
1 

 Kowary  dnia ............................ 

 
PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY 

spisany na okoliczność przekazania przez Gminę Miejską Kowary- Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych 

  lokalu użytkowego  w najem 

 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

( nazwisko i imię /nazwa firmy ) 

................................................................................................................................................... ...................................................... 

( adres lokalu ) 

L.p. Pomieszczenie Opis Uwagi 

1. 2. 3. 4. 

1.  Pomieszczenie I Podłoga:  drewniana; posadzka betonowa; wykładzina; płytki; płyta 

Okno(a): skrzynkowe; zespolone; drewniane; PCV; 

 szt. .... 

Ściany:  czyste; brudne; zawilgocone; suche 

Sufit: 

Drzwi: płytowe; płycinowe; drewniane; przeszklone 

Ogrzewanie: grzejnik żeberkowy; płytowy; żeliwny; 

    blaszany; piec c.o.; kuchnia węglowa; trzon kuchenny      

Wentylacja: czynna; nie czynna; brak 

Zamontowane: zlewozmywak dwukomorowy z baterią, kuchnia 

gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem 

 

Stan dobry/średni/mierny/zły 

 

Stan dobry/średni/mierny/zły 

Stan dobry/średni/mierny/zły 

Stan dobry/średni/mierny/zły 

Stan dobry/średni/mierny/zły 

 

Stan dobry/średni/mierny/zły 

2.   Pomieszczenie II  Podłoga:  drewniana; posadzka betonowa; wykładzina; płytki; płyta 

Okno(a): skrzynkowe; zespolone; drewniane; PCV; 

 szt. .... 

Ściany:  czyste; brudne; zawilgocone; suche 

Sufit: 

Drzwi: płytowe; płycinowe; drewniane; przeszklone 

Ogrzewanie: grzejnik żeberkowy; płytowy; żeliwny; 

    blaszany; piec kaflowy 

 

Stan dobry/średni/mierny/zły 

 

Stan dobry/średni/mierny/zły 

Stan dobry/średni/mierny/zły 

Stan dobry/średni/mierny/zły 

Stan dobry/średni/mierny/zły 

 

Stan dobry/średni/mierny/zły 

3.   Pomieszczenie III  Podłoga:  drewniana; posadzka betonowa; wykładzina; płytki; płyta 

Okno(a): skrzynkowe; zespolone; drewniane; PCV; 

 szt. .... 

Ściany:  czyste; brudne; zawilgocone; suche 

Sufit: 

Drzwi: płytowe; płycinowe; drewniane; przeszklone 

Ogrzewanie: grzejnik żeberkowy; płytowy; żeliwny; 

    blaszany; piec kaflowy 

 

Stan dobry/średni/mierny/zły 

 

Stan dobry/średni/mierny/zły 

Stan dobry/średni/mierny/zły 

Stan dobry/średni/mierny/zły 

Stan dobry/średni/mierny/zły 

 

Stan dobry/średni/mierny/zły 

4.   Łazienka Podłoga:  drewniana; posadzka betonowa; wykładzina; płytki; płyta 

Okno(a): skrzynkowe; zespolone; drewniane; PCV; 

szt. .... 

Ściany:  czyste; brudne; zawilgocone; suche 

Sufit: 

Drzwi: płytowe; płycinowe; drewniane; przeszklone 

Ogrzewanie: grzejnik żeberkowy; płytowy; żeliwny; 

    blaszany;       

Wentylacja: czynna; nie czynna; brak 

Zamontowane: wanna z baterią, umywalka z baterią, natrysk z 

bateria, miska ustępowa z dolnopłukiem 

 

Stan dobry/średni/mierny/zły 

 

Stan dobry/średni/mierny/zły 

Stan dobry/średni/mierny/zły 

Stan dobry/średni/mierny/zły 

Stan dobry/średni/mierny/zły 

 

Stan dobry/średni/mierny/zły 

Lokal wyposażony w instalacje: 

 wodno-kanalizacyjną, wodomierz ( tak/nie ) 

 elektryczną p/t, 

 gazową, 

 wentylację.       

       

    STANY LICZNIKÓW        NUMER LICZNIKA 

1.  energia elektryczna   

2.  woda i ścieki   

3.  gaz   
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Uwagi: 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................................................ 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

............................................................................................ 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

............................................................................................ 
  

        

 

PRZEKAZUJĄCY 

 

 

 

 

 

PRZYJMUJĄCY: 

 

 

 

 

 


