
Art. 73. 1. Katastrof> budowlan> jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego 
lub jego czCWci, a takce konstrukcyjnych elementów rusztowaM, elementów urz>dzeM formuj>cych, 
Wcianek szczelnych i obudowy wykopów. 

2. Nie jest katastrof> budowlan>: 
 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadaj>cego siC do naprawy lub wymiany; 
 2) uszkodzenie lub zniszczenie urz>dzeM budowlanych zwi>zanych z budynkami; 
 3) awaria instalacji. 

Art. 74. PostCpowanie wyjaWniaj>ce w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi właWciwy 
organ nadzoru budowlanego. 

Art. 75. 1. W razie katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub ucytkowanym obiekcie 
budowlanym, kierownik budowy (robót), właWciciel, zarz>dca lub ucytkownik jest obowi>zany: 
 1) zorganizować doraan> pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu siC skutków katastrofy; 
 2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemocliwiaj>cymi prowadzenie postCpowania, o 

którym mowa w art. 74; 
 3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: 

a) właWciwy organ, 
b) właWciwego miejscowo prokuratora i PolicjC, 
c) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeceli katastrofa 

nast>piła w trakcie budowy, 
d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z 

mocy szczególnych przepisów. 
2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje siC do czynnoWci maj>cych na celu ratowanie cycia lub 

zabezpieczenie przed rozszerzaniem siC skutków katastrofy. W tych przypadkach nalecy szczegółowo 
opisać stan po katastrofie oraz zmiany w nim wprowadzone, z oznaczeniem miejsc ich wprowadzenia na 
szkicach i, w miarC mocliwoWci, na fotografiach. 

Art. 76. 1. Organ, o którym mowa w art. 74, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej 
jest obowi>zany: 
 1) niezwłocznie powołać komisjC w celu ustalenia przyczyn i okolicznoWci katastrofy oraz zakresu 

czynnoWci niezbCdnych do likwidacji zagrocenia bezpieczeMstwa ludzi lub mienia; 
 2) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej właWciwy organ nadzoru budowlanego wycszego 

stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wchodz>: przedstawiciel właWciwego organu jako 

przewodnicz>cy, przedstawiciele innych zainteresowanych lub właWciwych rzeczowo organów 
administracji rz>dowej, przedstawiciele samorz>du terytorialnego, a takce, w miarC potrzeby, 
rzeczoznawcy lub inne osoby posiadaj>ce wymagane kwalifikacje zawodowe. 

3. Do udziału w czynnoWciach komisji mog> być wezwani: 
 1) inwestor, właWciciel lub zarz>dca oraz ucytkownik obiektu budowlanego; 
 2) projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta wyrobów budowlanych; 
 3) osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi. 

4. Organ, o którym mowa w art. 74, moce nakazać właWcicielowi lub zarz>dcy, w drodze decyzji, 
zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz obiektu budowlanego, który uległ katastrofie, uporz>dkowanie 
terenu lub wykonanie innych niezbCdnych czynnoWci i robót budowlanych. Decyzja podlega 
natychmiastowemu wykonaniu i moce być ogłoszona ustnie. W razie niewykonania lub nadmiernej zwłoki 
w wykonaniu decyzji przez właWciciela lub zarz>dcC obiektu budowlanego, organ zapewni jej wykonanie 
na koszt i ryzyko zobowi>zanego. 

Art. 77. Organy, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 2, mog> przej>ć prowadzenie postCpowania 
wyjaWniaj>cego przyczyny i okolicznoWci powstania katastrofy budowlanej. 

Art. 78. 1. Po zakoMczeniu prac komisji właWciwy organ niezwłocznie wydaje decyzjC okreWlaj>c> 
zakres i termin wykonania niezbCdnych robót w celu uporz>dkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia 
obiektu budowlanego do czasu wykonania robót doprowadzaj>cych obiekt do stanu właWciwego. 



2. Organ, o którym mowa w ust. 1, moce zlecić na koszt inwestora, właWciciela lub zarz>dcy obiektu 
budowlanego sporz>dzenie ekspertyzy, jeceli jest to niezbCdne do wydania decyzji lub do ustalenia 
przyczyn katastrofy. 

Art. 79. Inwestor, właWciciel lub zarz>dca obiektu budowlanego po zakoMczeniu postCpowania, o 
którym mowa w art. 78, jest obowi>zany podj>ć niezwłocznie działania niezbCdne do usuniCcia skutków 
katastrofy budowlanej. 
 

 


