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Podstawowe obowiązki właściciela 

domu jednorodzinnego 

  

 
 



Agencja Ubezpieczeniowa Maciej Klofta 

T: 606 342 247 

 

Obowiązkowe kontrole techniczne 

Ty  jako właściciel domu, odpowiadasz za 

systematyczne kontrole jego stanu technicznego.  

 Kontrole przeprowadzaj w terminie. 

 Pamiętaj, aby kontroli dokonywały wyłącznie osoby, 

które mają uprawnienia w odpowiedniej specjalności i 

o odpowiednim zakresie. 

 Pilnuj, aby po każdej kontroli osoba, która ją 

wykonywała, spisała protokół i Ci go przekazała. 

 Wszystkie protokoły przechowuj wraz z inną 

dokumentacją domu. 

 

Pamiętaj ! 

Jeśli nie będziesz przestrzegać terminów 

obowiązkowych kontroli, a będą one miały wpływ 

na wystąpienie  wypadku, np. pożaru, możesz mieć 

problemy z uzyskaniem odszkodowania od 

ubezpieczyciela. 
 

  

 

 

 



Agencja Ubezpieczeniowa Maciej Klofta 

T: 606 342 247 

 

Kontrole i przeglądy 
Przeprowadzaj je regularnie, chodzi przecież o bezpieczeństwo i komfort Twój oraz Twoich 

najbliższych.  

 

Co trzeba 

skontrolować 

 

Jak  często 

 

Jaki  specjalista 

Urządzenia związane z 

ochroną środowiska  
(np. szamba, kolektory 

słoneczne, pompy ciepła, 

przydomowe 

oczyszczalnie ścieków, 

rekuperatory) 

RAZ NA ROK Osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania lub 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności  
konstrukcyjno ‑ budowlanej 

Instalacje gazowe RAZ NA ROK Osoba z uprawnieniami  
budowlanymi  
w specjalności instalacyjnej lub osoba posiadająca świadectwa 

wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń,  
instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych 

Przewody kominowe 
(PRZEGLĄD): 
• dymowe  
• spalinowe 
• wentylacyjne  

RAZ NA ROK Osoba z  kwalifikacjami mistrza w rzemiośle kominiarskim lub 

osoba z uprawnieniami  
budowlanymi  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i 

kanalizacyjnych oraz do projektowania lub kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno ‑budowlanej. W 

przypadku czyszczenia przewodów kominowych ww. osoby lub 

czeladnik 

Przewody kominowe  
(CZYSZCZENIE): 
• w paleniskach 

opalanych paliwem 

stałym  

• w paleniskach 

opalanych paliwem 

płynnym i gazowym 

CO NAJMNIEJ  
RAZ NA  
3 MIESIĄCE 

CO NAJMNIEJ  
RAZ NA  
6 MIESIĘCY 
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Co trzeba 

skontrolować 
 

Jak  często 

 

 

 

 

Jaki  specjalista 

Kotły  
• opalane  

nieodnawialnym 

paliwem ciekłym lub 

stałym o efektywnej 

nominalnej wydajności 

ponad 100 kW  
• opalane  

nieodnawialnym 

paliwem ciekłym lub 

stałym o wydajności do 

100 kW  oraz kotły 

opalane gazem  

Instalacja grzewcza  
– w rok po tym, gdy minie 

15 lat użytkowania kotła 

CO NAJMNIEJ  
RAZ NA 2 LATA  

CO NAJMNIEJ  
RAZ NA 4 LATA  

JEDNORAZOWA  
KONTROLA 

Osoba z uprawnieniami  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych 

Instalacja elektryczna  RAZ NA 5 LAT Osoba z uprawnieniami  
budowlanymi  
w specjalności instalacyjnej lub osoba posiadająca świadectwa 

wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń,  
instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych 

Cały budynek RAZ NA 5 LAT Osoba z uprawnieniami  
budowlanymi do projektowania lub kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności  
konstrukcyjno ‑ budowlanej 
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Nie zapomnij o ubezpieczeniu domu 

 Ubezpieczenie domu pomoże Ci w wielu trudnych sytuacjach. 

Możesz liczyć nie tylko na odszkodowanie, ale też na pomoc 

fachowców, np. hydraulika, elektryka czy dekarza. 

Sprawdź : www.gorzowubezpieczenia.pl/dom-i-mieszkanie 
 

 

Telefony alarmowe 
 

 

 

 

 

 

112 – numer alarmowy 

999– pogotowie 

998 – straż pożarna 

997 – policja 

994 – pogotowie wodno‑kanalizacyjne 993 – pogotowie ciepłownicze 

992 – pogotowie gazowe 

991 – pogotowie energetyczne 

986 – straż miejska 

http://www.gorzowubezpieczenia.pl/dom-i-mieszkanie

