
~ miejsca zostały określone Dmiejsca nie zostały określone
D nie określono wszystkich miejsc

- aktualność dokonywanych wpisów: ~ tak D nie

- adnotacje o wykonaniu zaleceń wynikających z kontroli okresowych:
D są ~ brak

Inne uwagi dotyczące prowadzenia książki obiektu budowlanego: w tablicy nr 4
zamiast zakresu robót remontowych określonych w protokołach kontroli wpisano
protokoły z okresowych kontroli. Załącznik nr 7

2. Instrukcje użytkowania lub eksploatacji

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Przedszkola Samorządowego
nr 26, ul. Wojska Polskiego 133 w Piotrkowie Trybunalskim opracowana listopad 2017
r. przez mgr inż. Maciej Oobrakowski Nr upr. 650/2016 rzeczoznawca do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych.

3. Wykonanie okresowych kontroli obiektu wynikających z art.62 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo budowlane:

3.1. kontrola stanu technicznego elementów budynku budowli narażonych na szkodliwe
wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas
użytkowania obiektu:

a) ostatnia kontrola okresowa, dotycząca obowiązku, o którym mowa wart. 62 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo budowlane wykonana dnia: maj 2017 r.

b) dokonane przez:
Roman Grześ decyzja nr UA-V-7342-5)75)92Wk wydana we Włocławku
01.09.1992 r (brak możliwości odczytania z kopii uprawnień organu
wydającego) stwierdzająca przygotowanie zawodowe do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy i robót w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej upoważniająca do: 1. Kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceninia i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli
o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, z wyłączeniem linii,
węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz nawierzchni lotniskowych, mostów,
budowli hydrotechnicznych iwodnomelioracyjnych, 2. Sporządzania
projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych: a) budynków
inwentarskich i gospodarczych adaptacji projektów powtarzalnych innych
budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych
z realizacją tych budynków. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewid. SLKlBO/0546/03 ważne
do 30.09.2017 r.

c) wniesione uwagi: ~ nie było D są,

d) realizacja wniosków wynikających z okresowych kontroli:
Dzrealizowano D nie zrealizowano zaleceń dotyczących .


