
Wz6r 
zalqczniknt 2

protokofu z przegrqdu technicznego obiektu budowranego
wykonywanego w okresie rocznym.

I nformacje podstawowe :

rodzaj przeglqdu tech n iczn eg o-
okres wykonywania-.........
adres (miasto, ulica, nr.)- .........
dzielnica:
data powstania .........
nr KW:
wlaSciciel: ....,...
data wykonania - .........
pow. u2ytkowa - .........
pow. cafkowita- .,.......
kubatura:
liczba kondygnacji-

Dane Wykonawcy:



Spis tre6ci:
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Pokrycie dachowe """' ocena
'.|F6Ftt

Obr6bki blacharskie na dachu

Orynnowanie ocena

iol"inv w czqsci ponad- dachowej ocena

Elementy wyposa2enia u2ytkowego na dachu """' ocena

Elewacje- mury i Sciany zewnqtrzne """' ocena

wypru*a tynkarska, oktadziny u2ytkowe i elementy wyposa2enia na elewacjach ocena

Gzyms podokaPowy ocena

OUrOOfi blacharskie ocena

Unqdzenia i elernentY montazowe

Balkony, loggie, tarasY, Portfenetry

ocena
ocena

Sciany'piwnii ..........'......"...... :"":""""':""""' ocena

Tynki, okladziny u2ytkowe i 
"i"ti'ttt, 

*vp;;;;i; ; ilnicach """""" ocena'Siin 
techniczny element6w budynku nara2onych na

niszczqce dziallnia czynnik6w wystqpujacych podczas
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3 .3.
3 .4.
3 .5.
3 .6.
3 .7.

Rozdzial 4.
6rodowiska.

4 .L. odprowadzanie odpad6w starych, plac gospodarczy ocena

4 ,2. UzAdzenia i elementy instalacyjne instalacja wodna ocena

4 ,3. Uaqdzenia i elementy instalaqyjne instalacja kanalizaqfjna ocena

4 .4' Rury sPustowe ocena

4 ,5. Szamba ocena

Rozdzial 5. Wnioski
Rozdzial 6. Slownik poied i znaczef stosowanych w opracowaniu



Podqtawa pr?wna

Pokrycie dachowe
opis materialowy:....,,.................,

2 .2. Obr6bki blacharckie na dachu

uwagi:..............

2 .3. Orynnowanie

uwagi:...,..........

. 2..!.. Kominy w czg3ci ponad- dachowej

uwagi:.,............

2 .5. Elementy wyposaienia uiytkowego na dachu

uwagi:......,.......

. 2 .9.. Elewaqie- mury I Sciany zewngttzne

uwagi:..............

Strona 6 z 14

. 2 .7.. Wyprawa tynkarska, okladziny uiytkowe i etementy wyposaienia na elewacJach



2 .8. GzYms PodokaPowY

2 .9, Obr6bki blacharckie

2 .10. Urzqdzenia i elementy monta2owe

portfenetry

2 ,L2. ScianY Piwnic

2 .13. Tynki, okladzlny uiytkowe i elementy wyposa2enia w piwnicach

3.

3 .1. KonstruKcJa DlegowKonstrukcja bieg6w
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ewenfalno5i opracowa6
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opis materialowy:................-.......
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. 3 .5: porqcze i balustrady
opis materialowy:,......,......,.........
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ocena stanu technicznego:...



4 .2, Urzqdzenia i elementy instalacyine InstalacJa wodna

4.3.Urzqdzeniaie|ementyinsta|acyjneinsta|acjakana|izacyjna

4 .4. Rula sPustowe

5. Wnioski

6,

Okre5li6 :

i. pi"."rt"*v stopiefi zuLryciaelement6w budynku w odniesieniu do wydanej oceny stanu technicznego'

i: ;;E;6 i r;roty technicine u2yte w opracowaniu okre5lajqce w szczeg6lno6ci wystgpujqce zagro2enie,

fonieclno5i wykona n ia stosownych zabezpieczef itp


