Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Wieliczce
32-020 Wieliczka , ul. Stroma 11
tel./fax: (012) 288-04-88
_______________________________________________________________________________________
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PINB – 0717- 111/10

KOMUNIKAT
DO
WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI !!!!!!
W
związku z aktualnie panującymi warunkami atmosferycznymi, a w
szczególności gwałtownymi opadami śniegu !! powodującymi nadmierne obciążenie

konstrukcji dachowych, wzywam Właścicieli i Zarządców obiektów budowlanych na terenie
Powiatu Wielickiego do natychmiastowego usuwania śniegu z dachów budynków szczególnie
usytuowanych przy ciągach komunikacyjnych, zbiorowego zakwaterowania i wątpliwym stanie
technicznym konstrukcji.
Powyższy obowiązek wynika z ustawy Prawo budowlane art. 5 ust. 2, art. 62 ust. 3 , a
skutki zaniedbań mogą spowodować odpowiedzialność z Kodeksu Karnego.
Usuwanie śniegu z dachów należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, pod nadzorem
osób uprawnionych, zgodnie z warunkami wykonywania robót na wysokości.
Zgodnie z § 1 rozporządzeniem porządkowym Wojewody Małopolskiego nr 6/06 z dnia 29 stycznia 2006 r. w
sprawie nakazu usuwania śniegu i lodu z dachów obiektów budowlanych:
§ 1. W związku z wystąpieniem stanu potencjalnego zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników obiektów
budowlanych, spowodowanego zaleganiem na dachach śniegu i lodu, zobowiązuje sie właścicieli i zarządców
obiektów budowlanych, w szczególności hal i obiektów sportowych, handlowych, widowiskowych oraz obiektów
użyteczności publicznej, do usuwania nadmiaru śniegu i lodu zalęgającego na dachach tych obiektów.

Proszę osoby ujęte w rozdzielniku o wywieszenie niniejszego pisma w widocznych miejscach
publicznych na swoim terenie i zobowiązanie podległych pracowników do podjęcia działań w
przedmiotowym zakresie.
Proszę o przesłanie informacji o podjętych działaniach
Otrzymują mailem:
1x Starosta Powiatu Wielickiego
1x Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
1x Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
1x Wójt Gminy Biskupice
1x Wójt Gminy Gdów
1x Wójt Gminy Kłaj
1x Komendant Policji w Wieliczce
1x Komendant Straży Pożarnej w Wieliczce
1x Komendant Straży Miejskiej w Wieliczce
1x Komendant Straży Miejskiej w Niepołomicach
1x Dziennik Polski
1x Gazeta Krakowska
1x Panorama Powiatu Wielickiego
1x a/a
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