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Według rozdzielnika 

 

Powiatowy Inspektor  Nadzoru Budowlanego w powiecie kluczborskim 

przypomina o jesienno - zimowych obowiązkach: 

1. Profilaktyka 

Przegląd okresowy budynku. Prawo budowlane w art. 61 nakłada na właścicieli lub 

zarządców nieruchomości obowiązek utrzymywania użytkowanych obiektów w należytym 

stanie technicznym i estetycznym, w taki sposób aby nie dopuścić do nadmiernego 

pogorszenia ich właściwości użytkowych i technicznych. Aby wypełnić powyższy obowiązek 

ustawodawca wprowadził w Prawie budowlanym w art. 62 system kontroli (przeglądów 

technicznych) obiektów budowlanych. 

W związku z powyższym przypominamy Państwu wypełnienie powyższego obowiązku: 

• przegląd półroczny - kontrola okresowa co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 

maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 

2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; 

• przegląd roczny - kontrola okresowa, co najmniej raz w roku, polegająca 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); 

• przegląd pięcioletni - kontrola okresowa, co najmniej raz na 5 lat, polegająca na sprawdzeniu 

stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu 

budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą objęte będzie również badanie instalacji 

elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, 

zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień 

instalacji i aparatów; 

2. Działanie 

Chodnik przed budynkiem odśnieża właściciel. Kwestie te reguluje ustawa o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach.  Wynika z niej, że właściciele (zarządcy)  dbają o ten 

odcinek chodnika, który ciągnie się wzdłuż ich nieruchomości. Te zaś części, na których 

znajduje się płatny postój, parking czy też przystanek, ma obowiązek odśnieżać firma, która 

go użytkuje. 

Natomiast do odśnieżania dachu zobowiązuje art. 61 pkt 2 prawa budowlanego. Zgodnie z 

tym ostatnim przepisem właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek 

zapewnienia, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie 

wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem 

człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne 

wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i 

morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których 



następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim 

uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa 

mienia lub środowiska. 

Przepis ten, stanowi podstawę prawną odśnieżania dachu dla właściciela bądź zarządcy 

obiektu budowlanego. 

3. Użytkowanie  

1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, 

ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych 

w okresach ich użytkowania: 

• od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w 

miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; 

• od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 

miesiące; 

• od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co 

najmniej raz na 6 miesięcy. 

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z 

przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika 

z warunków użytkowych. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje 

kominiarskie. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, 

spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów 

budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego. 

 

Dz.U.2010.109.719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują : 

I. EPUAP 

1. Starosta Kluczborski 

2. Gmina Kluczbork 

3. Gmina Byczyna 

4. Gmina Wołczyn 

5. Gmina Lasowice Wielkie 

 

II. EMAIL 

1. PGKiM Wołczyn – pgkimwolczyn@tlen.pl 

2. MZOK Kluczbork – sekretariat@mzokkluczbork.pl 

3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” Kluczbork  



– biuro@smkluczbork.pl 

4. Śląska Spółdzielnia Mieszkaniowa Kluczbork – ssmkluczbork@op.pl 

5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Byczyna – bsmbyczyna@onet.eu 

6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Wołczyn – smwolczyn@poczta.onet.pl 

7. Spółdzielnia mieszkaniowa Lasowice Wielkie „OSIEDLE” – sm.osiedle@op.pl 

8. Chromik Magdalena – magda.chromik@gmail.com 

 

III. Poczta tradycyjna 

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSIEDLE” Wierzbica Górna – Wierzbica Górna 77/16, 46-255 Wierzbica Górna 

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROLNIK” Byczyna – Ul. Słoneczna 15,  

46-220 Byczyna 

3. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzezinkach – Brzezinki 21a,  

46-250 Wołczyn 

4. Poranek S.C. Zarządzanie Nieruchomościami, Rynek 1, 46-220 Byczyna 

5. Kaufland – Ul. Jagiellońska 14, 46-200 Kluczbork 

6. Bricomarche – ul. Jana Pawła II 9A, 46-203 Kluczbork 

7. Zespół Szkół w Wołczynie – ul. Rzeczna 6, 46-250 Wołczyn 

8. Galeria Kluczbork Sp. z o. o. – ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice 

9. Majster S.A – Ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów 

10. Słodkowska Janina – Plac Niepodległości 6, 46-200 Kluczbork 

11. Kudzior Magdalena – Rynek 12/4a/1, 46-200 Kluczbork 

12. Piotrowska Krystyna – ul. Piłsudskiego 19a, 46-200 Kluczbork 

13. Worsowicz Jolanta – Plac Niepodległości 10/7, 46-200 Kluczbork 

14. Łoboda Mieczysław – Administrator S.C., ul. Armii Krajowej 9,  

46-200 Kluczbork 

15. Borzęcka Barbara – ul. Pułaskiego 11A/7, 46-200 Kluczbork 

16. 16.a/a 

 


		2022-11-03T08:59:14+0100
	Mirosław Sokołowski




