
 

                                                                                   
 

Załącznik do protokołu z przeglądu przewodów kominowych 

Potwierdzenie wykonania przeglądu kominiarskiego i czyszczenia przykanalików mieszkaniowych 

w budynku ul. Komandosów /Słomiana / Kapelanka  nr …………… mieszkanie nr …………..…  

Pani/Pan …………………………………………………………………………………………………………… 

WK  WŁ  WC  

   

Dobry* Słaby* Dobry* Słaby* Dobry* Słaby* 

 

Przeprowadzona w oparciu o art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. kontrola stanu technicznego 
sprawności przewodów kominowych 

□ nie wykazała nieprawidłowości w Pani/Pana mieszkaniu. 
 

□ wykazała nieprawidłowości w Pani/Pana mieszkaniu, które mają negatywny wpływ na wentylowanie 
pomieszczeń i funkcjonowanie przewodów kominowych, w związku z czym zaleca się w trybie natychmiastowym: 

 

□ Wykonać nawiew w drzwiach łazienki*, WC* o powierzchni 220 cm2 

□ Odłączyć wentylator mechaniczny z przewodu wentylacyjnego w pomieszczeniu WK*, WŁ*, WC*. 

□ Odłączyć okap, pochłaniacz  z przewodu wentylacyjnego kuchni. 

□ Usunąć zabudowy kratek wentylacyjnych: WK*, WŁ*, WC*. 

□ Wymienić kratki wentylacyjne: WK*, WŁ*, WC* zabudowane na stałe - na łatwo ściągalne. 

□ Usunąć siatki, żaluzje  z kratek wentylacyjnych: WK*, WŁ*, WC*.  

□ Usunąć zabudowę rury spalinowej, urządzenia gazowego. 

□ Wymienić rurę łączącą urządzenie gazowe z przewodem spalinowym ze względu na: 

□ zły stan techniczny. 

□ niewłaściwy przekrój rury dla danego piecyka. 

□ pionowy odcinek rury nie posiada 22 cm (piec łazienkowy powieszony za wysoko) 

□ długość rury przekracza 2 mb. 

□ Zlikwidować nieszczelności pomiędzy rurą spalinową urządzenia gazowego a rozetą. 

□ Zlikwidować podłączenie termy gazowej do przewodu wentylacyjnego kuchni – zaleca się zastąpić 
urządzeniem elektrycznym. 

□ Zapewnić dostateczny dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń, mieszkania poprzez montaż urządzeń 
nawiewnych o  łącznej wydajności 120 m3/h  

 
Uwagi :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………......……………………………………………… 

Właściciel mieszkania w całości odpowiada za wykonanie zaleceń oraz  następstwa wynikające z niezastosowania się do zaleceń 
pokontrolnych ujętych w niniejszym załączniku. 
Przyjąłem do wiadomości konieczność usunięcia w/wym. nieprawidłowości i zobowiązuję się do poinformowania Spółdzielni o ich 
usunięciu w nieprzekraczalnym terminie 14dni. 

POWYŻSZE USTERKI  STWARZAJĄ REALNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA MIESZKANCÓW 

 

………………………………………………    …………………………………………… 
          Podpis użytkownika mieszkania  Podpis osoby kontrolującej   
 i potwierdzenie odbioru wyników kontroli 

 

 

2. Oczyszczono/nie oczyszczono* przykanaliki: spalinowy i wentylacyjny łazienki, wentylacyjny kuchni*. 
 

 
………………………………………………    …………………………………………… 
          Podpis użytkownika mieszkania  Podpis osoby kontrolującej   
 i potwierdzenie odbioru wyników kontroli 
 
 

Legenda: WK – wentylacja pomieszczenia kuchni,    WŁ – wentylacja pomieszczenia łazienki,     WC – wentylacja pomieszczenia ubikacji 

*) niepotrzebne skreślić 

1. Pomiar ciągu kominowego 
 

      (przepływ) 

Kraków, dnia ………………………… 


