
Obowiązki właściciela nieruchomości
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Właściciel lub zarządca budynku, zgodnie z prawem budowlanym, ma obowiązek 
utrzymywać obiekt w należytym stanie technicznym i estetycznym. 
Wszystkie nieruchomości objęte są kontrolami okresowymi.

W ramach assistance Twój Dom Plus 

pomożemy zorganizować przegląd 

okresowy instalacji gazowej i elektrycznej

Pamiętaj o kontrolach okresowych.

Co najmniej raz w roku należy sprawdzić stan techniczny:
 instalacji gazowych, 

 Kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych powinna przeprowadzić osoba, która ma 
kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji  
oraz sieci gazowych (w tym ich szczelności).

 przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),

 Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinna przeprowadzić osoba,  
które ma kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów 
dymowych oraz grawitacyjnych przewodów. A w przypadku przewodów kominowych  
osoba z uprawnieniami budowalnymi odpowiedniej specjalności.

 instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

 elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne  
i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Co najmniej raz na 5 lat kontroluj:
 stan techniczny obiektu budowlanego i jego przydatności do użytkowania, w tym elementów 

budynku, np. dachu, ścian, balustrad; 

 stan techniczny elementów wykończenia wnętrz, zagospodarowanie terenu, estetykę budynku 
lub obiektu budowlanego

 instalację elektryczną i piorunochronną w zakresie stanu sprawności połączeń, sprzętu, 
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień 
instalacji i aparatów.

 Kontrolę stanu technicznego powinna przeprowadzić osoba, która ma kwalifikacje 
wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci 
energetycznych.

1 raz 
w roku

Co 5 lat

Podstawa prawna

Art. 61 i 62.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U.1994  nr 89 poz. 414 ze zm.)
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Pamiętaj, kontroluj stan techniczy systemu ogrzewania i klimatyzacji.  

Właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany poddać budynki okresowej kontroli stanu technicznego 
systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do 
potrzeb użytkowych:

Pamiętaj o czyszczeniu okresowym przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, 
wentylacyjnych).

Masz pytania? Jak się ubezpieczyć? To proste! Skontaktuj się z nami:

Właściciel lub zarządca budynku, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub 
gazowego, zobowiązany jest do usuwania zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w czasie ich 
użytkowania:

 co najmniej raz na 2 lata – kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,

 co najmniej raz na 4 lata – kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,

 co najmniej raz na 5 lata – kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW. 

 Kontrola stanu technicznego powinna być przeprowadzana przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia 
budowlane w specjalności instalacyjnej. 

 co najmniej raz na 3 miesiące – w przypadku palenisk opalanych paliwem stałym,

 co najmniej raz na 6 miesięcy – od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym,

 co najmniej raz w roku – oczyszczania przewodów wentylacyjnych. 

 Ważne: Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, obiektach 
budowlanych, budownictwa zagrodowego i letniskowego nie wymaga kwalifikacji kominiarskich.

 co najmniej raz na 5 lata – urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW. 

 Kontrola stanu technicznego powinna być przeprowadzana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
budowlane w specjalności instalacyjnej.

42 66 66 500 (infolinia czynna w dni robocze 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00 
oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00)  

Kontroluj efektywność energetyczną urządzeń chłodniczych w klimatyzacji.

Podstawa prawna

Art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków  (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.)

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.)

Ten materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Przypominamy, że na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, liści, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości. 

Stan prawny na 21 września 2020 roku 
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