
KOMUNIKAT 

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU 

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW 

budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 

innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 
 

Przypomina się, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami) co najmniej dwa razy w 

roku, w terminach do dnia 30 listopada oraz do 31 maja budynki o powierzchni zabudowy 

przekraczającej 2000m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 

1000m2, właściciel lub zarządca winien poddać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu 

stanu technicznego: 

- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i 

niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 

- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 

- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). 

Kontrole powinny przeprowadzać osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia lub 

kwalifikacje. 

Osoba dokonująca każdej z powyższych kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie 

zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli. 

Wzór zawiadomienia znajduje się na stronie internetowej: www.lezajsk.pinb.info.pl  w zakładce 

pliki do pobrania.  

Jednocześnie informuje się, że właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na 

których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po 

przeprowadzonej kontroli stanu technicznego usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić 

braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub 

środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem 

elektrycznym lub zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy Prawo budowlane). 

Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego 

podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto nie spełnia obowiązku 

utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób 

niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, 

podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane). 
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Z uwagi na rozpoczęcie sezonu grzewczego i występowanie niskich temperatur oraz mając na 

uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom 

obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku 

poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z 

wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późniejszymi 

zmianami), zapewnienia przeprowadzenia w między innymi co najmniej raz w roku okresowej 

kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych 

i wentylacyjnych), instalacji gazowych oraz innych przeglądów. 

Jednocześnie przypomina się, że kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny 

przeprowadzać, w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów 

spalinowych i wentylacyjnych, osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim 

bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w 

odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów i przewodów 

kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych osoby 

posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrole stanu technicznego 

instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane 

lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz 

sieci gazowych. 

Właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu w 

razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt sytuacji występowania 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu lub 

spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, 

stosownie do zapisu art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. 

Do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji 

budynku zalegającym śniegiem i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz 

elementów budynku. Obowiązek ten dotyczy również usuwania sopli, nawisów lodowych i 

śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób poruszających się na ciągach pieszych i 

jezdnych przy budynku. 

Przypomnieć należy, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu 

może stwarzać zagrożenie dla obiektu jak i dla osób wykonujących te prace, dlatego też winny 

być one prowadzone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i przepisów BHP. 

Stosownie do zapisu art. 70 ust. 1 ustawy Prawo budowlane na właścicielach, zarządcach i 

użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa obowiązek bezzwłocznego usuwania 

wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 

bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie 

prądem elektrycznym. 

Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego 

podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto nie spełnia obowiązku 

utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób 

niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, 

podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane). 
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