Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr. 109 z 2010 r. poz. 719, rozdział 1, §
2, § 3, rozdział 2, § 4)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
[…]
§2
1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: […]
9) urządzeniach przeciwpożarowych – należy przez to rozumieć urządzenia […] służące do
zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w
szczególności […] przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające […].
§3
1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem [...], a
warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.
2. Urządzenia przeciwpożarowe […] powinny być poddawane przeglądom technicznym i
czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach
dotyczących urządzeń przeciwpożarowych […], w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w
instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.
3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach
ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
[…]
Rozdział 2
Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej
[…]
§4
1. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie
następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się,
utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
[…]
2) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź
niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów
prawa budowlanego, jeśli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub
rozprzestrzeniania ognia;
[…]
2. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z
wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
1) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej
i funkcjonalnej;
[…]

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380)
Rozdział 2
Zapobieganie pożarowi, klęsce żywiołowej lub innemu miejscowemu zagrożeniu
[…]
Art. 4
Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową,
jest obowiązany:
1. przestrzegać
przeciwpożarowych
wymagań
techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych;
2. wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane
urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
3. zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w
sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
4. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub
na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
5. przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji
ratowniczej,
6. zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
7. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski
żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
[…]
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)
Rozdział 6
Utrzymanie obiektów budowlanych
Art. 61.
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie
wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem
człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry,
intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu
oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje
uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące
spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Art. 62.
1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub
zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
[…]
3. Właściwy organ – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu
budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w
ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.
[…]
Art. 64.
[…]
3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego […], oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu
technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o których mowa w art.
63, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.
Art. 65.
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać dokumenty, o których
mowa w art. 64 ust. 3, przedstawicielom właściwego organu oraz innych jednostek
organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we
właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w
budownictwie.
Art. 66.
1. W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:
1) może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo
2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub
środowisku,
albo
3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym,
[….]
– właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
określając termin wykonania tego obowiązku.
[…]
2. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1–3, właściwy organ może zakazać użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Decyzja o
zakazie użytkowania obiektu, jeżeli występują okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie.

