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Zbliża się okres, w którym mogące wystąpić znaczne opady śniegu spowodować 
wystąpienie znacznych przyrostów pokrywy śnieżnej. 

 
Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina więc właścicielom    

i zarządcom nieruchomości o ich obowiązkach utrzymania i użytkowania obiektów 
budowlanych w sposób zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, 
zapewniając właściwy stan techniczny, nie dopuszczając do pogorszenia ich właściwości 
użytkowych i sprawności technicznej. 
 
Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina również właścicielom          
i zarządcom obiektów budowlanych (w szczególności obiektów wielkopowierzchniowych), że: 
 
1. Zalegający na dachach śnieg i lód może mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo 

konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania tych obiektów. 
2. Dopuszczalne obciążenia śniegiem określane jest, w oparciu o obowiązującą normę         

PN-80/B-02010 Obciążenia śniegiem, lub wcześniej obowiązującą, na etapie projektowania 
obiektu budowlanego.     

 
Ile waży śnieg. 
 
Do obliczeń można więc stosować średnie orientacyjne wartości ciężaru objętościowego śniegu 
podane w ww. normie. 
   
Przyjmuje się średni ciężar: 
- świeżego śniegu - 1 kN/m3, 
- osiadłego (kilka godzin lub dni po opadach) – 2 kN/m3, 
- starego (kilka tygodni lub miesięcy po opadach) – 2,5-3,5 1 kN/m3, 
- mokrego – 4 kN/m3. 
 
Wartość charakterystycznego obciążenia śniegiem należy wyznaczać zgodnie z mapą (pokazaną 
na rys. 1 załącznika krajowego do ww. normy) – w której określono podział terenu kraju na 
strefy obciążenia – zróżnicowane pod względem wielkości tego obciążenia. 
 
Dpuszczalną grubość zalegającej warstwy śniegu należy traktować podobnie jak dopuszczalne 
obciążenie stropów – przyjęte w założeniach projektowych konstrukcji obiektu budowlanego. 
Informacja taka winna znajdować się w dokumentach eksploatacyjnych obiektu budowlanego i 
określona w książce obiektu.   
 
Przedstawienie takiego dokumentu, pozwala na odstąpienie właściciela (zarządcy) od 
konieczności usuwania śniegu, jeśli jego warstwa jest mniejsza od dopuszczalnej określonej     
w ww dokumentach. 
 
3. Brak takiego dokumentu w dokumentacji obiektu budowlanego (książce obiektu) 

będzie skutkować przymuszeniem właściciela (zarządcy) do usunięcia zalegającego 
śniegu.  

4. Jeżeli w trakcie kontroli wykonywania obowiązków właściciela (zarządcy) obiektu 
budowlanego inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi nieodpowiedni stan techniczny 
obiektu, mogący spowodować zagrożenie, nałoży na ww obowiązek przedstawienia 
ekspertyzy (art. 62. ust. 3 PB), określając termin jej przedłożenia. Decyzji tej  może zostać 
nadany rygor natychmiastowej wykonalności.  

5. Jeżeli ekspertyza potwierdzi stwierdzenia inspektora nadzoru budowlanego, zapisane          
w protokole oględzin obiektu, organ nadzoru budowlanego wyda właściwą (zależną od 



okoliczności) decyzję w trybie Prawa budowlanego (art. 66, 68 lub 69), do zakazu 
użytkowania obiektu włącznie. Nadany ww decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności 
spowoduje wdrożenie postępowania egzekucyjnego. W sytuacji uchylania się przez 
zobowiązanego od wykonania nakazu, może zostać zastosowany środek egzekucyjny          
w postaci zastępczego wykonania.  

Do kogo mogą zwrócić się mieszkańcy budynku, którzy obawiają się, że 
zalegający na dachu śnieg może spowodować uszkodzenie budynku? 

Jeżeli mieszkaniec budynku jest zaniepokojony z powodu sopli lub śniegu, lub jeżeli 
podejrzewa, że zalegający śnieg może spowodować uszkodzenie budynku, powinien przede 
wszystkim poinformować zarządcę budynku. Jeżeli ten nie zareaguje należy zawiadomić 
odpowiednie służby. 
  
W przypadku sopli i nawisów śniegowych na elewacji budynków mogących potencjalnie 
zagrozić przechodniom należy poinformować służby interwencyjne, tj. straż miejską, policję lub 
straż pożarną. 
  
Można także zwrócić się do nadzoru budowlanego, w szczególności w przypadku podejrzenia, 
że zalegający na dachu śnieg może spowodować uszkodzenie budynku i zagrażać jego 
użytkownikom. Wtedy organ nadzoru budowlanego może zobligować właściciela lub zarządcę 
do przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa budynku. 
  
Organy nadzoru budowlanego są bowiem zobowiązane do kontroli przestrzegania i stosowania 
przepisów prawa budowlanego, a co za tym idzie m. in. wypełniania przez właścicieli i 
zarządców obowiązków związanych z dbaniem o bezpieczeństwo obiektu. Dlatego w każdym 
przypadku, w którym powezmą informację na temat nieprzestrzegania przepisów mają 
obowiązek podjęcia odpowiednich działań (art. 84 ustawy – Prawo budowlane).    

Jakie kary grożą za nie usunięcie śniegu z dachu? 

Prawo nie określa wprost kar za „niewywiązywanie się z obowiązku odśnieżania" dachu. 
Natomiast zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu 
budowlanego, który niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt lub nie zapewnia bezpieczeństwa 
użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Minimalna grzywna nałożona 
na podstawie art. 91a ustawy – Prawo budowlane wynosi 1000 zł. 
 
 
 
       Opolski Wojewódzki Inspektor  
                 Nadzoru Budowlanego 
         
                                        Krystian Walkowiak 
 
 
 
 


