GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO RADZI:
Przychodząc do obiektu, który uległ zalaniu:
1. Upewnij sie, czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie zakazał użytkowania
obiektu budowlanego, jeśli tak - nie wchodź do budynku ani nie przebywaj w jego
otoczeniu.
2. Jeśli nie ma zakazu, dokonaj zewnętrznych oględzin obiektu:
- sprawdź, czy woda nie podmyła lub nie odsłoniła fundamentów,
- sprawdź, czy grunt bezpośrednio przy budynku nie został wypłukany,
- sprawdź, czy nie pojawiły sie nowe rysy na ścianach (szczególnie pionowe),
- sprawdź, czy ściany nie są wybrzuszone lub odchylone od pionu.
Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego.
3. Nie korzystaj z instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej, cieplnej przed
dokonaniem kontroli ich sprawności przez specjalistów.
4. W przypadku braku zewnętrznych oznak uszkodzenia lub zniszczeń możesz ostrożnie
wejść do obiektu i sprawdzić od wewnątrz:
- czy ściany wewnętrzne nie są odspojone od ścian zewnętrznych ( nie ma miedzy
nimi rys),
- czy nie ma widocznych rys na suficie (szczególnie rys równoległych do ścian) i czy
nie jest on ugięty,
- czy okna i drzwi otwierają sie łatwo ( mogło nastąpić osiadanie obiektu),
- czy nie są naruszone schody i czy nie nastąpiło ich przesuniecie,
- czy więźba dachowa jest w należytym stanie ( czy nie jest uszkodzona)
Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego.
5. Jeśli nie stwierdzisz uszkodzeń możesz przystąpić do porządkowania i jeżeli jest to
możliwe odszukaj dokumentacje budowy i użytkowania obiektu.

Jeżeli chcesz odbudować, remontować lub rozebrać zalany obiekt
budowlany:
- - sprawdź czy zamieszkujesz gminę lub miejscowość wykazana w rozporządzeniu
- Prezesa Rady Ministrów,
- - jeśli tak, skorzystaj z ułatwień zawartych w ustawie z dnia 11.08.2001 r.
o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84,
poz. 906),
- odbudowa to odtworzenie obiektu budowlanego w całości lub w części, w miejscu
i o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,
- remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
- polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej
- konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobów budowlanych innych niż
- użyto w stanie pierwotnym,
- obiekty linowe to linie kolejowe, a także drogi wraz z budynkami, budowlami
- i urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia ruchu drogowego oraz sieci uzbrojenia
- terenu
O szczegóły zwróć sie do właściwego starosty lub prezydenta miasta (miasto na prawach
powiatu)

Jeżeli masz problemy z uzyskaniem odpowiedzi na pytania lub wątpliwości:
1. Zwróć sie o pomoc do właściwego powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego
lub osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
2. Zadzwoń do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego -tel. nr 17 8527829.
3. Zadzwoń do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.
4. Poza godzinami pracy Inspektoratów nadzoru budowlanego zadzwoń do
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 17 8671238, który
skontaktuje się z pracownikami nadzoru budowlanego.

Lp

Powiat

Adres

Telefon, fax

1

bieszczadzki

38-700 USTRZYKI DOLNE
ul. Pionierska 10

013 471-16-76
fax 013 471-16-75

2

brzozowski

36-200 BRZOZÓW
ul. Legionistów 10

tel/fax 013 434-22-83

3

dębicki

39-200 DĘBICA
ul. Parkowa 28

tel/fax 014 683-40-30

4

jarosławski

37-500 JAROSŁAW
ul. Podzamcze 40

016 624-26-77, 78, 79
fax 016 624-26-78

5

jasielski

38-200 JASŁO
tel/ fax 013 448-20-76
ul. płk. J. Modrzejewskiego 12

6

kolbuszowski

36-100 KOLBUSZOWA
ul. 11-go Listopada 10

017 22-75-820, 821
017 22-75-868 – dyr
fax 017 22-75-820
fax 017 22-71-523 starostwo

7

krośnieński

38-400 KROSNO
ul. Bieszczadzka 1

013 43-75-784,782,783
fax 013 43-75-782

8

miasto Krosno

38-400 KROSNO
ul. Bieszczadzka 1

tel/fax 013 420-20-50

9

leżajski

37-300 LEŻAJSK
ul. M. C. Skłodowskiej 8

017 242-07-37 w. 4,6
fax 017 242-07-37 w. 5

10

lubaczowski

37-600 LUBACZÓW
ul. Mickiewicza 45

tel/fax 016 632-28-28,

11

łańcucki

37-100 ŁAŃCUT
ul. Piłsudskiego 9

tel/fax 017 225-69-67

12

mielecki

39-300 MIELEC
ul. M. C. Skłodowskiej 8

017 780-05-63
tel/fax 017 788-62-00

13

niżański

37-400 NISKO
ul. Kościuszki 7

tel 015 841-41-29
tel./fax 015 841-45-62

14

przemyski

37-700 PRZEMYŚL
pl. Dominikański 3

016 678-50-54, 55, 56,57w 157
fax 678-50-54, 55, 56,57w 159
fax 016 678-27-60 starostwo

15

miasto Przemyśl

37-700 PRZEMYŚL
ul. Siemiradzkiego 5

tel/fax 016 678-91-61

16

przeworski

37-200 PRZEWORSK
ul. Jagiellońska 10 p.314

016 648-70-09 w 115,114,119
fax 016 648-70-09,
fax 016 648-94-84

17. ropczycko-sędzisz. 39-100 ROPCZYCE
ul. Konopnickiej 5

017 22-28-941 22-28-939,940
fax 017 222-89-41

18

rzeszowski

35-959 RZESZÓW
Grunwaldzka 15 p.441

017 867-14-40,39,35
fax 017 867-14-41

19

miasto Rzeszów

35-005 RZESZÓW
ul. Bardowskiego 2

tel/fax 017 74-84-350

20

sanocki

38-500 SANOK
al. Wojska Polskiego 74

tel/fax 013 464-19-72

21

stalowowolski

37-450 STALOWA WOLA
ul. Podleśna 15

015 643-36-70, 69,71
fax 015 643-37-06

22

strzyżowski

38-100 STRZYŻÓW
ul. Przecławczyka 15

017 276-03-81
tel/fax 017 276-03-80

23

tarnobrzeski

39-400 TARNOBRZEG
ul. Św. Barbary 6

tel/fax 015 822-27-73

24

miasto Tarnobrzeg 39-400 TARNOBRZEG
ul. Kościuszki 30

tel./fax 015 822-68-64

25. leski

38-600 LESKO
ul. Rynek 1

tel./fax 013 469-71-48

