
   

Odbiór mieszkania 
1. Co zabrać na odbiór mieszkania? 

a) Czas 
b) Projekt mieszkania 
c) Lista rzeczy do sprawdzenia 
d) Miara/dalmierz laserowy – wymiary pomieszczeń 
e) Poziomnica/laser krzyżowy – pion/poziom ścian i wylewki 
f) Kątownik/kątomierz laserowy – kąty proste między ścianami 
g) Miernik prądu/próbnik napięcia – prąd w gniazdkach 
h) Taśma samoprzylepna – jakość tynku 
i) Młotek gumowy – prawidłowe mocowanie płytek 
j) Latarka – struktura wylewki 
k) Zapalniczka – działanie wentylacji 
l) Kartka papieru/kamera termowizyjna – szczelność okien i drzwi 

2. Co sprawdzać? Krok po kroku 

Sprawdzane elementy Szczegóły Uwagi 
Rozkład i wymiary 
pomieszczeń 

Zgodność z projektem.  

Ściany i wylewka Pion i poziom, kąty proste, czy 
tynk nie odpada ze ściany, czy 
na ścianach i suficie nie ma 
wilgoci. 

 

Drzwi  Kompletność (klamka, wizjer, 
szyld, wkładka budowlana, próg, 
zawiasy), czy zamek działa, czy 
drzwi płynnie otwierają się i 
zamykają, czy nie są 
porysowane. 

 

Okna/parapety Kompletność (klamki, osłony 
zawiasów), czy szyby, ramy i 
parapety nie są uszkodzone, 
porysowane, czy okna płynnie 
otwierają się i zamykają, czy 
parapety mają odpowiednie 
spadki. 

 

Balkon Jakość wykończenia, daszek, 
oświetlenie, gniazdko 230V, 
jakość położenia płytek, spadek 
na balkonie, jakość balustrady, 
czy nie ma rys na szkle, korozji 
itp.; elewacja zewnętrzna (czy 
nie ma pęknięć, zacieków, 
daszek nad wyjściem). 
 

 

Instalacja elektryczna Rozmieszczenie gniazdek i 
punktów świetlnych – zgodność 
z projektem, czy w gniazdkach 

 



   

płynie prąd, czy dzwonek i 
domofon działają. 

Instalacja teletechniczna Czy w lokalu znajdują się 
projektowane gniazda TV/SAT, 
gniazdo internetowe i skrzynka 
teletechniczna. 
 

 

Domofon Prawidłowe działanie.  
Instalacja wodno-
kanalizacyjna 

Sprawdzić układ punktów 
wodnych i kanalizacyjnych. 

 

Instalacja grzewcza Rozmieszczenie grzejników, stan 
zaworów, głowic 
termostatycznych i plomb. 

 

Wentylacja Sprawdzić układ kratek 
wentylacyjnych, czy wentylacja 
ma dobry ciąg (test z zapaloną 
zapalniczką). 

 

Liczniki Sprawdzić stan liczników ciepła, 
wody ciepłej i zimnej oraz 
liczników energii elektrycznej. 

 

Komórka lokatorska 
 

Sprawdzić działanie zamku, 
działanie drzwi, zawiasów etc. 
 

 

Miejsca parkingowe 
 

Wykończenie, rozmiar miejsc, 
oświetlenie. 

 

 

Projekt zagospodarowania 
terenu 

 

Sprawdzić zgodność z 
projektem. 
 

 

Gwarancje drzwi i 
zainstalowanych urządzeń 
(np. grzejników) 
 

  

Przekazanie kluczy Budowlany do mieszkania, klucz 
do części ogólnodostępnych 
takich jak, np. klatka schodowa, 
pomieszczenie, w którym 
znajdują się śmietniki etc. 
(Master Key), klucze do szafek 
licznikowych na klatce 
schodowej, klucze do skrzynki 
pocztowej, pilot do bramy 
wjazdowej do garażu i klucze do 
komórki lokatorskiej. 
 

 

Przekazanie pamięci 
przenośnej zawierającej 
dokumentację 

Dokumentacja dotycząca 
instalacji ( z okresu budowy). 
 

 

 


