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Utrzymywanie i użytkowanie
obiektu budowlanego
w świetle przepisów Prawa
budowlanego
Właściciele i zarządcy budynków często nie zdają sobie sprawy z szerokiego zakresu obowiązków nałożonych na nich przez ustawodawcę w związku z potrzebą zachowania budynków w należytym stanie technicznym. Natomiast jedynie należyte wywiązywanie się
z ciężaru pieczy nad obiektami budowlanymi może być przesłanką do uniknięcia odpowiedzialności w razie zdarzeń powodujących szkody na mieniu lub osobie, ale także w związku
z kontrolami przestrzegania wytycznych dotyczących należytego utrzymania i użytkowania budynków.
Prawo budowlane reguluje rozmaite
kwestie związane z nieruchomościami, na
które składa się m.in. obowiązek właściwego utrzymywania i użytkowania obiektów budowlanych. Zgodnie z art. 61 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(dalej: Prawo budowlane), na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego ciąży
obowiązek jego użytkowania w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony środowiska oraz utrzymywania go
w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych
i sprawności technicznej. Ustawodawca
nałożył na wyżej wskazane podmioty szczególny obowiązek utrzymywania obiektów
budowlanych w należytym stanie technicznym, szczególnie w zakresie związanym z wymaganiami wskazanymi w art. 5 ust. 1 pkt
1-7 Prawa budowlanego, na które składają
się m.in. kwestie dotyczące bezpieczeństwa:
konstrukcji, pożarowego oraz użytkowania; zapewnienie odpowiednich warunków
higienicznych, zdrowotnych oraz ochrony
środowiska; zapewnienie warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem budynku (na które składają się obowiązki takie jak:
zaopatrzenia obiektu w wodę i energię elektryczną oraz w energię cieplną i paliwa); usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów;
zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie
szerokopasmowego dostępu do internetu;
dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się
na wózkach inwalidzkich oraz inne wskazane
w Prawie budowlanym.

Ponadto właściciele lub zarządcy, dochowując należytej staranności, zobowiązani są zapewnić bezpieczne użytkowanie
obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt,
związanych z działaniem człowieka lub sił
natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi,
pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub
bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, które może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia
lub środowiska. Tak więc zakres obowiązków
ciążących na osobach odpowiedzialnych jest
szeroki, a ponadto ma zastosowanie do szerokiego katalogu obiektów budowlanych.
Przez obiekt budowlany ustawodawca rozumie nie tylko sam budynek, ale także instalacje i urządzenia techniczne związane
z budynkiem; budowle stanowiące całość
techniczno-użytkową wraz z instalacjami
i urządzeniami (np. lotniska, mosty, wiadukty, tunele, przepusty, etc.) oraz tzw. obiekty
małej architektury, do których zaliczają się
niewielkie obiekty tj. obiekty kultu religijnego (kapliczki, krzyże przydrożne); posągi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej oraz obiekty użytkowe służące
rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku
(piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki).
Wobec powyższego ważnym jest, aby obowiązek należytego utrzymania i użytkowania
realizowany był wobec wszystkich wyżej wymienionych obiektów.
W celu zapewnienia obiektom budowlanym stanu zgodnego z wymaganiami określ-
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onymi w Prawie budowlanym, powinny one
przechodzić okresowe kontrole przeprowadzane przez właścicieli lub zarządców. I tak
co najmniej raz w roku kontroli powinny
podlegać elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników
występujących podczas użytkowania obiektu
(obowiązek ten nie ciąży m.in. na właścicielach i zarządcach budynków mieszkalnych
jednorodzinnych; pozostałe kategorie podmiotów, co do których nie ma zastosowania powyższy obowiązek, określone są w art.
62 ust. 2 Prawa budowlanego); instalacje
i urządzenia służące ochronie środowiska
oraz instalacje gazowe oraz instalacje przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Okresowej, co
najmniej raz na 5 lat, należy kontrolować
stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego, estetykę obiektu
budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą
tą powinno być objęte również badanie
instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń.
Także okresowo – w zależności od wydajności – kontroli podlegają systemy grzewcze
i chłodnicze. Wymagane jest, aby o przeprowadzonych kontrolach bezzwłocznie powiadamiać właściwe organy. Chociaż ustawodawca
posługuje się zwrotem, iż obiekty budowlane
kontrolowane są przez właścicieli lub zarządców, należy mieć na uwadze, iż kontrole wymagające specjalistycznej wiedzy powinny
być przeprowadzane za pośrednictwem osób
posiadających uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Powyższe obowiązki dotyczą jedynie utrzymywania i użytkowania obiektów budowlanych. Od właścicieli i zarządców obiektów
budowlanych oczekiwane są jednak również
inne czynności, których szeroki katalog
znajduję się m.in. w Prawie budowlanym,
rozporządzeniach wydanych na podstawie przepisów Prawa budowlanego oraz w innych ustawach szczegółowych.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane.
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