
Zarządzenie Nr 2/2006 
Starosty 

Powiatu Szydłowieckiego 
z dnia 30 stycznia 2006 r. 

 
w sprawie wprowadzenia na terenie powiatu szydłowieckiego obowiązku 

usuwania z obiektów budowlanych zalegającego śniegu lub lodu 

 

Na podstawie art. 34 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z roku 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) 

oraz Rozporządzenia Nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2006 r. 

w sprawie wprowadzenia na terenie województwa mazowieckiego obowiązku 

usuwania z obiektów budowlanych nadmiaru zalegającego śniegu lub lodu 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1

1. Nakazuje się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych położonych 

na terenie powiatu szydłowieckiego bieżące i systematyczne usuwanie 

nadmiaru śniegu i lodu zalegającego na obiektach zwłaszcza takich, jak: 

szkoły, przedszkola, hale sportowe i przemysłowe, centra handlowe, sale 

gimnastyczne i inne obiekty o dużej powierzchni użytkowej, szczególnie  

o płaskim dachu. 

2. W przypadku ponownych lub obfitych opadów śniegu należy czynności te 

powtarzać systematycznie i na bieżąco. 

 

§ 2

1. Do wykonywania niniejszego Zarządzenia powołuje się specjalne zespoły

kontrolne, w skład których wchodzić będą przedstawiciele: Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, 



Straży Miejskiej, Służb Budowlanych - Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego, Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego i Urzędu 

Miejskiego w Szydłowcu, oraz przedstawiciel kontrolowanej gminy 

wskazany przez wójtów i burmistrza. 

2. Czynności kontrolne na terenie całego powiatu zespoły kontrolne będą

wykonywać począwszy od godz. 13 dnia 30 stycznia 2006 r. aż do 

odwołania. 

3. Zespoły kontrolne działają na podstawie upoważnienia starosty. 

 

§ 3

Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych naruszający postanowienia  

§ 1 niniejszego zarządzenia podlegają karze grzywny wymierzonej w trybie i na 

zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. 

 

§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez: wywieszenie na 

tablicach ogłoszeń w urzędach i miejscach publicznych na terenie powiatu  

i w środkach masowego przekazu.  


