Data; …..................................
PROTOKÓŁ
z okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych – spalinowych – wentylacyjnych)
wykonanej na podstawie art. 62 ustawy Prawo Budowlane z 2004-07-07 r. (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414)
na zlecenie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z oo, ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość
1, Nazwisko i Imię (właściciela/najemcy lokalu) …........................................................................................
2, Adres lokalu; 22-400 Zamość, ul. ….........................................................................................................
3, Nazwisko i imię kontrolującego; …............................................................................................................
4. W wyniku kontroli stwierdzono co następuje;
Lp.

Przewody wentylacyjne
i urządzenia

Lokalizacja

Uwagi;

1.

2.

3.

4.

1.

2.

Przewody wentylacyjne
(należy określić czy jest
prawidłowe działanie
wentylacji)

Kuchnia

Przewody Spalinowe
(należy określić czy jest
prawidłowe odprowadzenie
spalin)

Kuchnia

3.

Przewody dymowe

4.

Okap kuchenny

5.

Pochłaniacz elektryczny

Łazienka
W.C.
Łazienka
W.C.

5, Ciąg wentylacji i spalin przeprowadzono aparatem typu; ..............................................................................
6, Uwagi i zalecenia do ujawnionych nieprawidłowości;
1, Zaleca się zdemontowanie okapu kuchennego, pochłaniacza elektrycznego
2, Zaleca się trwałe rozszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej
3, Inne; …......................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
…......................................
(dokonujący przeglądu)

Oświadczenie;
Właściciel, najemca lokalu oświadcza, że został zapoznany z działaniem wentylacji i odprowadzenia
spalin oraz właściwą eksploatacją mieszkania. Ponadto zobowiązuje się do usunięcia zamontowanego
okapu kuchennego lub pochłaniacza elektrycznego jak również trwałego rozszczelnienia mieszkania
i zgłoszenia administratorowi budynku.
…......................................
(podpis mieszkańca)

_______________________________________________________________________________________
Zamość, dnia …...................
…...................................................
(Nazwisko i Imię)

…...................................................
(adres)

Informacja dla administratora budynku.

Zawiadamiam, że opisane w protokóle usterki (punkt 6) zostały usunięte.
…......................................
(podpis mieszkańca)

– 2

-

7, Inwentaryzacja wylotu przewodów kominowych w mieszkaniu;
(przykład)
W

S

Kuchnia;

Łazienka;

W.C.

Podczas sprawdzania przewodów kominowych należy w pomieszczeniach; kuchni łazienki i wc
w opisanych tabelach zaznaczyć literą (W) lub (S) miejsce wylotu wentylacji lub spalin od piecyka
gazowego – dla każdego mieszkania odrębnie. Odpowiedznie zapisy pozwolą dokonać oceny
prawidłowych podłączeń wentylacji i odprowadzenia spalin w pionach lokali mieszkalnych.
Kratka oznacza usytuowanie wlotu wentylacji lub spalin z pomieszczenia.

– 2

Załącznik Nr 1 do protokółu z okresowej
kontroli przewodów kominowych

Inwentaryzacja wylotu przewodów
kominowych w mieszkaniu;

U w a g i;
[W uwdze prosimy wpisać czy przewód
kominowy posiada wyczystkę.]

KUCHNIA
–
–

przewody wentylacyjne
przewody spalinowe

ŁAZIENKA
–
–

przewody wentylacyjne
przewody spalinowe

W.C.
–
–

przewody wentylacyjne
przewody spalinowe

Podczas sprawdzania przewodów kominowych należy w pomieszczeniach; kuchni łazienki i wc
w opisanych tabelach zaznaczyć literą (W) lub (S) miejsce wylotu wentylacji lub spalin od piecyka
gazowego – dla każdego mieszkania odrębnie. Odpowiedznie zapisy pozwolą dokonać oceny
prawidłowych podłączeń wentylacji i odprowadzenia spalin w pionach lokali mieszkalnych.
Kratka oznacza usytuowanie wlotu wentylacji lub spalin z pomieszczenia.

