
Art. 61. WłaWciciel lub zarz>dca obiektu budowlanego jest obowi>zany:  
 1) utrzymywać i ucytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2; 
 2) zapewnić, dochowuj>c nalecytej starannoWci, bezpieczne ucytkowanie obiektu w razie wyst>pienia 

czynników zewnCtrznych odziaływuj>cych na obiekt, zwi>zanych z działaniem człowieka lub sił 
natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrz>sy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady 
atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach 
wodnych, pocary lub powodzie, w wyniku których nastCpuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub 
bezpoWrednie zagrocenie takim uszkodzeniem, mog>ce spowodować zagrocenie cycia lub zdrowia 
ludzi, bezpieczeMstwa mienia lub Wrodowiska. 

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich ucytkowania poddawane przez właWciciela 
lub zarz>dcC kontroli: 
 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegaj>cej na sprawdzeniu stanu technicznego: 

a) elementów budynku, budowli i instalacji naraconych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i 
niszcz>ce działania czynników wystCpuj>cych podczas ucytkowania obiektu, 

b) instalacji i urz>dzeM słuc>cych ochronie Wrodowiska, 
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); 

 2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegaj>cej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnoWci do 
ucytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrol> t> 
powinno być objCte równiec badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu 
sprawnoWci poł>czeM, osprzCtu, zabezpieczeM i Wrodków ochrony od poraceM, opornoWci izolacji 
przewodów oraz uziemieM instalacji i aparatów; 

 3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja 
oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczaj>cej 2 000 m

2
 oraz 

innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczaj>cej 1 000 m
2; osoba dokonuj>ca 

kontroli jest obowi>zana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właWciwy organ o przeprowadzonej 
kontroli; 

 4) bezpiecznego ucytkowania obiektu kacdorazowo w przypadku wyst>pienia okolicznoWci, o których 
mowa w art. 61 pkt 2; 

 5) okresowej, polegaj>cej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzglCdnieniem efektywnoWci 
energetycznej kotłów oraz ich wielkoWci do potrzeb ucytkowych: 
a) co najmniej raz na 2 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej 

nominalnej wydajnoWci ponad 100 kW, 
b) co najmniej raz na 4 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej 

nominalnej wydajnoWci 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem; 
 6) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegaj>cej na ocenie efektywnoWci energetycznej 

zastosowanych urz>dzeM chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkoWci w stosunku do 
wymagaM ucytkowych o mocy chłodniczej nominalnej wiCkszej nic 12 kW. 
1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, nalecy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceM z 

poprzedniej kontroli. 
1b. Instalacje ogrzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajnoWci powycej 20 kW ucytkowanymi 

co najmniej 15 lat, licz>c od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła, powinny być poddane 
przez właWciciela lub zarz>dcC obiektu budowlanego jednorazowej kontroli obejmuj>cej ocenC 
efektywnoWci energetycznej i doboru wielkoWci kotła, a takce ocenC parametrów instalacji oraz 
dostosowania do funkcji, jak> ma ona spełniać. KontrolC tC przeprowadza siC w roku nastCpnym po roku, 
w którym upłynCło 15 lat ucytkowania kotła, a kontrolC kotłów, które z dniem 31 grudnia 2009 r. 
ucytkowane s> juc ponad 15 lat, przeprowadza siC do dnia 31 grudnia 2010 r. 

2. Obowi>zek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właWcicieli i zarz>dców: 
 1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 
 2) obiektów budowlanych: 

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego, 
b) wymienionych w art. 29 ust. 1. 
3. WłaWciwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu 

budowlanego lub jego czCWci, mog>cego spowodować zagrocenie: cycia lub zdrowia ludzi, 



bezpieczeMstwa mienia b>da Wrodowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a 
takce moce c>dać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego czCWci. 

4. 
(5)

 Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeceniem ust. 5-6a, przeprowadzaj> osoby 
posiadaj>ce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnoWci. 

5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urz>dzeM 
chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 i pkt 6 oraz ust. 1b, mog> przeprowadzać osoby 
posiadaj>ce kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacj> urz>dzeM, instalacji oraz 
sieci energetycznych i gazowych. 

6. KontrolC stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny 
przeprowadzać: 
 1) osoby posiadaj>ce kwalifikacje mistrza w rzemioWle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów 

dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; 
 2) osoby posiadaj>ce uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnoWci - w odniesieniu do przewodów 

kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stoj>cych 
oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ci>g kominowy jest wymuszony prac> 
urz>dzeM mechanicznych. 
6a. 

(6)
 KontrolC stanu technicznego i stanu bezpieczeMstwa budowli piCtrz>cych mog> przeprowadzać 

takce upowacnieni pracownicy paMstwowej słucby do spraw bezpieczeMstwa budowli piCtrz>cych. 
7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowi>zek przeprowadzania ich czCWciej, nic 

zostało to ustalone w ust. 1, moce być okreWlony w rozporz>dzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2. 

Art. 63. 1. WłaWciciel lub zarz>dca obiektu budowlanego jest obowi>zany przechowywać przez okres 
istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty 
techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego ucytkowania. 

2. W przypadku opracowania Wwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku o powierzchni 
ucytkowej przekraczaj>cej 1 000 m

2
, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub w 

którym Wwiadczone s> usługi znacznej liczbie osób, jak dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze, 
Wwiadectwo charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu w budynku. 

3. WłaWciciel budynku, z zastrzeceniem art. 5 ust. 7, jest obowi>zany zapewnić sporz>dzenie 
Wwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeceli: 
 1) upłyn>ł termin wacnoWci Wwiadectwa charakterystyki energetycznego budynku; 
 2) w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. 

Art. 63a. (uchylony). 

Art. 64. 1. WłaWciciel lub zarz>dca jest obowi>zany prowadzić dla kacdego budynku oraz obiektu 
budowlanego niebCd>cego budynkiem, którego projekt jest objCty obowi>zkiem sprawdzenia, o którym 
mowa w art. 20 ust. 2, ksi>ckC obiektu budowlanego, stanowi>c> dokument przeznaczony do zapisów 
dotycz>cych przeprowadzanych badaM i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie 
ucytkowania obiektu budowlanego. 

2. Obowi>zek prowadzenia ksi>cki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje 
właWcicieli i zarz>dców: 
 1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 
 2) obiektów budowlanych: 

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego, 
b) wymienionych w art. 29 ust. 1; 

 3) dróg lub obiektów mostowych, jeceli prowadz> ksi>ckC drogi lub ksi>ckC obiektu mostowego na 
podstawie przepisów o drogach publicznych. 
3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotycz>ce jego stanu technicznego, 

Wwiadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o których mowa w art. 63, powinny być 
doł>czone do ksi>cki obiektu budowlanego. 

4. Minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreWli, w 
drodze rozporz>dzenia, wzór ksi>cki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia. 

Art. 65. WłaWciciel lub zarz>dca obiektu budowlanego jest obowi>zany udostCpniać dokumenty, o 
których mowa w art. 64 ust. 3, przedstawicielom właWciwego organu oraz innych jednostek 



organizacyjnych i organów upowacnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właWciwym 
stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowi>zuj>cych w budownictwie. 

Art. 66. 1. W przypadku stwierdzenia, ce obiekt budowlany: 
 1) moce zagracać cyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeMstwu mienia b>da Wrodowiska albo 
 2) jest ucytkowany w sposób zagracaj>cy cyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeMstwu mienia lub 

Wrodowisku, albo 
 3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo 
 4) powoduje swym wygl>dem oszpecenie otoczenia 
- właWciwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usuniCcie stwierdzonych nieprawidłowoWci, okreWlaj>c termin 
wykonania tego obowi>zku. 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3, właWciwy organ moce zakazać ucytkowania obiektu 
budowlanego lub jego czCWci do czasu usuniCcia stwierdzonych nieprawidłowoWci. Decyzja o zakazie 
ucytkowania obiektu, jeceli wystCpuj> okolicznoWci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlega 
natychmiastowemu wykonaniu i moce być ogłoszona ustnie. 

Art. 67. 1. Jeceli nieucytkowany lub niewykoMczony obiekt budowlany nie nadaje siC do remontu, 
odbudowy lub wykoMczenia, właWciwy organ wydaje decyzjC nakazuj>c> właWcicielowi lub zarz>dcy 
rozbiórkC tego obiektu i uporz>dkowanie terenu oraz okreWlaj>c> terminy przyst>pienia do tych robót i ich 
zakoMczenia. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siC do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków. 
3. W stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objCtych ochron> 

konserwatorsk> na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzjC, o której 
mowa w ust. 1, właWciwy organ wydaje po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowi>zany zaj>ć stanowisko w terminie 30 dni. NiezajCcie 
stanowiska w tym terminie uznaje siC za uzgodnienie. 

Art. 68. W razie stwierdzenia potrzeby oprócnienia w całoWci lub w czCWci budynku przeznaczonego 
na pobyt ludzi, bezpoWrednio groc>cego zawaleniem, właWciwy organ jest obowi>zany: 
 1) nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oglCdzin, właWcicielowi lub zarz>dcy obiektu 

budowlanego oprócnienie b>da wył>czenie w okreWlonym terminie całoWci lub czCWci budynku z 
ucytkowania; 

 2) przesłać decyzjC, o której mowa w pkt 1, obowi>zanemu do zapewnienia lokali zamiennych na 
podstawie odrCbnych przepisów; 

 3) zarz>dzić: 
a) umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrocenia bezpieczeMstwa ludzi lub mienia 

oraz o zakazie jego ucytkowania, 
b) wykonanie doraanych zabezpieczeM i usuniCcie zagrocenia bezpieczeMstwa ludzi lub mienia, z 

okreWleniem, technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania. 

Art. 69. 1. W razie koniecznoWci niezwłocznego podjCcia działaM maj>cych na celu usuniCcie 
niebezpieczeMstwa dla ludzi lub mienia, właWciwy organ zapewni, na koszt właWciciela lub zarz>dcy 
obiektu budowlanego, zastosowanie niezbCdnych Wrodków zabezpieczaj>cych. 

2. Do zastosowania, na koszt właWciciela lub zarz>dcy, Wrodków przewidzianych w ust. 1 s> 
upowacnione równiec organy Policji i PaMstwowej Stracy Pocarnej. O podjCtych działaniach organy te 
powinny niezwłocznie zawiadomić właWciwy organ. 

Art. 70. 1. WłaWciciel, zarz>dca lub ucytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywaj> 
obowi>zki w zakresie napraw, okreWlone w przepisach odrCbnych b>da umowach, s> obowi>zani w czasie 
lub bezpoWrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1, usun>ć stwierdzone 
uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrocenie cycia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeMstwa mienia b>da Wrodowiska, a w szczególnoWci katastrofC budowlan>, pocar, wybuch, 
poracenie pr>dem elektrycznym albo zatrucie gazem. 

2. Obowi>zek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu 
budowlanego. Osoba dokonuj>ca kontroli jest obowi>zana bezzwłocznie przesłać kopiC tego protokołu do 
właWciwego organu. WłaWciwy organ, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolC 



obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usuniCcia stwierdzonych uszkodzeM oraz uzupełnienia 
braków, o których mowa w ust. 1. 
 

 


