
DZIENNIK USTAW 
 

 
ROZPORZ�DZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWN�TRZNYCH I ADMINISTRACJI  

z dnia 16 sierpnia 1999 r. 

 w sprawie warunków technicznych u�ytkowania budynków mieszkalnych. 

(Dz. U. Nr 74, poz. 836)  

Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 
89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, 
poz. 554 i Nr 111, poz. 726, z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 41, 
poz. 412, Nr 49, poz. 483 i Nr 62, poz. 682) zarz�dza si�, co nast�puje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporz�dzenie okre�la warunki techniczne u�ytkowania budynków mieszkalnych, wraz 
ze zwi�zanymi z nimi instalacjami i urz�dzeniami technicznymi, zwanych dalej "budynkami". 

§ 2. Rozporz�dzenie okre�la warunki, które maj� zapewni�: 

1) utrzymanie stanu technicznego budynku na poziomie zapewniaj�cym 
bezpiecze�stwo ludzi i mienia w okresie jego u�ytkowania, 

2) ochron� zdrowia i �ycia ludzi w pomieszczeniach budynku, 

3) utrzymanie wymaganego stanu estetycznego budynku, a w przypadku 
wpisania budynku do rejestru zabytków - zachowanie jego warto�ci 
podlegaj�cych ochronie konserwatorskiej, 

4) zgodne z przeznaczeniem u�ytkowanie budynku i znajduj�cych si� w nim 
pomieszcze� oraz urz�dze� zwi�zanych z budynkiem, a w szczególno�ci 
warunki w zakresie zaopatrzenia w wod�, gaz, energi� ciepln�, energi� 
elektryczn�, ochron� przeciwpo�arow�, oraz odprowadzania �cieków i 
usuwania odpadów stałych, 

5) mo�liwo�� racjonalizacji zu�ycia wody i no�ników energii zgodnie z 
wymaganiami u�ytkowników lokali, lecz w sposób nie naruszaj�cy interesów 
osób trzecich i nie powoduj�cy pogorszenia wła�ciwo�ci u�ytkowych i 
technicznych budynku i zwi�zanych z nim urz�dze�, 

6) racjonalne wykorzystanie energii, 



7) ochron� uzasadnionych interesów osób trzecich. 

§ 3. U�yte w rozporz�dzeniu okre�lenia oznaczaj�: 

1) lokal - wydzielon� trwałymi �cianami w obr�bie budynku izb� lub zespół 
izb, wraz z innymi pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, lub 
te� budynek mieszkalny, w którym znajduje si� tylko jeden lokal mieszkalny, 
je�eli taki dom lub lokal posiada odr�bne wej�cie z zewn�trz budynku lub z 
klatki schodowej, 

2) naprawa główna - remont polegaj�cy na wymianie co najmniej jednego 
elementu budynku, 

3) naprawa bie��ca - okresowy remont elementów budynku, który ma na celu 
zapobieganie skutkom zu�ycia tych elementów i utrzymanie budynku we 
wła�ciwym stanie technicznym, 

4) konserwacja - wykonywanie robót maj�cych na celu utrzymanie sprawno�ci 
technicznej elementów budynku, 

5) dokumentacja u�ytkowania - dokumentacj� odbioru budynku wraz z ksi��k� 
obiektu budowlanego, kopiami imiennych przydziałów lokali, protokołami 
zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami pomiaru 
powierzchni u�ytkowej lokali, dokumentacj� eksploatacyjn� oraz protokołami 
okresowych kontroli stanu technicznego, opiniami technicznymi i 
ekspertyzami dotycz�cymi budynku, dokumentacj� eksploatacyjn�, w tym 
równie� metryk� instalacji piorunochronnej, a tak�e dokumentacj� 
powykonawcz� robót budowlanych i remontów wraz z protokołami odbioru 
tych robót, 

6) wła�ciciel budynku - wła�ciciela, a tak�e zarz�dzaj�cego lub dzier�awc� 
budynku, 

7) u�ytkownik lokalu - osoby fizyczne albo osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne nie posiadaj�ce osobowo�ci prawnej, faktycznie u�ytkuj�ce ten 
lokal, 

8) instalacja ciepłej wody u�ytkowej - układ przewodów wody ciepłej w 
budynku wraz z armatur� i wyposa�eniem, maj�cy pocz�tek w miejscu 
poł�czenia przewodu z zaworem odcinaj�cym t� instalacj� od w�zła cieplnego 
lub przył�cza i koniec w punktach czerpalnych ciepłej wody; instalacj� t� jest 
równie� miejscowa instalacja ciepłej wody u�ytkowej, 

10) instalacja wodoci�gowa - układ przewodów wody zimnej w budynku wraz 
z armatur� i wyposa�eniem, maj�cy pocz�tek w miejscu poł�czenia przewodu 
z zaworem odcinaj�cym t� instalacj� od wodomierza umieszczonego na 
przył�czu wodoci�gowym, a zako�czenie w punktach czerpalnych wody 
zimnej, 



11) instalacja kanalizacyjna - układ przewodów kanalizacyjnych w budynku 
wraz z armatur� i wyposa�eniem, maj�cy pocz�tek w miejscu poł�czenia 
przewodów z przyborami kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zako�czenie 
na wlotach poziomych przewodów kanalizacyjnych do pierwszych od strony 
budynku studzienek umieszczonych na zewn�trz budynku, 

12) instalacja centralnego ogrzewania - układ przewodów centralnego 
ogrzewania w budynku wraz z armatur� i wyposa�eniem, maj�cy pocz�tek w 
miejscu poł�czenia przewodu z zaworem odcinaj�cym t� instalacj� od w�zła 
cieplnego lub przył�cza, a zako�czenie na grzejnikach, 

13) instalacja gazowa - układ przewodów gazowych w budynku wraz z 
armatur�, wyposa�eniem i urz�dzeniami gazowymi, maj�cy pocz�tek w 
miejscu poł�czenia przewodu z kurkiem głównym gazowym odcinaj�cym t� 
instalacj� od przył�cza, a zako�czenie na urz�dzeniach gazowych wraz z tymi 
urz�dzeniami, 

14) instalacja gazu płynnego - układ przewodów gazowych z armatur�, 
wyposa�eniem i urz�dzeniami gazowymi, zasilany ze �ródła gazu płynnego, 
maj�cy pocz�tek w miejscu poł�czenia przewodu gazowego z kurkiem 
głównym gazowym, a zako�czenie na urz�dzeniach gazowych, wraz z tymi 
urz�dzeniami; w przypadku instalacji gazu płynnego zasilanej z pojedynczej 
butli gazowej pocz�tkiem instalacji jest miejsce poł�czenia reduktora z 
kró�cem zaworu na butli, 

15) instalacja zbiornikowa gazu płynnego - zespół urz�dze�, na który składa 
si� bateria butli lub zbiornik albo grupa zbiorników z armatur� i osprz�tem 
oraz przył�cze gazowe z kurkiem głównym gazowym, 

16) instalacja elektryczna - układ przewodów i kabli w budynku wraz ze 
sprz�tem i osprz�tem elektroinstalacyjnym, urz�dzeniami, aparatur� 
rozdzielcz� i sterownicz�, układem pomiarowo-rozliczeniowym, urz�dzeniami 
zabezpieczaj�cymi i ochronnymi oraz uziemieniami, maj�cy pocz�tek na 
zaciskach wyj�ciowych wewn�trznych linii zasilaj�cych w zł�czu i koniec na 
gniazdach wtyczkowych, wypustach o�wietleniowych i zainstalowanych na 
stałe odbiornikach zasilanych energi� elektryczn�, 

17) instalacja piorunochronna - zespół elementów konstrukcyjnych budynku i 
elementów zainstalowanych na budynku, odpowiednio poł�czonych, 
wykorzystywanych do ochrony odgromowej, 

18) przewody dymowe - przewody wraz z ich wyposa�eniem, słu��ce do 
odprowadzania dymu z palenisk opalanych paliwem stałym do kanałów 
dymowych, 

19) przewody spalinowe - przewody wraz z ich wyposa�eniem, słu��ce do 
odprowadzania spalin z palenisk opalanych paliwem gazowym lub olejowym 
do kanałów spalinowych, 



20) kanały dymowe - kanały wykonane w �cianach budynku lub 
przybudowane do tych �cian, wraz z ich wyposa�eniem, słu��ce do 
odprowadzania dymu ponad dach, 

21) kanały spalinowe - kanały wykonane w �cianach budynku lub 
przybudowane do tych �cian, wraz z ich wyposa�eniem, słu��ce do 
odprowadzania spalin ponad dach, 

22) kanały wentylacyjne - kanały wykonane w �cianach budynku lub 
przybudowane do tych �cian, wraz z ich wyposa�eniem, słu��ce do 
odprowadzania zanieczyszczonego powietrza z pomieszcze�, 

23) ustawa - ustaw� z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, 
poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 
1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726, z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, 
poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 49, poz. 483 i Nr 62, poz. 682). 

Rozdział 2 

Kontrole okresowe budynku 

§ 4. 1. W celu wła�ciwego u�ytkowania budynku nale�y przeprowadza� kontrole okresowe. 

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny by� przeprowadzane w porze wiosennej. 

3. Osoba przeprowadzaj�ca kontrol� okresow� budynku powinna przed jej rozpocz�ciem 
zapozna� si� z protokołami z poprzednich kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych 
wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli, zgłoszeniami u�ytkowników 
lokali dotycz�cymi usterek, wad, uszkodze� lub zniszcze� elementów budynku. 

4. Protokoły sporz�dzane w wyniku kontroli okresowych powinny zawiera� okre�lenie: 

1) stanu technicznego elementów budynku obj�tych kontrol�, 

2) rozmiarów zu�ycia lub uszkodzenia elementów, o których mowa w pkt 1, 

3) zakresu robót remontowych i kolejno�ci ich wykonywania, 

4) metod i �rodków u�ytkowania elementów budynku nara�onych na 
szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszcz�ce działanie innych 
czynników, 

5) zakresu nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w 
protokołach z poprzednich kontroli okresowych. 

5. Do protokołów, o których mowa w ust. 4, w razie potrzeby nale�y doł�czy� dokumentacj� 
graficzn� wykonan� w toku kontroli. 



6. Niezale�nie od kontroli okresowych, o których mowa w ust. 1, wła�ciciel budynku mo�e 
przeprowadza� przegl�dy robocze maj�ce na celu okre�lenie stanu przygotowania budynku, 
urz�dze� i instalacji do u�ytkowania w okresie zimowym. 

§ 5. 1. Okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy, podlegaj� 
elementy budynku nara�one na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszcz�ce działania 
czynników wyst�puj�cych podczas u�ytkowania, których uszkodzenia mog� powodowa� 
zagro�enie dla: 

1) bezpiecze�stwa osób, 

2) �rodowiska, 

3) konstrukcji budynku. 

2. W toku kontroli, o której mowa w ust. 1, szczegółowym sprawdzeniem nale�y obj�� stan 
techniczny: 

1) zewn�trznych warstw przegród zewn�trznych (warstwa fakturowa), 
elementów �cian zewn�trznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i 
balkonów, 

2) urz�dze� zamocowanych do �cian i dachu budynku, 

3) elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich, 

4) pokry� dachowych, 

5) instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody u�ytkowej, 

6) urz�dze� stanowi�cych zabezpieczenie przeciwpo�arowe budynku, 

7) elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzaj�cych �cieki z budynku, 

8) przej�� przył�czy instalacyjnych przez �ciany budynku. 

§ 6. Zakresem okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy, nale�y obj�� 
równie� sprawdzenie stanu sprawno�ci technicznej i warto�ci u�ytkowej elementów budynku, 
o których mowa w § 5, oraz wszystkie pozostałe elementy budynku, a tak�e estetyk� budynku 
i jego otoczenia. 

Rozdział 3 

Remont budynku 

§ 7. 1. Dane zawarte w protokołach kontroli, o których mowa w § 4, powinny stanowi� 
podstaw� do sporz�dzenia zestawienia robót remontowych budynku. 

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawiera� podział robót na: 



1) roboty konserwacyjne, 

2) naprawy bie��ce, 

3) naprawy główne. 

3. Zestawienie napraw bie��cych i głównych stanowi podstaw� do sporz�dzenia planu robót 
remontowych. 

4. Plan robót remontowych powinien by� sporz�dzony z zachowaniem pierwsze�stwa dla 
robót maj�cych na celu: 

1) eliminacj� zagro�enia bezpiecze�stwa u�ytkowników lokali i osób trzecich, 

2) zabezpieczenie przeciwpo�arowe budynku, 

3) spełnienie wymaga� ochrony �rodowiska, 

4) zachowanie zapobiegawczego charakteru remontu. 

§ 8. 1. Przy remontach budynku nale�y zapewni�: 

1) realizacj� robót w kolejno�ci wynikaj�cej z opracowanego planu remontów, 

2) bezpiecze�stwo u�ytkowników i osób trzecich w trakcie prowadzenia robót, 

3) stosowanie rozwi�za� technicznych, materiałowych i technologicznych 
ograniczaj�cych uci��liwo�� u�ytkowania lokali oraz podnosz�cych walory 
u�ytkowe lokali. 

2. Wszelkie zmiany w stosunku do istniej�cych rozwi�za�, dokonywane w zwi�zku z 
wykonywaniem robót remontowych, nie powinny powodowa� pogorszenia stanu 
technicznego i wła�ciwo�ci u�ytkowych elementów budynku oraz narusza� interesów 
u�ytkowników lokali lub osób trzecich. 

Rozdział 4 

Ogólne warunki u�ytkowania budynku 

§ 9. Dokumentacja u�ytkowania budynku powinna by� systematycznie gromadzona i 
przechowywana przez okres istnienia budynku. 

§ 10. 1. Pomieszczenia w budynku przeznaczone do wspólnego u�ytkowania oraz elementy i 
urz�dzenia stanowi�ce wyposa�enie budynku u�ytkowane intensywnie lub nara�one na 
uszkodzenia powinny by� obj�te przegl�dami co najmniej dwa razy w roku oraz poddawane 
odpowiedniej konserwacji. 

2. Cz�stotliwo�� przegl�dów, o których mowa w ust. 1, powinna by� ustalona przez 
wła�ciciela budynku. 



3. Zakres robót konserwacyjnych, o których mowa w ust. 1, powinien by� ustalany na 
podstawie wyników przegl�dów oraz potrzeb zgłoszonych przez u�ytkowników lokali. 

§ 11. 1. Pomieszczenia oraz urz�dzenia przeznaczone do wspólnego u�ytkowania 
mieszka�ców powinny by� utrzymywane w stanie technicznym, higienicznosanitarnym i 
estetycznym zapewniaj�cym wła�ciwe spełnianie zało�onych funkcji przez cały okres 
u�ytkowania budynku. 

2. Naprawa uszkodze� w budynku, powstałych z winy osoby korzystaj�cej z lokalu 
znajduj�cego si� w tym budynku, obci��a u�ytkownika tego lokalu. 

§ 12. Pomieszczenia techniczne w budynku, piwnice, strychy oraz inne pomieszczenia, nie 
przewidziane do u�ytkowania przez osoby trzecie, powinny by� zabezpieczone przed 
dost�pem tych osób. 

§ 13. 1. Warunki i sposób u�ytkowania urz�dze� technicznych i instalacji oraz wyroby u�yte 
do ich napraw i konserwacji nie mog� powodowa� pogorszenia wła�ciwo�ci u�ytkowych 
czynnika dostarczanego za pomoc� tych urz�dze� i instalacji. 

2. Parametry techniczne i u�ytkowe czynnika dostarczanego za pomoc� urz�dze� 
technicznych i instalacji do lokali oraz do pomieszcze� przeznaczonych do wspólnego 
u�ytkowania powinny by� zgodne z warto�ciami tych parametrów okre�lonymi w odr�bnych 
przepisach i w odpowiednich projektach tych urz�dze� i instalacji. 

§ 14. Budynki powinny by� u�ytkowane przy zapewnieniu bezpiecze�stwa po�arowego 
zgodnie z zasadami okre�lonymi w przepisach szczególnych. 

Rozdział 5 

U�ytkowanie lokali 

§ 15. Lokal powinien by� u�ytkowany w sposób zapewniaj�cy: 

1) zachowanie wymogów bezpiecze�stwa, 

2) utrzymanie wymaganego stanu technicznego, 

3) utrzymanie stanu higienicznosanitarnego okre�lonego odr�bnymi 
przepisami, 

4) prawidłowe funkcjonowanie wspólnych instalacji i urz�dze� znajduj�cych 
si� w tym lokalu. 

§ 16. 1. Sposób u�ytkowania instalacji i urz�dze� stanowi�cych wyposa�enie lokalu 
powinien: 

1) by� zgodny z zało�eniami projektu oraz z instrukcjami u�ytkowania tych 
instalacji i urz�dze�, 

2) zapewnia� ochron� elementów budynku i jego wyposa�enia. 



2. W czasie u�ytkowania instalacji i urz�dze� nale�y: 

1) zapewnia� ich ochron� przed uszkodzeniem, 

2) wykonywa� zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcj� 
u�ytkowania, 

3) likwidowa� przecieki z instalacji, w zakresie obci��aj�cym u�ytkownika 
lokalu, niezwłocznie po ich pojawieniu si�, 

4) dokonywa� napraw i wymian uszkodzonych lub zu�ytych elementów 
instalacji i wyposa�enia lokalu w zakresie obci��aj�cym u�ytkownika, 

5) informowa� wła�ciciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji, 
których naprawa nale�y do jego obowi�zków. 

3. W przypadku wyst�pienia uszkodze� lub zakłóce� w funkcjonowaniu instalacji i urz�dze� 
nale�y niezwłocznie wstrzyma� ich eksploatacj�, je�eli dalsze ich u�ytkowanie mo�e 
spowodowa� zagro�enie bezpiecze�stwa osób lub mienia albo ska�enie �rodowiska. 

§ 17. 1. Sposób u�ytkowania instalacji gazowej przez u�ytkownika lokalu powinien: 

1) by� zgodny z zało�eniami projektu tej instalacji, 

2) eliminowa� mo�liwo�� wydzielania si� tlenku w�gla z urz�dze� gazowych, 

3) zapewnia� bezpiecze�stwo u�ytkowników lokalu, 

4) zapewnia� bezpiecze�stwo oraz ochron� interesów u�ytkowników innych 
lokali korzystaj�cych z tej instalacji oraz osób trzecich. 

2. W czasie u�ytkowania instalacji gazowej u�ytkownik lokalu powinien: 

1) udost�pnia� lokal wła�cicielowi budynku lub dostawcy gazu dla 
wykonywania ich obowi�zków, 

2) przestrzega� zasady bezpiecze�stwa jej u�ytkowania oraz niezwłocznie 
informowa� zarz�dc� budynku w razie stwierdzenia nieprawidłowo�ci w jej 
funkcjonowaniu, 

3) zapewnia� pełn� sprawno�� techniczn� i u�ytkow� urz�dze� gazowych 
stanowi�cych wyposa�enie lokalu, 

4) w przypadku wyst�pienia objawów �wiadcz�cych o zagro�eniu 
bezpiecze�stwa osób lub mienia - zaprzesta� u�ytkowania instalacji gazowej, 
podj�� wła�ciwe działania zaradcze i niezwłocznie poinformowa� wła�ciwe 
słu�by oraz wła�ciciela budynku o wyst�pieniu zagro�enia, 

5) zapewnia� ochron� instalacji i urz�dze� gazowych przed uszkodzeniem, 



6) utrzymywa� znajduj�ce si� w lokalu elementy instalacji gazowej, urz�dze� 
spalinowych i wentylacyjnych oraz urz�dzenia gazowe w nale�ytym stanie 
technicznym i u�ytkowym, 

7) zapewni� wykonanie niezb�dnych czynno�ci konserwacyjnych, 

8) informowa� wła�ciciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji 
gazowej oraz o niewła�ciwym funkcjonowaniu przewodów i kanałów 
wentylacyjnych i spalinowych, 

9) udost�pnia� lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie słu�by 
kontroli instalacji i urz�dze� gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, 
wentylacyjnych, a tak�e innych instalacji i urz�dze�, oraz �ci�le wykonywa� 
zalecenia pokontrolne. 

3. Naprawa i konserwacja urz�dzenia gazowego mo�e by� powierzona wył�cznie osobom 
posiadaj�cym �wiadectwa kwalifikacyjne okre�lone w odr�bnych przepisach. 

4. Instalacje i urz�dzenia gazowe po ich naprawie, przeróbce lub wymianie nie mog� by� 
u�ytkowane bez poddania ich próbie szczelno�ci, o której mowa w § 45. 

§ 18. 1. Sposób u�ytkowania instalacji elektrycznej w lokalu powinien: 

1) by� zgodny z zało�eniami projektu tej instalacji, 

2) zapewnia� bezpiecze�stwo jej u�ytkowania, 

3) zapewnia� bezpiecze�stwo oraz ochron� interesów u�ytkowników innych 
lokali korzystaj�cych z tej instalacji oraz osób trzecich. 

2. W czasie u�ytkowania instalacji elektrycznej w lokalu u�ytkownik lokalu powinien: 

1) udost�pnia� lokal dla wykonania obowi�zków obci��aj�cych wła�ciciela 
budynku oraz dostawc� energii elektrycznej, 

2) przestrzega� zasady bezpiecze�stwa u�ytkowania energii elektrycznej, 

3) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowo�ci funkcjonowania instalacji i 
urz�dze� elektrycznych w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego 
u�ytkowania mieszka�ców - niezwłocznie informowa� wła�ciciela budynku, 

4) utrzymywa� wła�ciwy stan techniczny instalacji i urz�dze� elektrycznych w 
lokalu, 

5) utrzymywa� wła�ciwe warunki u�ytkowania urz�dze� do pomiaru zu�ycia 
energii elektrycznej oraz niezwłocznie informowa� dostawc� energii 
elektrycznej o ich uszkodzeniu, 

6) w przypadku wyst�pienia objawów �wiadcz�cych o zagro�eniu ze strony 
instalacji elektrycznej - zaprzesta� jej u�ytkowania, podj�� wła�ciwe działania 



zaradcze oraz bezzwłocznie poinformowa� wła�ciwe słu�by oraz wła�ciciela o 
wyst�pieniu zagro�enia, 

7) zapewnia� ochron� instalacji elektrycznej przed jej przeci��eniem i 
uszkodzeniem, 

8) informowa� wła�ciciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji 
elektrycznej, 

9) udost�pnia� lokal w celu przeprowadzania kontroli i badania instalacji 
elektrycznej przez odpowiednie słu�by oraz �ci�le wykonywa� zalecenia 
pokontrolne. 

3. Naprawa i konserwacja instalacji i odbiorników zasilanych energi� elektryczn� mo�e by� 
powierzona wył�cznie osobom posiadaj�cym �wiadectwa kwalifikacyjne okre�lone w 
odr�bnych przepisach. 

§ 19. 1. Sposób u�ytkowania przewodów i kanałów dymowych, spalinowych oraz 
wentylacyjnych powinien: 

1) by� zgodny z zało�eniami projektu tych przewodów i kanałów, 

2) uniemo�liwia� ograniczenie lub utrat� ich dro�no�ci i szczelno�ci, 

3) zapewnia� bezpiecze�stwo u�ytkowników lokalu, 

4) zapewnia� bezpiecze�stwo oraz ochron� interesów u�ytkowników innych 
lokali, do których przylegaj� te przewody i kanały. 

2. U�ytkownik lokalu wyposa�onego w przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz 
wentylacyjne jest obowi�zany: 

1) zapewnia� ich sprawno�� techniczn� i u�ytkow�, 

2) w przypadku wyst�pienia objawów �wiadcz�cych o zagro�eniu 
bezpiecze�stwa osób lub mienia - zaniecha� u�ytkowania instalacji gazowej i 
podj�� stosowne działania zaradcze oraz poinformowa� wła�ciwe słu�by i 
wła�ciciela o wyst�pieniu zagro�enia, 

3) systematycznie wykonywa� czynno�ci konserwacyjne, 

4) informowa� wła�ciciela budynku o niewła�ciwym funkcjonowaniu urz�dze� 
spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych. 

3. U�ytkownik lokalu korzystaj�cy z przewodów i kanałów dymowych lub spalinowych oraz 
wentylacyjnych mo�e powierza� napraw� i konserwacj� tych urz�dze� wył�cznie osobom 
posiadaj�cym �wiadectwa kwalifikacyjne okre�lone w odr�bnych przepisach. 

4. Po przeróbce lub wymianie przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne 
nale�y podda� kontroli. 



§ 20. Wszelkie zmiany instalacji w lokalu dokonywane w czasie jego u�ytkowania wymagaj� 
pisemnej zgody wła�ciciela budynku. 

§ 21. 1. W robotach remontowych wykonywanych w lokalu nale�y stosowa� wyroby 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zapewnia� wła�ciwe 
funkcjonowanie znajduj�cych si� w nim wspólnych instalacji lub urz�dze�. 

2. W czasie wykonywania robót remontowych w lokalu nale�y: 

1) zapewni� bezpiecze�stwo u�ytkowników innych lokali i osób trzecich, 

2) stosowa� rozwi�zania eliminuj�ce mo�liwo�� ska�enia �rodowiska, 

3) stosowa� rozwi�zania i technologie podnosz�ce walory u�ytkowe lokalu, 

4) ograniczy� do niezb�dnego minimum uci��liwo�� zwi�zan� z realizacj� 
robót remontowych dla u�ytkowników pozostałych lokali oraz dla osób 
trzecich. 

Rozdział 6 

U�ytkowanie instalacji i urz�dze� wentylacyjnych 

§ 22. 1. Instalacje i urz�dzenia wentylacyjne powinny w okresie ich u�ytkowania zapewnia� 
mo�liwo�� skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami 
zało�onymi w projekcie. 

2. Instalacje i urz�dzenia, o których mowa w ust. 1, w okresie ich u�ytkowania powinny by� 
utrzymywane w stanie technicznym zapewniaj�cym sprawno�� i niezawodno�� 
funkcjonowania. 

§ 23. W okresie u�ytkowania instalacji i urz�dze�, o których mowa w § 22 ust. 1, nale�y 
zapewnia�: 

1) pełn� dro�no�� i szczelno�� przewodów i urz�dze�, 

2) utrzymanie pełnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych, 

3) realizacj� wymaganych robót konserwacyjnych i remontowych, 

4) realizacj� zalece� pokontrolnych wydawanych przez upowa�nione organy 
kontroli i nadzoru, 

5) w razie uzasadnionej potrzeby - kontrol� stanu technicznego instalacji i 
urz�dze� wentylacyjnych. 

§ 24. Wprowadzanie jakiejkolwiek zmiany w instalacji i urz�dzeniach wentylacyjnych w 
lokalu wymaga wcze�niejszego uzyskania zgody wła�ciciela budynku. 

 



Rozdział 7 

U�ytkowanie kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych 

§ 25. 1. Kanały i przewody spalinowe w okresie ich u�ytkowania powinny zapewnia� 
mo�liwo�� odprowadzania spalin powstałych w procesie spalania paliw, zgodnie z 
zało�onymi warunkami. 

2. Kanały i przewody dymowe powinny w okresie ich u�ytkowania zapewnia� mo�liwo�� 
odprowadzania dymu powstałego w procesie spalania paliw stałych, zgodnie z zało�onymi 
warunkami. 

§ 26. 1. Kanały i przewody spalinowe oraz dymowe w budynku powinny by� utrzymywane w 
stanie technicznym zapewniaj�cym skuteczne i niezawodne ich funkcjonowanie. 

2. W okresie u�ytkowania kanałów i przewodów, o których mowa w ust. 1, nale�y zapewnia�: 

1) ich dro�no�� oraz szczelno��, 

2) realizacj� planu remontów przez osoby posiadaj�ce kwalifikacje, o których 
mowa w art. 62 ust. 6 ustawy, 

3) nadzór nad realizacj� robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór 
nad wykonawstwem usług zwi�zanych z realizacj� zalece� wynikaj�cych z 
okresowych kontroli w lokalach, 

4) realizacj� zalece� pokontrolnych wydawanych przez upowa�nione organy 
kontroli i nadzoru, 

5) w razie uzasadnionej potrzeby - kontrol� stanu technicznego tych kanałów i 
przewodów. 

§ 27. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w kanałach i przewodach spalinowych lub 
dymowych w lokalu wymaga wcze�niejszego uzyskania zgody wła�ciciela budynku. 

Rozdział 8 

U�ytkowanie instalacji ciepłej wody u�ytkowej 

§ 28. Instalacja ciepłej wody u�ytkowej powinna, w okresie jej u�ytkowania, zapewnia� 
mo�liwo�� dostarczania wody, o temperaturze okre�lonej odr�bnymi przepisami, do punktów 
czerpalnych, zgodnie z warunkami jej u�ytkowania zało�onymi w projekcie. 

§ 29. W okresie u�ytkowania instalacji ciepłej wody u�ytkowej nale�y zapewnia�: 

1) dro�no�� instalacji i urz�dze�, zgodnie z zało�eniami projektu tej instalacji, 

2) utrzymywanie wymaganej temperatury wody ciepłej dostarczanej do lokali, 
okre�lonej odr�bnymi przepisami, 



3) realizacj� planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych, 

4) nadzór nad realizacj� robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór 
nad wykonawstwem usług zwi�zanych z realizacj� zalece� wynikaj�cych z 
okresowych kontroli w lokalach, 

5) realizacj� zalece� pokontrolnych wydawanych przez upowa�nione organy 
kontroli i nadzoru, 

6) w razie uzasadnionej potrzeby - kontrol� stanu technicznego tej instalacji. 

§ 30. 1. W przypadku gdy instalacja ciepłej wody u�ytkowej została wyposa�ona w 
wodomierze słu��ce do rozlicze� zu�ycia tej wody w lokalach, wła�ciciel tych urz�dze� 
powinien zapewnia� okresow� ich legalizacj�. 

2. Okresy wa�no�ci cechy legalizacyjnej okre�laj� odr�bne przepisy. 

Rozdział 9 

U�ytkowanie instalacji wodoci�gowej 

§ 31. Instalacja wodoci�gowa powinna w okresie jej u�ytkowania zapewnia� mo�liwo�� 
dostarczania wody do wszystkich punktów czerpalnych w budynku, zgodnie z warunkami jej 
u�ytkowania zało�onymi w projekcie tej instalacji. 

§ 32. W okresie u�ytkowania instalacji wodoci�gowej nale�y zapewnia�: 

1) dro�no�� instalacji i urz�dze�, zgodnie z zało�eniami projektu tej instalacji, 

2) realizacj� planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych, 

3) nadzór nad realizacj� robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór 
nad wykonawstwem usług zwi�zanych z realizacj� zalece� wynikaj�cych z 
okresowych kontroli w lokalach, 

4) realizacj� zalece� pokontrolnych wydawanych przez upowa�nione organy 
kontroli i nadzoru, 

5) w razie uzasadnionej potrzeby - kontrol� stanu technicznego tej instalacji, 

6) utrzymanie wymaganego stanu technicznego urz�dze� hydroforowych. 

§ 33. 1. W przypadku gdy instalacja wodoci�gowa została wyposa�ona w wodomierze do 
rozlicze� zu�ycia wody w lokalach, wła�ciciel tych urz�dze� powinien zapewnia� okresow� 
ich legalizacj�. 

2. Okresy wa�no�ci cechy legalizacyjnej okre�laj� odr�bne przepisy. 

 



Rozdział 10 

U�ytkowanie instalacji kanalizacyjnej 

§ 34. 1. Instalacja kanalizacyjna powinna w okresie jej u�ytkowania by� utrzymywana w 
pełnej sprawno�ci technicznej zapewniaj�cej mo�liwo�� odprowadzania �cieków. 

2. Jako�� �cieków odprowadzanych instalacj� kanalizacyjn� powinna odpowiada� 
wymaganiom okre�lonym przepisami szczególnymi. 

§ 35. W okresie u�ytkowania instalacji kanalizacyjnej nale�y zapewnia�: 

1) ochron� przed wprowadzeniem do instalacji �cieków zawieraj�cych 
substancje, które mog� spowodowa� uszkodzenie instalacji i sieci 
kanalizacyjnej lub substancje wymagaj�ce neutralizacji przed wprowadzeniem 
ich do tej instalacji, 

2) ochron� przed wydostawaniem si� �cieków na zewn�trz instalacji i pełn� jej 
dro�no��, 

3) realizacj� planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych, 

4) nadzór nad realizacj� robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór 
nad wykonawstwem usług zwi�zanych z realizacj� zalece� wynikaj�cych z 
okresowych kontroli w lokalach, 

5) realizacj� zalece� pokontrolnych wydawanych przez upowa�nione organy, 

6) w razie uzasadnionej potrzeby - kontrol� stanu technicznego tej instalacji. 

Rozdział 11 

U�ytkowanie wewn�trznych urz�dze� do usuwania odpadów i nieczysto�ci stałych 

§ 36. Wewn�trzne urz�dzenia do usuwania odpadów i nieczysto�ci stałych powinny w okresie 
ich u�ytkowania zapewnia� mo�liwo�� usuwania odpadów i nieczysto�ci stałych, których 
jako�� i wymiary odpowiadaj� wymaganiom okre�lonym w instrukcji u�ytkowania tych 
urz�dze�. 

§ 37. Wewn�trzne urz�dzenia, o których mowa w § 36, oraz pomieszczenia, w których one si� 
znajduj�, nale�y utrzymywa� w stanie technicznym i higienicznosanitarnym zapewniaj�cym 
ich pełn� sprawno�� techniczn� i przydatno�� do u�ytkowania. 

§ 38. W okresie u�ytkowania urz�dze�, o których mowa w § 36, nale�y zapewnia�: 

1) dro�no�� urz�dze�, 

2) utrzymanie wymaganego stanu technicznego i higienicznosanitarnego 
urz�dze� i pomieszcze�, w których one si� znajduj�, 



3) przestrzeganie instrukcji u�ytkowania tych urz�dze�, 

4) w razie uzasadnionej potrzeby - kontrol� stanu technicznego tych urz�dze�. 

Rozdział 12 

U�ytkowanie instalacji i urz�dze� centralnego ogrzewania 

§ 39. 1. Instalacja i urz�dzenia centralnego ogrzewania w okresie ich u�ytkowania powinny 
by� utrzymywane w stanie technicznym zapewniaj�cym we wszystkich ogrzewanych 
pomieszczeniach wła�ciwe temperatury okre�lone Polsk� Norm�. 

2. W przypadku gdy instalacja i urz�dzenia nie spełniaj� warunku, o którym mowa w ust. 1, 
nale�y okre�li� przyczyny zakłóce� oraz podj�� działania usprawniaj�ce ich funkcjonowanie. 

3. W przypadku gdy przyczyn� zakłóce�, o których mowa w ust. 2, s� produkty korozji lub 
substancje pochodz�ce ze zwi�zków zawartych w wodzie instalacyjnej osadzone na 
wewn�trznych powierzchniach instalacji i urz�dze�, przed podj�ciem decyzji w sprawie 
usprawnienia ich funkcjonowania nale�y opracowa� ekspertyz� zawieraj�c� analiz� celowo�ci 
i opłacalno�ci oraz okre�lenie sposobu usuni�cia osadów. 

§ 40. W okresie u�ytkowania instalacji i urz�dze� centralnego ogrzewania nale�y zapewnia�: 

1) dro�no�� instalacji i urz�dze�, zgodnie z zało�eniami projektu tej instalacji, 

2) utrzymywanie wymaganego stanu technicznego instalacji i urz�dze� oraz 
wła�ciwe warunki ich u�ytkowania, 

3) realizacj� planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych, 

4) nadzór nad realizacj� robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór 
nad wykonawstwem usług zwi�zanych z realizacj� zalece� wynikaj�cych z 
okresowych kontroli w lokalach, 

5) realizacj� zalece� pokontrolnych wydawanych przez upowa�nione organy, 

6) w razie uzasadnionej potrzeby - kontrol� stanu technicznego tej instalacji i 
urz�dze�. 

§ 41. 1. W przypadku gdy instalacja centralnego ogrzewania została wyposa�ona w 
urz�dzenia słu��ce do pomiaru i rozlicze� zu�ycia ciepła w lokalach, wła�ciciel tych urz�dze� 
powinien zapewnia� okresow� ich legalizacj� lub wymian�. 

2. W przypadku uszkodzenia urz�dze� słu��cych do indywidualnego rozliczenia kosztów 
ogrzewania lub urz�dzenia do pomiaru zu�ycia ciepła - nale�y niezwłocznie poinformowa� 
jednostk� prowadz�c� rozliczenia kosztów ciepła. 

3. Okresy wa�no�ci cechy legalizacyjnej okre�laj� odr�bne przepisy. 



§ 42. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian instalacji i urz�dze� centralnego ogrzewania w 
lokalu wymaga wcze�niejszego uzyskania zgody wła�ciciela budynku. 

Rozdział 13 

U�ytkowanie instalacji i urz�dze� gazowych 

§ 43. Instalacja gazowa powinna w okresie jej u�ytkowania zapewnia� mo�liwo�� 
bezpiecznego korzystania z urz�dze� gazowych, zgodnego z warunkami zało�onymi w 
projekcie tej instalacji. 

§ 44. 1. W przypadku: 

1) wykonania nowej instalacji gazowej, 

2) jej przebudowy lub remontu, 

3) wył�czenia jej z u�ytkowania na okres dłu�szy ni� 6 miesi�cy 

- nale�y przed przekazaniem jej do u�ytkowania przeprowadzi� główn� prób� szczelno�ci. 

2. Główn� prób� szczelno�ci przeprowadza si� odr�bnie dla cz��ci instalacji przed 
gazomierzami oraz odr�bnie dla pozostałej cz��ci instalacji z pomini�ciem gazomierzy. 

3. Główn� prób� szczelno�ci przeprowadza si� na instalacji nie posiadaj�cej zabezpieczenia 
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, za�lepieniu ko�cówek, otwarciu kurków i odł�czeniu 
odbiorników gazu. 

4. Manometr u�yty do przeprowadzenia głównej próby szczelno�ci powinien spełnia� 
wymagania klasy 0,6 i posiada� �wiadectwo legalizacji. 

5. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi�: 

1) 0-0,06 MPa w przypadku ci�nienia próbnego wynosz�cego 0,05 MPa, 

2) 0-0,16 MPa w przypadku ci�nienia próbnego wynosz�cego 0,1 MPa. 

6. Ci�nienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelno�ci 
powinno wynosi� 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej cz��ci znajduj�cej si� w pomieszczeniu 
mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagro�onym wybuchem ci�nienie czynnika próbnego 
powinno wynosi� 0,1 MPa. 

7. Wynik głównej próby szczelno�ci uznaje si� za pozytywny, je�eli w czasie 30 minut od 
ustabilizowania si� ci�nienia czynnika próbnego nie nast�pi spadek ci�nienia. 

8. Z przeprowadzenia głównej próby szczelno�ci sporz�dza si� protokół, który powinien by� 
podpisany przez wła�ciciela budynku oraz wykonawc� instalacji gazowej. 



§ 45. W przypadku gdy instalacja gazowa nie została napełniona gazem w okresie 6 miesi�cy 
od daty przeprowadzenia głównej próby szczelno�ci - prób� t� nale�y przeprowadzi� 
ponownie. 

§ 46. Do obowi�zków wła�ciciela budynku w zakresie utrzymania wła�ciwego stanu 
technicznego instalacji gazowej nale�y: 

1) zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem głównej próby szczelno�ci, 

2) zapewnienie nadzoru nad realizacj� robót konserwacyjnych, napraw i 
wymian oraz nadzoru nad wykonawstwem usług zwi�zanych z realizacj� 
zalece� wynikaj�cych z okresowych kontroli w lokalach, 

3) w przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej wyst�powania 
zagro�enia bezpiecze�stwa u�ytkowników - wył�czenie z u�ytkowania 
instalacji lub jej cz��ci, 

4) wyst�powanie do dostawcy gazu w przypadku konieczno�ci jej napełnienia 
gazem, 

5) zapewnienie realizacji zalece� pokontrolnych wydawanych przez 
upowa�nione organy, 

6) w przypadku wyst�pienia ryzyka zagro�enia bezpiecze�stwa u�ytkowników 
lokali - przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji, 

7) zawiadamianie dostawcy gazu w ka�dym przypadku stwierdzenia 
uszkodzenia szafki, w której umieszczono kurek główny gazowy. 

§ 47. Stan technicznej sprawno�ci instalacji gazowej w budynku powinien by� kontrolowany 
równocze�nie z kontrol� stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz 
spalinowych. 

Rozdział 14 

U�ytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym 

§ 48. 1. Instalacja gazowa zasilana gazem płynnym, w której długo�� nieelastycznego 
przewodu z rury stalowej przekracza 2,0 m, powinna by�, po jej wymianie lub remoncie, 
poddana głównej próbie szczelno�ci, o której mowa w § 44. 

2. Instalacja gazowa zasilana z butli gazowej, w której długo�� przewodu nieelastycznego z 
rury stalowej nie przekracza 2,0 m, powinna by�, po jej wymianie lub remoncie, poddana 
sprawdzeniu szczelno�ci pod ci�nieniem roboczym gazu. 

3. Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 2, powinno by� wykonywane niezwłocznie po ka�dej 
wymianie butli gazowej oraz po wymianie przewodu, o którym mowa w § 49. 

4. Sprawdzenie szczelno�ci przy wymianie butli gazowej przeprowadza u�ytkownik instalacji, 
zgodnie z instrukcj� otrzyman� od rozprowadzaj�cego butle, lub przedstawiciel dostawcy 



gazu, w przypadku gdy z u�ytkownikiem lokalu została zawarta umowa o dostarczanie gazu 
w butlach. 

§ 49. W przypadku stosowania przewodu elastycznego do poł�czenia pojedynczego 
urz�dzenia gazowego z reduktorem ci�nienia gazu na butli, przewód taki powinien mie� 
oznaczon� graniczn� dat� u�ytkowania. Je�eli termin u�ytkowania upłyn�ł, przewód nale�y 
wymieni� na nowy. 

§ 50. 1. W przypadku zasilania instalacji gazu płynnego z baterii butli: 

1) ilo�� butli w baterii nie mo�e by� wi�ksza ni� 10 sztuk, 

2) na kró�cu przył�czeniowym ka�dej butli nale�y zamontowa� zawór - 
ogranicznik nadmiernego wypływu, 

3) bateri� nale�y ustawia� przy �cianie nie posiadaj�cej otworów do wysoko�ci 
co najmniej 2 m; odległo�� baterii mierzona w rzucie poziomym powinna 
wynosi� co najmniej 2 m od kraw�dzi najbli�szych otworów okiennych i 
drzwiowych oraz od studzienek kanalizacyjnych, otworów wentylacyjnych, 
urz�dze� i instalacji elektrycznych, �ródeł ciepła i materiałów łatwo palnych, 

4) butle nale�y ustawia� na podło�u gwarantuj�cym stabilno��, nie iskrz�cym, 
niepalnym, zaworami do góry oraz zabezpieczy� je przed przewróceniem si�, 

5) po ka�dej wymianie butli w baterii nale�y sprawdzi� szczelno�� poł�cze� 
zgodnie z warunkami okre�lonymi w instrukcji u�ytkowania tej baterii, 

6) miejsce ustawienia butli powinno by� oznakowane i zabezpieczone przed 
dost�pem osób trzecich. 

2. Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, przeprowadza u�ytkownik instalacji gazu 
płynnego lub przedstawiciel dostawcy gazu, je�eli wynika to z umowy o dostarczanie gazu 
płynnego. 

§ 51. Instalacja gazu płynnego zasilana ze zbiornika lub grupy zbiorników mo�e by� 
u�ytkowana, je�eli: 

1) po jej wykonaniu lub remoncie dokonano odbioru technicznego, 

2) wykonano główn� prób� szczelno�ci przył�cza według zasad okre�lonych w 
§ 44, 

3) zbiornik został zarejestrowany we wła�ciwym terenowo urz�dzie dozoru 
technicznego. 

 

 

 



Rozdział 15 

U�ytkowanie instalacji elektrycznej 

§ 52. Instalacja elektryczna powinna w okresie jej u�ytkowania zapewnia� mo�liwo�� 
bezpiecznego korzystania z odbiorników energii elektrycznej, zgodnego z ich przeznaczeniem 
i warunkami zało�onymi w projekcie tej instalacji. 

§ 53. 1. Wła�ciciel budynku jest obowi�zany do dokonywania okresowych kontroli stanu 
sprawno�ci technicznej urz�dze� i instalacji elektrycznych w budynku. 

2. Stan sprawno�ci technicznej urz�dze� i instalacji elektrycznych w budynku powinien by� 
kontrolowany tak, aby zapewnione było wła�ciwe ich funkcjonowanie, w tym sprawno�� 
poł�cze�, osprz�tu, sprz�tu, zabezpiecze� i �rodków ochrony od pora�e�, uziemie� oraz 
oporno�ci izolacji przewodów. 

§ 54. Instalacja elektryczna w budynku nie mo�e by� u�ytkowana, je�eli: 

1) nie dokonano prób ko�cowych i jej ostatecznego odbioru, 

2) nie zainstalowano urz�dze� do pomiaru zu�ycia energii elektrycznej. 

§ 55. Do obowi�zków wła�ciciela budynku w zakresie wła�ciwego utrzymania stanu 
technicznego instalacji elektrycznej nale�y: 

1) zapewnienie realizacji napraw i wymian przez osoby posiadaj�ce 
kwalifikacje zawodowe wymagane przy �wiadczeniu usług oraz wykonywaniu 
napraw lub dozoru nad eksploatacj� urz�dze� i instalacji elektrycznych, 

2) zapewnienie nadzoru nad realizacj� robót konserwacyjnych, napraw i 
wymian oraz nadzoru nad wykonawstwem usług zwi�zanych z realizacj� 
zalece� wynikaj�cych z okresowych kontroli w lokalach, 

3) zapewnienie realizacji zalece� pokontrolnych wydawanych przez 
upowa�nione organy, 

4) w razie zagro�enia dla zdrowia lub �ycia u�ytkowników, dla �rodowiska lub 
mienia - przeprowadzenie kontroli jej stanu technicznego, 

5) odł�czenie z u�ytkowania instalacji elektrycznej w lokalach, w których w 
wyniku kontroli stwierdzono wyst�powanie zagro�e�, o których mowa w pkt 
4. 

Rozdział 16 

U�ytkowanie instalacji piorunochronnej 

§ 56. Obowi�zek zapewnienia wła�ciwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej i 
ochrony wewn�trznej budynku obci��a wła�ciciela budynku. 



§ 57. Do obowi�zków wła�ciciela budynku w zakresie utrzymania wła�ciwego stanu 
technicznego instalacji piorunochronnej nale�y: 

1) badanie tej instalacji w szczególno�ci w zakresie stanu sprawno�ci poł�cze�, 
osprz�tu, zabezpiecze� od korozji oraz uziemienia, 

2) zapewnienie realizacji napraw i wymian przez osoby posiadaj�ce 
kwalifikacje zawodowe wymagane przy �wiadczeniu usług oraz wykonywaniu 
napraw lub dozoru nad eksploatacj� urz�dze� i instalacji elektrycznych, 

3) zapewnienie nadzoru nad realizacj� robót konserwacyjnych, napraw i 
wymian, 

4) zapewnienie realizacji zalece� pokontrolnych wydawanych przez 
upowa�nione organy, 

5) w razie zagro�enia �ycia lub zdrowia u�ytkowników albo �rodowiska lub 
mienia - przeprowadzenie kontroli stanu technicznego tej instalacji. 

Rozdział 17 

Przepis ko�cowy 

§ 58. Rozporz�dzenie wchodzi w �ycie po upływie 3 miesi�cy od dnia ogłoszenia. 

 

Minister Spraw Wewn�trznych i Administracji: J. Tomaszewski 

 


