
Karta Nr …/…  z dnia … 

przeglądu sprawności technicznej instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. 

 

1. Ulica lub miejscowość …, budynek nr … 

2. Właściciel budynku: … 

3. Zarządca budynku: … 

4. Ilość mieszkań …, ilość lokali (lub pomieszczeń) użytkowych … 

5. Kubatura budynku … m3, ilość kondygnacji … 

6. Przeznaczenie obiektu budowlanego: …………………………………………………..… 

7. Data przekazania instalacji i urządzeń do eksploatacji : ……………………………….… 

8. Elementy wskazujące niezgodność z projektem : ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 (wymienić elementy i ich lokalizację oraz przedstawić zalecenia dotyczące ewentualnej zmiany) 

9. Rezystancja uziemienia wg pomiaru jest skuteczna / nieskuteczna *:  

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

10. Rezystancja pętli zwarciowej wg pomiaru jest skuteczna / nieskuteczna*:  

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

11. Rezystancja izolacji wg pomiaru jest skuteczna / nieskuteczna*:  

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

12. Stwierdzono następujące usterki w odbiorach administracyjnych:  

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

13. Stwierdzono ww. usterki w następujących lokalach:  

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

14. Istniejący stan techniczny instalacji elektrycznej wymaga:  

a) całkowitej wymiany: 

…………………………………………………………………………………………………. 
(podać elementy podlegające wymianie i ich lokalizację) 

b) częściowej wymiany: 



 ………………………………………………………………………………………………… 
(podać elementy podlegające wymianie i ich lokalizację) 

c) naprawy: 

……………………………………………………………………………………….………… 
(podać elementy podlegające naprawie, ich lokalizację i zakres naprawy) 

d) zmian technicznych polegających na:  

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

15. Przed podjęciem decyzji o wymianie lub naprawie należy przeprowadzić następujące 

badania: 

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

16. Stan techniczny instalacji w …………...zagraża / nie zagraża * porażeniem lub pożarem. 

17. Prowadzący przegląd zapoznał się / nie zapoznał się* z dokumentacją powstałą po 

poprzedniej kontroli. W trakcie przeglądu dokonano / nie dokonano* sprawdzenia 

wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli: 
 

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

18. Treść protokołu podano do wiadomości właściciela /zarządcy /pełnomocnika *: 

………………………………………………………………………………………………… 
/Nazwisko i imię osoby poinformowanej/               /Podpis/           /Data/ 

19. Kontrolę przeprowadził(a) i protokół sporządził(a): 

……………………………………………………………… 
         /Podpis osoby wykonującej kontrolę/ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

                /Nazwisko, imię, adres, numer uprawnień – pieczęć lub wpisać dane/   /Data/ 

20. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden w celu 

umieszczenia w Książce Obiektu Budowlanego, drugi dla osoby, która prowadziła kontrolę. 

Do protokołu dołączono dokumentację graficzną / nie dołączono dokumentacji graficznej *. 
 

 

* niewłaściwe skreślić 

 

 


