Protok6l nr B3/TR16| 1202I
Dokumentacja przeglqdt rocznego zgodnie z art.62 ustawy z dntaT lipca 1994
(Dz.U z20l3r. poz. 984) obiektu: ..B3" Olsztvnski Park Naukowo

Technoloqicznv. ul.Trvlinskieqo 16, - budvnek biurowv

mgr in2. Tomisfaw Porycki zamieszkaty w otsztynie pzy ut. Rotna 233-,
posiadajqcy upravynienia budowlane nr WAM/0075iOWO|(10 w zakresie
konstrukcyjno - budowlanym,
uprawnienie kontrplno

-

pomiarowe urzqCzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych

w zakresie wykonywania czynnoSci pomiarowych, obslugi- ,,E" do '1 kV- linie kablowe,
instalacje elektryczne, urzqdzenia oSwietleniowe, urzqdzenia napgdowe do 5,5 kWuprawnienia kontrolno - pomiarowe urzqdze1, instalacji i sieci elektroenergetycznych
w zakresie spraw{zenia instalacji i uzqdzen na podstawie wykonanych pomiarow i
badan,.D" " do 1 kV- linie napowietzna, kablowe, instalacje elektryczne, uzqdzenia
o6wietleniowe.
uprawnienia do oQslugi, konserwacji, remont6w, montazu kontrolno- pomiarowe
instalacji i sieci ga3,owych powy2ej 5 kPa, wraz z aparalurq kontrolno pomiarowq,
uzqdzeniami steiowania do sieci,,,D"
kwalifikacyjne do lvykonywania pracy na stanowisku dozoru ,,D" w zakresie konserwacji
i remont6w kott6W parowych, wodnych na paliwo stale, plynne i gazowe o mocy do 1
MW, wraz z urzqdpeniami pomocniczymi,

Specjalista do spraw przeciwpo2arowych.
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Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. 22013r., poz. 984 zp6inzm.) - Prawo budowlane
$n az z p6miej szyni zrni anami.
Z.Rozporz1dzenie Minisha Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie warunk6w
technicznych u4rtkowania budynk6w rnieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999 r.
( Dz. U . nr 7 4, poz. 836) wraz z p66ni ejszymt nnimuni.
3. Rozporz4dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunk6w technicznych, jakim powirury
odpowiada6 budynki i ich usytuowanie z dria 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. nr 75,poz.690) wlaz zp6imejszyminnianarni.
4. USTAV/A z dnia 1 1 sierynia 200 I r.. o szczeg6lnych zasadach odbudowy, remont6w
i rozbi6rek obiekt6w budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatariaarwiolu
U . nr Dz.U.O i.84.906, DzU.fi .149.996)
5. Rozporz4dzenie Ministra Infrastruktury z dtia3 lipca 2003 r.

(Dz.

w sprawie szczeg6lowego zaklesu i

formy projektu budowlanego
6. Bezpieczny plac zabaw poradnik dla adminisfiator6w i wla$cicieli
7.Rozporz4dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Poliryki Spolecznej
z dnia2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposob6w i wmunk6w bezpiecznego uZytkowania
i usuwania wyrob6w zawrenj4cych azbest (Dz. U. 2004 nr 7I poz. 649)
8. USTAV/A z dtia19 czerwcaI99T r. o zakazie stosowania wyt'ob6w zawieraj1cych azbest (Dz. U.
1997 Nr 101 poz. 628)
9. USTAV/A z dria24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoZarowej
(Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351)
10. Rozporz4dzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnraT czerwca 2010 r. w

sprawie ochlony przeciwpoZarowej budynk6w, innych obiekt6w budowlanych

i teren6w (Dz U. 2010 nr 109 poz.7l9)
11. Rozporz1dzerne Minish'a Tnfrastruktury z 03 lipca 2003 r. w sprawie ksiqzki obiektu
(D. U. nr I20 poz. 1133,lI34)

.w

IZ.DecyzjaNr 3 Naczelnego DyrektoraArchiw6w Paristwowychz dnial2 czerwca2002r
sprawie wprowadzenia w archiwach panstw-owych inshukcji w sprawie ooeny wartoici

archiwalnej dokumentacji konstrukcyjnej i teohnologicznej (ZN A-021-21 02)
13. Rozporz4dzente Ministra trfrastruktury w sprawie szczeg(*owego zakresu i formy dokurnentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
firnkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze6nra2A04 r. (Dz. U . Nr 202, poz. 2072).

mgr inz, Tomislaw Porycki
Olsztyn, kwiecien 2O21 r.
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l.Przeglqdu dokonano zgodnie z arl. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- prawo
budowlane ( tekst jednolity Dz. u. Nr 243t2010, poz. 1623 zpo2n. zm.)
Obiekty budowlane powinny byc w czasie ich uzytkowania poddawane Wzezwla6ciciela lub zarzqdcq
kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegajqcej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) element6w budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne
i

b)
c)

2)

3)

4)
5)

6)

i

niszczqce dzialani a czynn k6w wystqpujqcych podczas u2ytkowan a obielitu,
instalacji i urzqdzen sluzqcych ochronie 6rodowiska,
instalacji gazowych oraz przewod6w kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
i

okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegajqcej na sprawdzeniu stanu techniiznego i
przydatno5ci do u2ytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz
Jego
otoczenia; kontrolq tq powinno by6 objgte r6wniez badanie instalacji elektrycznej i
piorunochronnej w zakresie stanu sprawno5ci polqczeri, osprzqtu, zabezpieezen i SroOkdw
ochrony od poraze6, oporno6ci izolacji przewod6w oraz uziemien instalacji i aparat6w;
okresowej w zakresie, o kt6rym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31
atqz do 30 listopada, w przypadku budynk6w o powierzchni zabudowy przekraczajqcej
ry1aJa
2 000 m' oraz innych obiekt6w budowlanych o powierzchni dachu przekraczalqcej l OOO h'?;
osoba dokonujqca kontrolijest obowiqzana bezzwlocznie pisemnie zawiadomi6 wlaSciwy organ o
przeprowadzonej kontroli;
bezpiecznego u2ytkowania obiektu ka2dorazowo w przypadku wystqpienia okoliczno6ci, o kt6rych
mowa w art. 61 pkt. 2;
okresowej, polegajqcej na sprawdzeniu stanu technicznego kotl6w, z uwzglqdnieniem
efektywno6ci energetycznej kotl6w oraz ich wielko6ci do potrzeb uzytkowych:
a) co najmniqrazna2lata - opalanych nieodnawialnym paliwem cieklym lub stalym o efektywnej
nominalnej wydajno5ci ponad 100 lflV,
b) co najmniej raz na 4lata - opalanych nieodnawialnym paliwem cieklym lub stalym o efektywnej
nominalnej wydajnoSci 20 lov do 100 l(/y' oraz kot6w opaianych gazem;
okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegajqcej na ocenie efektywno6ci energetycznej
zastosowanych urzqdzefi chlodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielko6ci w stosunku do
wymagai uzytkowych o mocy chlodniczej nominalnej wiqkszej ni212 |(\Al.
1a. W trakcie kontroli, o kt6rej mowa w ust. 1 , nale2y dokona6 sprawdzenia wykonania zaleceft z

poprzedniej kontroli.
1b. lnstalacje ogrzewcze

uzytkowanymi

z

kotlami

o

efektywnej nominalnej wydajnoSci powyzej

20

co najmniej J5 lat, liczqc od daty zamieszczonel na tabliczce znamionowej

kW

kofia,

powinny by6 poddane Wzez wta3ciciela lub zarzqdcq obiektu budowlanego jednorazowej kontroli
obejmujqcej ocen? efektywno6ci energetycznej i doboru wielko5ci kotla, a tak2e ocenq paiametr6w
instalacji oraz dostosowania do funkcji, jakq ma ona spelniai. Kontrolq tq przeprowadza siq w roku
nastqpnym po roku, w kt6rym uptynqlo 15 iat uzytkowania kotla, a kontrolq koit6w, kt6re z dniem 31
grudnia 2009 r uzytkowane sq juz ponad 15 lat, przeprowadza sig do dnia 31 grudnia 2O1O r.
2. Obowiqzek kontroli, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt. I lit. a, nie obejmuje wla6cicieli i zarzqdcow:
1) budynk6wmieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiekt6wbudowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych v", art. 29 ust. 1.
3. WaSciwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu
budowlanego lub jego czq5ci, mogqcego spowodowac zagroZenie. 2ycia lub zdrowia ludzi,
bezpieczefistwa mienia bqdZ Srodowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli, o kt6rej mowa w ust. 1,
a tak2e,moze 2qdac przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego czgSci.
4. \'"/ Kontrole, o kt6rych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 5-6a, przeprowadzajq osoby
posiadajqce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno6ci.
5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urzqdzen
chlodniczych, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. c, pkt. 2i pkt.6 oraz ust. 1b, mogq przeprowadza6
osoby posiadajqce kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacjq urzqdzen,
instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
6. Kontrolq stanu technicznego przewod6w kominowych, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. c,

powi nny przeprowadza6;

1)
2)

osoby posiadajqce kwalifikacje mistza w rzemio5le kominiarskim - w odniesieniu do przewod6w
dymowych oraz grawitacyjnych przewod6w spalinowych i wentylacyjnych;
osoby posiadajqce uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnoSci w odniesieniu do
przewod6w kominowych, o ktorych mowa w pkt. 1, oraz do kominow przemyslowych, kominow
wolno stojqcych oraz komin6w lub przewodow kominowych, w kt6rych ciqg liominowy jest
wymllpzony pracq uzqdzeri mechanicznyeh.
6a. ('"/ Kontrolg stanu technicznego
stanu bezpieczehstwa budowli piqtrzqcych mogE
pzeprowadza(' lal<ze upowaznieni pracownicy paistwowej sluzby do spraw Oezpiedefiitwa buOo,irli

-

i

pigtrzqcych.
7. Szczeg6lowy zakres kontroli niektorych budowli oraz obowiqzek przeprowadzania ich czgsciej,
niz zostalo to ustalone w ust. 1, moze byd okreSlony w rczpotzqdzeniu, o ktorym mowa w art. 7 ust. 3

pkt.2.

l.Przeglqdu dokonano

w

kwietniu 2Q21r., kontrola objqto: eaNy budynek

przynalezny do nieruchomo6ci.

s obiel(tu:

i tren

:

ul.Twlifiskieqo {6.
3,stwierdzono, ze budynek( nieruchomosc) moze by6 dalej uzytkowany.
4. Budynek spdnia wymogi zawarte w art. 5 ust 1 i 2 ustawy Prawo budowlane.
5. Balkony nieestetyczne- zalecany remont.
mgr iaZ. Tomislaw Porycki
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Karta oceny stanu technicznego element6*t

..83" olsztvnskl
Naukowo Technologicznv. ul.Trvlifskieqo t 6

LP Element budynku

Cznaki zuirycia okre$lenie stanu
lechniczneso

zalecenia

Wykazuj4 naturalne zvlycie
eksploatacyjne

rrak

Wykazuj4 naturalne zu?ycie
lksploatacyjne,

lrak,

Elementy
konstrukcyjne
1

lE-undamentv

a

lzolacje

)

Sciany konstrukcyjne Wykazuj4 naturalne

zulycie

brak,

Wykazuj 4 naturalne zuZy cie

brak

;ksploatacyjne,
+

Sciany dzialowe

eksploatacyjne,
5

Stropy

Wykazuj q naturalne zuZy cie
eksploatacyjne,

brak

Wykazujq naturalne ztIy cie
eksploatacyjne,

rrak

-^onstrukcja i
pokrycie dachu

Wykanjq naturalne zuZy cie
lksploatacyjne,

brak

Elementy
rykorhczeniowe
Iynki wewngtrzne

Wykazuj q naturalne zuLy cie

brak

3

1

lksploatacyjne
')
L

Stolarka okienna

Wykazujq naturalne zu|y cie
rksploatacyjne,

rrak

a

J

Stolarka dtzvtiowa

Wykazuj4 naturalne ztnycie
eksploatacyjne,

rrak

4

Wykladziny

Wykazuj4 naturalne zuZycie
eksploatacyjne,

rrak

t

Posadzki

Wykazuj q naturalne zu/y cie
:ksploatacyjne,

brak

ykladziny Scian
:wngtrznych
Sufity podwieszane

Vykantj q naturalne
ksploatacyjne,

zt-tLy

cie

Wykazuj 4 naturalne zuty cie

eksploatacyjne,
8

Malowanie

Wykazuj 4 naturalne zuiy cie

rrak

eksploatacyjne,
Pomieszczenia
piwnie

W

ykantj 4 naturalne zuLy cie

rrak

eksploatacryjne,

10

Balustrady

Wykazuj 4 naturalne zu2y cie
;ksploatacyjne,

:rak

1.1

f,brdbki blacharskie

Wykazuj 4 naturalne zuiy cie
:ksploatacyjne

brak

Wykazuj 4 naturalne zu|y cie

brak

Elementy
ze-wnetrzne
I

lTvnki zewnetrzne

eksploatacyjne
L
1

d _1, !1.

-OK(X

Wykazuje naturalne zuLycie
eksploatacyjne,

5rak

Cpaski

Wykazuj 4 naturalne zuty cie

rrak

ekspioatacyjne,
+

hodniki przylege

Wykazuj4 naturalne zu2y cie
brak
:ksploatacyjne, - doj Sci a bezpieczne

t

Kominy

Wykazuj4 naturalne zuty cie
rksploatacyjne

brak

)

J0lany zewnQt,rzne

Wykazuj 4 naturalne zu?ycie

brak

eksploatacyjne,
R

Wej5cia Co budynku

Wykazuj 4 naturalne zuiy cie

brak

eksploatacyjne,
7

-lewacje

l0 Balkony

Wykazuj 4 naturalne zu2ycie

xak

eksploatacyine,
meestetyczne

Zalecany remont

Wykazuj 4 naturalne zu?ycie

brak

lnstaiacje
I

[nstalacja wodna

:ksploatacyjne
2

4

5

lnstalacja

Wykazuj 4 naturalne zuZy cie

<analizaeyjna

rksploatacyjne

Instalacja kominowa Wykazuj4 naturalne zuzycie
:ksploatacyjne
Instalacja elektryczna Wykazuj 4 naturalne zuLy cie

brak
5rak

:rak

;ksploatacyjne

l

Instalacja
odgromowa

Wykazuj 4 natural ne zuLy cie
:ksploatacyjne,

rrak

lacja
8

Vykazaj q naturalne zu2v cie

ksploatacyjne,
lnstalacja kanalaacji w y KazuJq naturalne zuZv
cie
leszczowej
eksploatacyjne,
rnne

Wykarujqnaturalne zuuvcG
:ksploatacyjne,

sklad komisji:
mgr inz. Tomislaw porycki

Olsztyn, kwiecieri 2021r.

Brak

5rak

Ier
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987 704

okresowej kontrofi

sta n u tech

Srvlirisrid;rdnontrola zostala wykonana

kontrolq caly budynek

.

icznego instalacji wentyf acyjnej

ki Pa
w kwietniu 2021r. przez mgr inz.
Tomislawa poryckiego,

Kontrola zostala wykonana w

Protok6l kontrol i sprawdzenia

1.
2.

n

Skfad brygady przeglqdu:

2021r. przez mgr inz. Tomislawa poryckiego.
p

rzewod6w wentyla cyj nyc h,
Porycki

Brygada przeglqdowa
w kwietniu 2020r. w Mw budynku przewody
wentylacyjne.
Po sprawdzeniu stwierdzono,
a) przebieg przewodow jest p
dlowy,
b) szczelnosc i droznoSc
jest dobra.
c) potqczenia przewod6w'jest
o) ctqg w przewodach jesldos
!) wVRrowadzenie komin6w p;;; J.dach izakoriczenie wylotow jest prawidlowe
na strych, dach, d";i;; do komin6w
jest dogodny -- r'
ly:Lr.::
g)inne
zauwa2one usterki :Orai

'

Zatecenia komisji_
9
Uwagi: :hrak

nadajq siq do dalszego u2ytkowania

Kontrolq objqto: caly budynek
sklad komisji:
mgr inz. Tomislaw porycki
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Olsztyn, kwiecien 2O21r.
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r COffRl O lBSl 20,21

okresowej kontroli rocznej instalacji wodnej, instalacji
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania.
: ..B.2"
ukowo Tech
ul.Twlifiskieqo {6.

Kontrola zostala wykonana w kwiecien 2021r. przez mgr inZ. TomisNawa Poryckiego,
kontrolq objqto caty budynek
Wynik kontroli stanu techniczneqo instalacii:
Na podstawie oglgdzin i oceny organoleptycznej pzez kontrolujqcego stwierdzono, iz stan
instalacj i jest zadowalajqcy.

lnstalacia zimnei wodv:
l.Przylqcze- stan techniczny : dobry,
2.Poziomy, piony- stan techniczny: dobry,
3.Zawory i zasuwy: stan techniczny: dobry,
4.Baterie-- stan techniczny : dobry,

Instalacia cieplei wodv:
1. Poziomy- stan techniczny : dobry,

2.Piony- stan techniczny: dobry,
3Zawory i zasuwy- stan techniczny I dobry,

4.Baterie- stan techniczny : dobry,

I

nstalacia kanal izacvina

l.Pzylqeze- stan techniczny : dobry,
2.Piony z wywiewkami- stan techniczny : dobry,

3.Podej6cia odplywowe- stan techniczny : dobry,
4.Przybory sanitarne- stan techniczny : dobry

1.
2.
3.
4.

Poziomy- stan techniczny : dobry
Piony- stan techniczny: dobry,
Zawory- stan techniczny dobry
Grzejniki- stan techniczny dobry

Instalacja nadaje siq do dalszego u2ytkowania.
mgr inZ. Tomislaw Porycki

mgr inZ. Tomasz Kozlowski
Olsztyn, kwiecien 2021

r.

mgr in2. T,
tel.606
rrnr
rrnr

nr 1 nr
nr 1 n

w Porycki
7 704
124414/).6

l19l76

upr. gr 2 nr

upr

o6l2016

o5t?DI6

crr 3 rrr

mgr in2. T
uLlr'a\i'r)rellra \r sLrec

nr

1.S5 ,c;2

CL dc'

sz Kozlowski
taf:si3

ra

:\'loo-tnzyn€Mnej

!rf, anra \', :akreste Instalaqi

I srecl

nr

Jn\,'ch

['tjdo\1'v

111

\.,, zak

resie

: i',1'rlOClaQO\.,'ych/
zl€na lrzaa'rln',,cn, !azi'rivin I creLll nych
tel. +48 o02 43.1 549, e-nrail: lk.kozlor,,scyeQntail,com
YCn

P

rotok6l

N

r Eff Rl 6 lBSl 2O2i

okresowej kontroli stanu techniczneg instalacji i urzqdzen
elektroe nergetycznych

ul.Trvlif skiegol 6.

Kontrola zostala wykonana w kwietniu 2O21r. pzez mgr inZ. Tomislawa Poryckiego,
kontrolq objqto caly budynek

1.

2.
*J.

4.
5.

Elementy wskazujqce niezoodnoSA z projektem
dotvczqce ewentu al nvch pzerobek)- b rak z a lece rt.
Rezystancja uziemienia wg pomiaru - nie badano
Rezystancja pqtli zwarciowej wg pomiaru - nie badano
Rezystancjaizolaqi wg pomiaru - nie badano

6.
7.

instalacii elektvcznei nie wvma,aa: naprawv
stan techniczny instalacji w budynku nie zagra4a pora2eniem,
poZarem.

8.

Kontrolq objqto wszystkie pomieszczenia udostqpnione do kontroli sktad komisji:
mgr inz. Tomislaw Porycki

Olsztyn, kwieciefi 2021r.

mgr in2. 1b islaw Porycki
tel.60 967 704
upr. gr

1

up,;r qr 1
upr q1r'2 rrr
up-rr ltr 3 nr

Dt244l4l16
El'it44l19l16
LlDl306l20L6

1ltDt305/2.016

::*\rt P

7

t ro t i,^p?

*,

! ry a.a zg n i a p i o r u n o c h ro n n e s o

1. Czlonkowie komisji;

mgr inZ. Tomislaw Gzegorz porycki
2.

Sklad brygady przegtqdowej:
mgr in2. Tomistaw porycki

3.Data nastqpnego przeglqdu 2e22r.
Wykonano nastqpujqce badania:
Oglqdziny czqsci nadziemnej - brak uwag,
Spi"awdzenie wymiar6w

-

prawidtowy

Pomiar rezystancji uziemienia- nie badano
Sprawdzenie stanu uziom6w- bez uwag
Kontrola potqczeri galwanicznych - bez uwag ( prawidlowa)
Po zbadan iu urzqdzen ia piorunoch ron nego postanowiono:

mgr inZ. Tomislaw Porycki

Olsztyn kwiecien 2021r.
mgr in2- Tbmist w Forycki
ret. 606 96 '704
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Tonislaw ?or;'cki npowainiony jest:

Na podsiwie rt tZ ustl Pkt 2-5, art. 13 Et 3 i.4 usa*y
w specjalno6ci kousrnJrryjuo-budowlaej, bez ogrniczm do:
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