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Radny Rady Miasta
Golubia — Dobrzynia

„_ W związku z Pana interpelacją z dnia 22.02.2022 r. (data wpływu 23.02.2022 r.)

w załączniku przekazuję kopię pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Golubiu-

Dobrzyniu w sprawie oświetlenia parkingów przy obiektach handlowych.
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parkingów przy obiektach handlowych na terenie miasta Golubia obrzynia, uprzejmie
informuję:

»

W dniach 15-29 stycznia 2020 roku, również na wniosek Burmistrza Miasta Golubi
Dobrzynia z dnia 19.12.20l9r. znak WI.7230.154.2019, Powiatowy Inspektor Nadzo
Budowlanego w Gołubiu-Dobrzyniu, przeprowadził na terenie miasta Golubia-Dobrzynia
kontrolę w użytkowanych obiektach handlowych w zakresie przestrzegania przez
właścicieli/zarządców przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Kontrolą
objęto następujące budynki: „Lidl”, „Biedronka”, „Intermache Super”, „Bricomarche”,
„Dino”, „Tesco”.

.

Kontrole obejmowały sprawdzenie przestrzegania przepisów rozdziału 6 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj Dz.U. z 2021r. poz. 2531 ze zm.) „ Utrzymanie
obiektów budowlanych”, w tym potwierdzenie przeprowadzania okresowych kontroli
rocznych i pięcioletnich budynku i otoczenia. We wszystkich obiektach zarządcy posiadali
aktualne protokoły z kontroli okresowej - co najmniej raz na 5 lat — instalacji elektrycznej
i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków
ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów
(art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane). Termin przeprowadzenia następnych kontroli
okresowych w zakresie instalacji elektrycznej, przypada na rok 2023 (2 obiekty),
2024 (2 obiekty) i 2025 (2 obiekty). W trzech obiektach w trakcie kontroli zarządcy
potwierdzili, że mają awarię oświetlenia zewnętrznego, ale usterki zostały niezwłocznie
naprawione.

Wobec powyższego informuję, że ponowne kontrole powyższych budynków
handlowych nie zostały zaplanowane na rok 2022. Z uwagi na fakt, że we wszystkich
budynkach protokoły badania instalacji elektrycznej są jeszcze aktualne, zaobserwowane
usterki i awarie oświetlenia zewnętrzego należy zgłaszać bezpośrednio do zarządców
obiektow.
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