
Protokół nr: 03/05/2019            SZCZECINEK, dnia 31.05.2019 r. 
Data wykonania przeglądu: 31.05.2019 r. 
 

PROTOKÓŁ Z COROCZNEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU 
(Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane.) 
 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE O OBIEKCIE 
Nazwa obiektu: Budynek użyteczności publicznej Symbol PKOB:  112122 
Adres obiektu: ul. Koszalińska 89, 78-400 Szczecinek,  Kubatura: 1080,00 m3 

Nazwa właściciela: Miasto Szczecinek Pow. zabudowy: 152,85 m2 

Adres właściciela: Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek Pow. użytkowa: 247,06 m2 
Zarządzający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, 

ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek 
 

Liczba kondygnacji: 2  
 

Data ostatniej kontroli corocznej: 07.03.2018 r.   
 

II. WYNIKI KONTROLI 

Lp Zakres kontroli Opis elementu Stwierdzone nieprawidłowości Zakres prac remontowych 
Termin 

wyk. prac 

1 Konstrukcja dachu Stropodach żelbetowy. 
 

Bez uwag. 
 

  

2 Pokrycie dachowe i 
obróbki blacharskie 

Papa termozgrzewalna. 
 
Obróbki – blacha stalowa 
ocynkowana. 
 
Podokienniki – systemowe z 
blachy powlekanej. 
 

Bez uwag. 
 
Brak uszczelnienia połączeń 
blacharki ze ścianami kominów. 
 
Bez uwag. 
 

 
 
Usunięcie nieprawidłowości. 
 

 

3 Elementy odwodnienia 
obiektu 

Rynny i rury spustowe z blachy 
stalowej ocynkowanej. 
Odprowadzenie wód opadowych 
na teren posesji. 
 
Wokół budynku znajdują się 
opaski z kostek betonowych 
typu polbruk.  
 
Od strony frontowej 
(południowo-zachodniej) 
utwardzenia z sześciokątnych 
płyt betonowych typu trylinka i z 
kostek betonowych typu polbruk. 
 

Bez uwag. 
 
 
 
 
Bez uwag. 
 
 
 
Drobne nierówności, ubytki, 
spękania oraz roślinność 
wegetująca między elementami 
betonowymi (szczególnie przy 
obrzeżach i krawężnikach). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokonać stosownych napraw. 

 

4 Kominy i przewody 
kominowe  

W obiekcie znajdują się 
wieloprzewodowe kominy 
murowane z przewodami 
wentylacyjnymi.  
 
 

Żelbetowe czapki kominowe nie 
posiadają prawidłowo 
wykonanych kapinosów.  
Blacharka przy kominach – patrz 
pkt 2. 

Usunięcie nieprawidłowości. 
 
Kontrola uprawnionego mistrza 
kominiarskiego. 

 

5 Ściany zewnętrzne 
(attyki, filary, gzymsy) 

Ściany murowane. 
 

Bez uwag. 
 
 

 
 
 

 

6 Elewacja Wykonane docieplenie ścian 
zewnętrznych, wykończone 
systemowymi tynkami  
cienkowarstwowymi. 
 

Bez uwag. 
 

  

7 Mocowanie urządzeń 
do ścian zewn. i 
dachów. 
 

Instalacja odgromowa, lampy 
oświetleniowe, skrzynki 
elektryczne, na dachu luźno 
leżące przewody elektryczne. 
 
Drabina włazowa na dach, 
tablice informacyjne, zewnętrzna 
jednostka klimatyzatora (na 
dachu). 

 
 
 
 
 
Bez uwag. 
 

Zakres prac uzgodnić z 
branżystą elektrykiem. 
 

 



 

8 Stolarka zewnętrzna Stolarka okienna  PCW,   
drzwiowa zewnętrzna – 
aluminiowa, drzwi wewnętrzne 
płytowe z materiałów 
drewnopochodnych. 
 
 

Bez uwag.   

9 
 

Stropy 
 

Stropy żelbetowe. 
Stropodach żelbetowy. 

Bez uwag. 
 

 
 

 
 

10 Klatka schodowa. Od strony frontowej 
(południowo-zachodniej) 
znajdują się  zewnętrzne schody  
betonowe oraz podjazd dla osób 
niepełnosprawnych 
zapewniające komunikację z 
budynkiem. 
Wewnątrz – klatka schodowa, 
schody o konstrukcji żelbetowej. 
 
 

Bez uwag. 
 

  

11 Piwnice Brak. 
 

   

12 Fundamenty Żelbetowe. 
 

Bez uwag   

13 Inne obiekty 
budowlane na działce. 
 

Brak. 
 

   

14 Kotłownie ( jeśli 
występują w budynku) 

Brak. 
 
 

   

15 Przyłącza gazu Tak. 
 

Budynek posiada przyłącze 
gazowe, natomiast nie posiada 
wewnętrznej instalacji gazowej. 
Przyłącze nie jest 
wykorzystywane. 
 
 

Ewentualne zalecenia uzgodnić 
z branżystą instalatorem 
sanitarnym. 
 

 

16 Rozdzielnie 
elektryczne 

Tak. Na zewnątrz (strona 
północno-zachodnia) i wewnątrz 
obiektu. 
 
 

 Zakres prac uzgodnić z 
branżystą elektrykiem. 
 

 

17 Pomieszczenie 
wodomierza 

Pomieszczenie techniczne na 
parterze. Przyłącze do miejskiej  
sieci  wodociągowej. 
 

 Zakres prac uzgodnić z 
branżystą instalatorem 
sanitarnym. 
 

 

18 Pralnie Brak 
 

   

19 Suszarnie Brak 
 

   

20 Wózkarnia Brak 
 

   

21 Komory zsypowe Brak 
 

   

22 Instalacja odgromowa Tak 
 

 Konsultacja z branżystą 
elektrykiem. 
Patrz pkt 7. 
 

 

23 Instalacja 
kanalizacyjna  

Rury PCV. 
Odprowadzenie do miejskiej  
sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
 

 Konsultacja z branżystą 
instalatorem sanitarnym. 
 

 



24 Instalacja gazowa Brak.  
Od strony południowej posesji 
znajduje się przyłącze gazowe 
budynku do sieci miejskiej – nie 
wykorzystywane. 
 
 

Patrz pkt 15. Konsultacja z branżystą 
instalatorem sanitarnym. 
 

 

25 Instalacja grzewcza 
Węzeł cieplny 

Wewnętrzna  Instalacja 
grzewcza z rur miedzianych i 
pcw, grzejniki stalowe. Instalacja 
zasilana z miejskiej sieci 
ciepłowniczej MEC. 
Węzeł cieplny w pomieszczeniu 
technicznym na parterze. 
 
 

W jednym z pomieszczeń 
biurowych na parterze przy 
grzejniku powstała 
nieszczelność, która powoduje 
wyciek wody z układu na 
pomieszczenie. 

Natychmiastowa naprawa 
instalacji c.o. 
Konsultacja z branżystą 
instalatorem sanitarnym. 
 

 

26 Instalacja elektryczna Wewnętrzna  Instalacja 
elektryczna wykonana wg 
nowych technologii. 
 
 

 
 
 
 

Zakres prac uzgodnić z 
branżystą elektrykiem. 
 

 

27 Urządzenia 
zabezpieczenia ppoż. 

Budynek wyposażony jest w  
gaśnice, przeciwpożarowe 
wyłączniki prądu, oznakowanie 
ewakuacyjne. 
 
 

 Stały dozór osoby z 
odpowiednimi uprawnieniami 
(kwalifikacjami). 

 

28 Urządzenia ochrony 
środowiska 
 

Brak    

29 Przejścia przyłączy 
przez ściany budynku  
(doprowadzających 
 i odprowadzających 
media). 
 

Wodociągowe. 
Kanalizacji sanitarnej. 
Elektroenergetyczne. 
Ciepłownicze. 
Instalacji gazowej. 
 
 

Brak uwag. Konsultacja z branżystą 
instalatorem sanitarnym oraz  
branżystą elektrykiem. 
 

 

 

30 Drogi i place przy 
obiektowe 

Chodniki, drogi i place przy 
obiektowe utwardzone. 
 
 

Stan dostateczny i dobry. 
Patrz pkt 3. 

Patrz pkt 3.  

31 Wydzielone parkingi 
przyobiektowe. 
 

Miejsca postojowe mieszczące 
się na utwardzeniach od strony 
południowo-zachodniej budynku. 
 
 

Stan dostateczny i dobry. 
Patrz pkt 3 i 30. 

Patrz pkt 3 i 30.  

32 Ogrodzenie terenu Teren działki całkowicie 
ogrodzony. Wejście i wjazd na 
posesję od strony zachodniej.  
 
Od strony wschodniej na 
granicach z sąsiadami 
systemowe ogrodzenie z siatki o 
oczkach prostokątnych na 
słupkach stalowych z 
prefabrykowanym cokołem. 
 
Pozostałe ogrodzenie – 
indywidualne z płaskownika 
stalowego na słupkach 
stalowych. 
 

 
 
 
 
Bez uwag. 
 
 
 
 
 
 
Przy wjeździe na teren instytucji 
ogrodzenie odchylone od pionu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokonanie naprawy ogrodzenia. 

 

33 Oświetlenie trenu w 
obrębie  obiektu 

Uliczne od strony zachodniej 
oraz miejscowe z lamp 
umieszczonych na budynku. 
 

Bez uwag   



 
DATA  KOLEJNEJ  COROCZNEJ  KONTROLI: maj 2020 r. 
Uwagi:  - kontrola nie obejmuje instalacji elektrycznych i przewodów kominowych – odrębne protokoły. 

     - do protokołu dołączono dokumentację fotograficzną oraz mapę sytuacyjno-wysokościową. 
 
 

III. WYKAZ OSÓB PRZEPROWADZAJĄCYCH KONTROLĘ: 
KONTROLĘ PRZEPROWADZIŁ I SPORZĄDZIŁ PROTOKÓŁ: 
mgr inż. Dariusz Kijewski (upr. budowl. Nr UAN/N/7210/1027/88) 
         .………………………………………………….. 
           podpis 

34 Tereny zielone 
stanowiące otoczenie 
obiektu. 
 

Zieleń urządzona. 
 

   

35 Przyobiektowe miejsca 
zabaw dzieci 

Brak. 
 
 

   


