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ROZPORZĄDZENIE NR 4/10
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 29 listopada 2010 r.

w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych 

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. Nr 31, poz. 2061) ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W celu zapobieżenia katastrofom budowlanym, zobowiązuje się właścicieli i zarządców wszystkich obiektów 
budowlanych z terenu województwa łódzkiego, do monitorowania pokrywy śnieżnej i lodowej zalegającej na obiektach. 

§ 2. 1. Wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania zalegającego śniegu i lodu oraz zwisających nawisów 
śniegowych i sopli z dachów, stropodachów, tarasów użytkowych, balkonów, gzymsów, rynien oraz innych elementów 
budynku lub innych obiektów budowlanych, w przypadku powstania zagrożenia dla konstrukcji obiektu lub bezpieczeństwa 
jego użytkowania. 

2. Wprowadza się obowiązek systematycznego usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych, szczególnie narażonych 
na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych, w celu niedopuszczenia do zwiększenia grubości pokrywy śnieżnej 
ponad określoną w obowiązujących normach i projekcie budowlanym, biorąc pod uwagę obciążenia podane w normach 
obciążeń śniegiem (PN-80/B-02010/Az1 i PN-EN 1991-1-3:2005 z późniejszymi zmianami) należy przyjmować do analiz 
ciężar śniegu: świeży – 1 kN/m3 , osiadły - 2 kN/ m3 , mokry - 4 kN/ m3 , zlodowaciały - 6÷7 kN/ m3 . 

3. Do obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 2 należą: 

1) budynki i budowle z dachem z konstrukcji drewnianej lub stalowej i małym nachyleniem połaci dachu; 

2) budowle o przekryciu namiotowym; 

3) budowle, dla których obowiązek systematycznego odśnieżania wynika z zapisów protokołów kontroli stanu technicznego, 
ocen technicznych lub ekspertyz. 

§ 3. Obowiązek, o którym mowa w §2 ust. 1 i 2 nakłada się na właścicieli i zarządców wszystkich obiektów budowlanych 
z terenu województwa łódzkiego. 

§ 4. 1. Czynności, o których mowa w §2 ust. 1 i 2 powinny być realizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.2) ). 

2. Czynności, o których mowa w §2 ust. 1 i 2 powinny być realizowane w terminach zapewniających stałe bezpieczeństwo 
obiektów budowlanych oraz ludzi i mienia znajdujących się w obiekcie bądź jego sąsiedztwie. 

§ 5. Kto nie wypełnia obowiązku określonego w §2 ust. 1 i 2 podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach 
określonych w prawie o wykroczeniach. 

§ 6. Kontrolę wykonania niniejszego rozporządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi, 
Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Komendantom Straży Gminnych/Miejskich 
z województwa łódzkiego oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Łodzi, któremu jednocześnie 
powierza się koordynację prowadzonych kontroli. 

§ 7. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu. 

§ 8. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

§ 9. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia w drodze obwieszczenia. 

2. Dniem ogłoszenia jest dzień wydania obwieszczenia. 

 

Wojewoda Łódzki 

Jolanta Chełmińska
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1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230. 
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 

99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 
28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 
1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 
166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 
r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 
217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, 
poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 223, poz. 1460, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6. poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, 
poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825,Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 
655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228. 


