(tynki, posadzki, okładziny) 

Stolarka okienna i 

drzwiowa  
 

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

 

 
 

2    Instalacja piorunochronna  
 

 

3 
   Instalacja elektryczna 

 
 

 

 

 BUDYNEK MIESZKALNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LEŚNICY 

LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE

-DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 8.12.21  

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

Elementy budynku  

Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, 

środowiska oraz konstrukcji obiektu 

Przeprowadzić remont muru przy 

wjeździe na posesję, naprawić kominy 

nad dachem pawilonu, uszczelnić , 

naprawić izolacje przeciwwilgociową 

ścian piwnic wraz z przepustami 

instalacyjnymi, wyprowadzić piony 

kanalizacji sanitarnej ponad połać 

dachu 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY 

 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 
DOBRY   
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gzymsy, stolarka okienna)  

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY 

 
 

Pokrycie dachu DOBRY   

Izolacje przeciwwilgociowe DOBRY   

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY 

 
 

Stolarka okienna i 

drzwiowa 
DOBRY 

 
 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

DOBRY 

 

 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 

3 
 

 
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4 22.3.21  

Zakład Usług 
Kominiarskich 

Janusz 
Puchowski 

Strzelce 
Opolskie 

Przewody kominowe   Protokół 16/2021. Przewody kominowe nad dachem stan dobry. Przewody 
dymowe i wentylacyjne są drożne. Dostęp do czyszczenia i kontroli dobry. 

 

Drożność przewodów 

kominowych  
 

 

 Siła ciągu kominowego    

Uszkodzenia    

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1 06.12.18 
07.12.1

3 

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

Elementy budynku 
 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. 

Należy rozstrzygnąć czyją własnością 
jest mur w granicy działki przy wjeździe 
na posesję, gdyż jest pochylony i 
wymaga remontu.  

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 
DOBRY   
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stropy) 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY  

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie DOBRY  

Regularnie należy czyścić rewizje na 
rurach spustowych ponadto należy 
udrożnić przepływ wód opadowych przy 
składzie węgla. 

Pokrycie dachu DOBRY  
 

Izolacje przeciwwilgociowe DOBRY  
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) DOBRY  

Uzupełnić tynk na elewacji nad 
drzwiami przy wejściu bocznym do 
budynku.  ponadto należy udrożnić 
przepływ wód opadowych przy składzie 
węgla.  

Stolarka okienna i 

drzwiowa 
DOBRY  

 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

DOBRY  

 

2 25.04.18 02.05.1
3 

Usługi 

Elektryczne  

Radosław 

Naumowicz 

Instalacja piorunochronna  

W zakresie wykonanych badań stan techniczny instalacji odgromowej spełnia 
wymagania odpowiednich przepisów i nadaje się do eksploatacji. Protokół 
10/04/2018.  

3 
25.04.18 

04.04.1
3 

Usługi 

Elektryczne  

Radosław 

Naumowicz 

Instalacja elektryczna 
 

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. 

Okresowo sprawdzać zabezpieczenie 

tablic bezpiecznikowych przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

Zaleca się comiesięczne sprawdzanie 

wyłączników różnicowoprądowych 

przyciskiem „TEST”. 

 

BUDYNEK „PRO MORTE” W LEŚNICY 
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LP 

PRZEGLĄD WYSZCZEGÓLNIENIE 

UWAGI/ZALECENIA 

BIEŻĄCY 
POPRZE

-DNI 
WYKONAWCA PRZEGLĄD STAN OPIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRZEGLĄD ROCZNY 

1 8.12.21  

Henryk Rudner 

UPR. Bud. 

7/93/OP213/94

/OP 

Elementy budynku  
Eksploatacja obiektu nie powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, 

środowiska oraz konstrukcji obiektu 
 

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 

DOBRY 

 

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  

DOBRY 

 

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie 
DOBRY 

 
 

Pokrycie dachu 
DOBRY 

 
 

Izolacje przeciwwilgociowe DOBRY   

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny) 
DOBRY 

 
 

Stolarka okienna i 

drzwiowa 
DOBRY 

 
 

Elementy instalacji 

sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

DOBRY 

 

 

2 
 

 

 

Instalacje służące ochronie 

środowiska 
 

 
BRAK INSTALACJI 
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3 
 

 
 

Instalacje gazowe   BRAK INSTALACJI 

4    

Przewody kominowe    BRAK INSTALACJI 

Ciąg kominowy 

(podciśnienie)  
 

 

 Dostęp do czyszczenia i 

kontroli przewodów 

kominowych 
 

 

 

Ogólny stan techniczny 

przewodów kominowych 

na całej ich długości  
 

 

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI 

1    

Elementy budynku    

Elementy konstrukcji 

(fundamenty, ściany, 

stropy) 
  

 

Elementy ścian 

zewnętrznych (fasada, 

gzymsy, stolarka okienna)  
  

 

Elementy odwodnienia 

oraz obróbki blacharskie   
 

Pokrycie dachu   
 

Izolacje przeciwwilgociowe   
 

Elementy wykończeniowe 

(tynki, posadzki, okładziny)   

 

Stolarka okienna i 

drzwiowa   

 

Elementy instalacji   
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sanitarnych 

(wodociągowej, 

kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania) 

2    Instalacja piorunochronna  
 

BRAK INSTALACJI 

3 
 

25.04.1
8 

Usługi 

Elektryczne  

Radosław 

Naumowicz 

Instalacja elektryczna 
 

Pomiar skuteczność ochrony przeciwporażeniowej  instalacji elektrycznej 
budynku nadaje się do eksploatacji, spełnia wymagania przepisów. Protokół 
10/04/2018.  

 


