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KATASTROFY BUDOWLANE W POLSCE SPOWODOWANE
ZJAWISKAMI KLIMATYCZNYMI
1. Wprowadzenie
Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu
budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów
formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów (art. 73 ust.1 ustawy - Prawo
budowlane).
W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego jest prowadzony rejestr katastrof
budowlanych na podstawie informacji organów nadzoru budowlanego (szczebla powiatowego i
wojewódzkiego) zobowiązanych do ich przekazywania Głównemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego - przepisami art. 76 ust.1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.
Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrof prowadzi właściwy
miejscowo organ nadzoru budowlanego I instancji – powiatowy lub wojewódzki inspektor
nadzoru budowlanego (art. 76 ust.1 pkt 1 w związku z art. 74 ustawy - Prawo budowlane).
Postępowanie to może przejąć organ wyższego stopnia – wojewódzki inspektor nadzoru
budowlanego oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (art. 77 ustawy - Prawo
budowlane).
Osoby winne za powstanie katastrofy budowlanej podlegają odpowiedzialności zawodowej
oraz karnej. Odpowiedzialność zawodowa dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie tj. projektanta, kierownika budowy (robót), inspektora nadzoru
inwestorskiego, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane i są członkami
właściwej okręgowej izby zawodowej.
Analizy katastrof są dokonywane w podziale katastrof na dwie kategorie (I i II):
• do kategorii I zaliczono katastrofy nie wynikające ze zdarzeń losowych, natomiast
• do kategorii II zaliczono katastrofy zaistniałe z przyczyn losowych takich jak:
- działania sił natury (powodzie, silne wiatry, obfity śnieg, uderzenia pioruna)
jak również
- wybuchy gazu, uderzenia samochodu w budynek, wybuchy kotłów c.o., itp.
W GUNB został zbudowany, ze środków UE, informatyczny system RKB (Rejestr
Katastrof Budowlanych). Umożliwia on rejestrowanie, przechowywanie i udostępnianie
uprawnionym użytkownikom w organach nadzoru budowlanego danych w zakresie
zgłoszonych katastrof budowlanych, a także danych zgromadzonych podczas prowadzonego
postępowania wyjaśniającego przez właściwy organ nadzoru budowlanego (PINB, WINB lub
GINB) oraz różnego rodzaju raportów i statystyk sporządzanych na podstawie tych danych.
System RKB został uruchomiony od dnia 01.01.2008r.
Uzyskiwane dane dotyczące katastrof budowlanych są w GUNB analizowane, a wyniki
tych analiz są publikowane na stronie internetowej GUNB (gunb.gov.pl).
W referacie zawarto wyniki analizy katastrof budowlanych zaistniałych w Polsce, ze
zwróceniem uwagi na katastrofy budowlane o charakterze losowym, spowodowane
zjawiskami klimatycznymi oraz omówiono działania podejmowane przez organy nadzoru
budowlanego, zmierzające do ograniczenia liczby katastrof budowlanych i ich skutków.

2. Katastrofy budowlane w latach 1995-2008
2.1. Informacje ogólne
W latach 1995-2008 zarejestrowano łącznie 3770 katastrof budowlanych (średnio rocznie
269 katastrof), w tym:
• 999 katastrof kategorii I (katastrofy nie wynikające ze zdarzeń losowych) oraz
• 2771 katastrof kategorii II (katastrofy zaistniałe z przyczyn losowych).
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Rys. 2 Katastrofy budowlane w podziale na kategorie w latach 1995 – 2008
Zwraca uwagę istotny wzrost liczby katastrof budowlanych w latach 2007-2008 w
porównaniu z pozostałymi latami z ww. okresu oraz w stosunku do średniej rocznej liczby
katastrof z tego okresu. Liczba katastrof zaistniałych w latach 2007-2008 stanowi 43,3%
liczby wszystkich katastrof z okresu 1995-2008.
Jak wynika z rys. 2 od 2006r. rejestruje się wzrost stosunku liczby katastrof kategorii
II do liczby katastrof kategorii I (od ponad 2,2 w 2006r., poprzez 6,1 w 2007 do ponad 21,7
w 2008r.).

2.2. Katastrofy kategorii II
W latach 1995-2008 w Polsce mało miejsce 2771 katastrof budowlanych zaliczonych
kategorii II , średnio 198 katastrof tej kategorii w jednym roku (stanowiły one około 72,9%
wszystkich katastrof budowlanych tego okresu).
W 2006r. wystąpiło 338 katastrof budowlanych. W tej liczbie 234 katastrofy
zakwalifikowano do kategorii II, w tym:
- 130 katastrof było spowodowanych obfitymi opadami śniegu oraz
- 55 katastrof było spowodowanych oddziaływaniem huraganowych wiatrów.
Zwraca uwagę istotny wzrost liczby katastrof budowlanych w latach 2007-2008r. w
porównaniu z pozostałymi latami z okresu 1995-2007 oraz w stosunku do średniej liczby
katastrof z tego okresu. W latach 2007-2008 wystąpiło 1511 katastrof, które zaliczono do
kategorii II, w tym:
- 447 katastrof w 2007r. i
- 1064 katastrofy w 2008r.
Liczba katastrof II kategorii zaistniałych w latach 2007-2008 stanowi 52,3% liczby
wszystkich katastrof II kategorii z okresu 1995-2008.
W latach 2007-2008 katastrofy kategorii II stanowiły około 92,5% wszystkich
katastrof budowlanych tego okresu (w 2007 – 86% oraz w 2008r. 95,6%).
Powodem katastrof budowlanych zaliczonych do II kategorii były w przeważającej
liczbie przypadków huraganowe wiatry, w tym również trąby powietrzne. Udział tych
przyczyn w ogólnej liczbie katastrof II kategorii, w latach 2004-2008, wynosił odpowiednio:
78,3 % w 2004r.
- 76,6% w 2005r.
- 23,5 % w 2006r.
- 90 % w 2007r.
- 98 % w 2008r.
W latach 2007-2008 huraganowe wiatry były powodem 1401 katastrof budowlanych
na 1511, zaistniałych w tym okresie, katastrof zaliczonych kategorii II:
w 2007r.
- w powiecie częstochowskim w lipcu 2007 r. – 263 katastrofy,
- w woj. łódzkim w styczniu 2007r. – 59 katastrof,
- w woj. świętokrzyskim w lipcu 2007r. – 20 katastrof.
w 2008r.
- łódzkim (powiat Radomsko i Piotrków Trybunalski) w sierpniu 2008 r. – 546 katastrof,
- opolskim (powiat Strzelce-Opolskie) w sierpniu 2008 r. - 239 katastrof,
- podlaskim (powiat Zambrów i Wysokie Mazowieckie) w sierpniu 2008 r. – 119 katastrof,
- mazowieckim w sierpniu 2008r. – 84 katastrofy.
Z analizy katastrof budowlanych zaistniałych w latach 2007-2008 wynika, że tak jak w latach
poprzednich dominowały katastrofy zaistniałe podczas użytkowania obiektów budowlanych.
Stanowiły one 97% wszystkich katastrof, pozostałe 3% katastrof miało miejsce podczas
prowadzenia robót budowlanych.
2.3. Katastrofy w obiektach budowlanych według rodzajów budownictwa w latach
2007-2008
Z analizy katastrof zaistniałych w latach 2007-2008 wynika, że najwięcej katastrof
wystąpiło w budownictwie mieszkaniowym (829 katastrof – 50,7% wszystkich katastrof) i

gospodarczym (629 katastrof - 38,5% wszystkich katastrof), z czego zdecydowana większość
(około 95%) przypada na okres użytkowania obiektu.
W 2008r. stwierdzono, że wśród obiektów, które uległy katastrofie największą grupę 1068
obiektów stanowiły obiekty wykonane w technologii tradycyjnej. Wśród obiektów, które
uległy katastrofie dominowały obiekty o konstrukcji murowanej – 787 obiektów, drewnianej
– 154 obiektów oraz mieszanej - 105 obiektów.
Huraganowe wiatry w 2008r. niszczyły w Polsce głównie:
1) wieloletnie obiekty:
• w wieku od 30 do 70 lat (521 obiektów),
• w wieku od 10 do 30 lat (360 obiektów).
2) obiekty niskie (do 12 m wysokości nad poziomem terenu – 807 obiektów),
3) budynki o kubaturze do 1000 m3 (400 budynków) oraz obiekty niekubaturowe (587
obiektów).
2.4. Katastrofy w obiektach budowlanych według przyczyn ich powstania w latach
2007-2008
Jako przyczyny katastrof zaistniałych w latach 2007-2008 zaliczanych do kategorii I
(katastrof nie wynikających ze zdarzeń losowych) ustalono:
1) zły stan techniczny obiektów – w 56 przypadkach (w tym 38 w 2007 oraz 18 w 2008r.);
2) wadliwe wykonawstwo – w 22 przypadkach (w tym 18 w 2007 oraz 4 w 2008r.);
3) błędy w trakcie rozbiórki – w 5 przypadkach (w tym 4 w 2007 oraz 1 w 2008r.);
4) zawalenia rusztowania - w 2 przypadkach (w tym 2 w 2007 oraz 0 w 2008r.);
5) wadliwą eksploatację - w 12 przypadkach (w tym 2 w 2007 oraz 10 w 2008r.);
6) inne przyczyny - w 6 przypadkach (w tym 2 w 2007 oraz 4 w 2008r.);
Jako przyczyny katastrof zaistniałych w latach 2007-2008 zaliczanych do kategorii II
(katastrof wynikających ze zdarzeń losowych) ustalono:
1) bardzo silny wiatr - w 1401 przypadkach (w tym 401 w 2007 oraz 1000 w 2008r.);
2) wybuch gazu - w 42 przypadkach (w tym 22 w 2007 oraz 20 w 2008r.);
3) pożar - w 23 przypadkach (w tym 10 w 2007 oraz 13 w 2008r.);
4) uderzenie samochodu w budynek - w 14 przypadkach (w tym 6 w 2007 oraz 8 w 2008r.);
5) inne zjawiska (śnieg, powódź, wybuch kotła) - w 26 przypadkach (w tym 8 w 2007 oraz
18 w 2008r.).
2.5. Zniszczenia powodowane katastrofami wywołanymi przyczynami klimatycznymi
Należy zaznaczyć, że charakter i zasięg uszkodzeń zależy w dużym stopniu od stanu
technicznego wynikającego z prawidłowości:
• zaprojektowania,
• wykonania oraz
• utrzymania
danego obiektu budowlanego.
W Polsce w okresie od zimy 1969/70 do zimy 2005/06 w przeważającej większości
katastrofy wywołane obciążeniem śniegiem były skutkiem błędów konstrukcyjnych,
popełnionych głównie w czasie budowy lub spowodowanych brakami materiałowymi (w
latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych). Budowle dobrze zaprojektowane i wykonane
wytrzymywały obciążenie śniegiem przekraczające niekiedy ponad dwukrotnie wartość
obliczeniową.

W ocenie J.A. Żurańskiego z ITB - w Polsce można wyróżnić cztery rodzaje
wiatrów katastrofalnych, które przynoszą zagrożenia dla konstrukcji:
1) Wiatry sztormowe. W naszym kraju jest to najczęstszy rodzaj silnego wiatru, zwłaszcza na
wybrzeżu. Najsilniejsze wiatry tego rodzaju występują w okresie od jesieni do wiosny.
2) Wiatry burzowe, towarzyszące gwałtownym burzom w czasie przejścia frontu chłodnego.
Obejmują one zwykle dość ograniczony obszar i trwają kilka do kilkunastu minut.
Charakteryzują się niestacjonarnym przebiegiem prędkości, gwałtownymi porywami przy
stosunkowo niskiej prędkości średniej.
3) Wiatry fenowe w górach, u nas zwane wiatrami halnymi, powstają w wyniku wpływu
łańcucha górskiego na przepływ powietrza w głębokim układzie niżowym.
4) Trąby powietrzne - występujące najczęściej na rozległych, płaskich obszarach o klimacie
kontynentalnym. W Polsce takie zjawiska zdarzają się lokalnie i są zjawiskiem o stosunkowo
ograniczonym zasięgu, lecz o znacznej gwałtowności (np. trąba powietrzna w okolicy
Częstochowy w 2007r.). Ocenia się, że w Polsce ich liczba zawiera się od 1 do 7, średnio
występują 4 trąby powietrzne rocznie.
Każdy z tych rodzajów wiatru może powodować katastrofalne skutki. Zależy to od
jego intensywności. Niektóre z wymienionych rodzajów wiatru mają swoje „rozwinięcia”,
pewne zróżnicowanie pod względem ich genezy i odrębne nazwy. Pewne określenia dotyczą
jednak wszystkich rodzajów silnego wiatru. Można przyjąć, że nazwa huragan odnosi się
zwykle do wszystkich rodzajów wiatru o dużej prędkości (poza trąbami powietrznymi) i
dlatego w referacie dla uproszczenia operuję pojęciem „huraganowych wiatrów”.
Do najczęściej spotykanych w Polsce uszkodzeń powodowanych przez „huraganowe wiatry”
można zaliczyć:
- częściowe uszkodzenia lub zerwanie pokrycia dachowego,
- uszkodzenia elementów konstrukcji dachu,
- zerwania całego przekrycia dachowego,
- uszkodzenia lub przewrócenie kominów ponad połacią dachową,
- zawalenie się ścian szczytowych poddasza i kominów w obrębie poddasza,
- zawalenie się stropu między kondygnacją mieszkalną a poddaszem,
- zawalenie się ścian zewnętrznych,
- oderwanie ocieplenia ścian zewnętrznych,
- oderwanie ocieplenia dachu płaskiego,
- oberwanie rynien i rur spustowych,
- deformacja lub oderwanie tablic informacyjnych, anten itp.,
- wybicie szyb, wyrwanie okien i wrót,
- przewrócenie parkanów i ogrodzeń.
Wobec powyższego można przyjąć, że śnieg i wiatr, doprowadzające do stanu
katastrofy obiekty budowlane (które powinny być zaprojektowane na normowe obciążenia
śniegiem i wiatrem) i właściwie wykonane - ujawniają niedostateczną nośność konstrukcji
tych obiektów na wymienione obciążenia środowiskowe o charakterze klimatycznym.
3. Działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa obiektów budowlanych
3.1. Wymagania bezpieczeństwa w przepisach ustawy - Prawo budowlane
Przepisy ustawy - Prawo budowlane wymagają, aby każdy obiekt budowlany był
zaprojektowany i wykonany zgodnie z przepisami, w tym przepisami technicznobudowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, w taki sposób aby obiekt spełniał wymagania
(określone w art. 5 ustawy), w tym wymagania podstawowe (między innymi w zakresie

bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa użytkowania) oraz
inne wymagania użytkowe.
Przepisy techniczno-budowlane, do których zaliczamy warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, a także zasady wiedzy
technicznej, są powiązane z różnymi normami, w tym normami oddziaływań klimatycznych,
w szczególności normami ustalającymi zasady określania obciążania konstrukcji
pochodzącymi od śniegu oraz od wiatru.
Obciążenia śniegiem i wiatrem są podstawowymi obciążeniami środowiskowymi,
jakim poddane są budowle, a w szczególności ich konstrukcje dachowe. Podczas
projektowania każdej konstrukcji dachowej, usytuowanej w naszej strefie klimatycznej,
konieczne jest ustalenie przewidywanego rozkładu obciążeń wywołanych:
• ciężarem pokrywy śnieżnej, która może zgromadzić się na niej w czasie zimy a także
• wiatrem.
Obserwacje zniszczeń obiektów budowlanych w Polsce ulegających katastrofom w wyniku
nadmiernego obciążenia śniegiem i obciążenia wiatrem wywołały potrzebę nowelizacji norm
w zakresie obciążenia śniegiem i wiatrem - uwzględniającej doświadczenia europejskie oraz
realia naszego kraju.
3.2. Działania organów nadzoru budowlanego w zakresie katastrof budowlanych
Działania organów nadzoru budowlanego w zakresie katastrof budowlanych dotyczą
zagadnień:
1) Formalnych, wynikających z:
a) przepisów rozdziału 7 ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 11 sierpnia
2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu i
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne
zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, oraz
b) przepisów rozdziału 9 i 10 ustawy - Prawo budowlane dotyczących
odpowiedzialności zawodowej i karnej, a także
2) Wpływających na zmniejszenie liczby katastrof budowlanych, wynikających z
przepisów ustawy - Prawo budowlane, w zakresie:
a) dopuszczania obiektów budowlanych do użytkowania.
b) kontroli obowiązkowych (związanych z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie).
c) legalizacji samowoli budowlanych.
d) nakazów rozbiórek wydawanych przez organy nadzoru budowlanego z tytułu:
- samowoli budowlanych
- odstępstwa od warunków pozwolenia na budowę,
- niewłaściwego utrzymania obiektów budowlanych.
3) Działalności profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa obiektów budowlanych wynikającej z analiz przyczyn zaistniałych katastrof budowlanych w Polsce.
Działania organów nadzoru budowlanego, w powyższym zakresie mają istotny wpływ na
zmniejszenie liczby katastrof budowlanych na obszarze naszego kraju. Działania te ilustrują
przykładowe dane z lat 2007- 2008:
a) organy nadzoru budowlanego wydały ogółem 11573 nakazy rozbiórki obiektów budowlanych, w tym:

•

6040 spowodowanych samowolami budowlanymi, tj. budowy bez pozwolenia,

•
•

2012 spowodowanych prowadzeniem budów niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę,
3521 spowodowanych niewłaściwym utrzymaniem obiektów budowlanych (te mają największe znaczenie dla
omawianych kwestii)

b) wykonano ogółem 5389 nakazów rozbiórki, orzeczonych przez organy nadzoru budowlanego z tytułu:

•
•
•

samowoli budowlanej (art. 48) w liczbie 3198 rozbiórek,
realizacji budowy niezgodnie z warunkami pozwolenia (art. 50a i 51) w liczbie 448 rozbiórek,
niewłaściwego utrzymania obiektów budowlanych (art. 67) w liczbie 1955 rozbiórek.

c) organy nadzoru budowlanego, po spełnieniu procedur wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane, dopuściły do
użytkowania 333 224 obiekty budowlane:
- 164 420 obiektów w 2007r.,
- 168 804 obiekty w 2008r.

Ponadto Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykorzystuje wyniki analiz katastrof
budowlanych do:
1) ukierunkowywania działalności kontrolnej terenowych organów nadzoru
budowlanego oraz
2) przedstawiania propozycji w zakresie nowelizacji przepisów Prawa budowlanego i
norm.
3.3. Nowelizacja przepisów prawa budowlanego ukierunkowana na poprawę stanu
bezpieczeństwa obiektów budowlanych
W nowelizacji ustawy - Prawo budowlane z 2007r. (wywołanej, miedzy innymi,
zaistniałą w 2006r. katastrofą hali targowej w Zabrzu i katastrofami budynków w sezonie
zimowym 2005/2006) wprowadzono istotne zmiany (wynikające z potrzeby zapewnienia
bezpieczeństwa obiektów budowlanych) w obszarze przepisów dotyczących utrzymania
obiektów budowlanych, które obejmowały uzupełnienie lub nowe redakcje art. 61, 62, 66, 70
i 92 ustawy - Prawo budowlane.
W szczególności w przepisach ww. ustawy sformułowano normę, wynikającą z zasady
wyrażonej w art. 5 ustawy - Prawo budowlane, że właściciel lub zarządca obiektu
budowlanego odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego
nie tylko w aspekcie sprawności technicznej tego obiektu, ale również w sytuacji
oddziaływania na ten obiekt różnych czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt,
związanych z działaniem sił natury, takich jak:
• wyładowania atmosferyczne,
• wstrząsy sejsmiczne,
• silne wiatry,
• intensywne opady atmosferyczne,
• osuwiska ziemi,
• zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach
wodnych,
• pożary,
• powodzie
w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie
takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa ludzi lub środowiska.
Ponadto warto podkreślić, że z inicjatywy Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego wprowadzono do § 204 nowelizowanego (w lipcu 2009r.) rozporządzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie - ustęp 7 o brzmieniu „Budynki użyteczności publicznej z
pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania znacznej liczby osób, takie jak: hale
widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, handlowe, dworcowe powinny być
wyposażone, w zależności od potrzeb, w urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych
dla bezpieczeństwa konstrukcji, takich jak: przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w
konstrukcji” dotyczący obowiązku monitorowania stanu konstrukcji obiektów budowlanych
podwyższonego ryzyka. Stosowanie tego przepisu może w istotnym zakresie ograniczyć
ryzyko powstawania, w ww. obiektach,
katastrof budowlanych, które mogą być
wywoływane, miedzy innymi zjawiskami klimatycznymi.
3.4. Działania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie nowelizacji
norm
Uwzględniając wyniki analiz w zakresie katastrof budowlanych, Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego:
1) wystąpił w 2006r. do Ministra Infrastruktury w sprawie nowelizacji Polskiej Normy
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.
W pierwszej połowie 2009r. wdrożono do zbioru Polskich Norm metodą tłumaczenia
Normę Europejską PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na
konstrukcje. Część 1-3 Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem - zatwierdzoną przez
Prezesa PKN w dniu 22.04.2009 r. Zawiera on krajowy załącznik informacyjny NB, którego
treścią są postanowienia krajowe dotyczące ustalania obciążenia śniegiem w projektowaniu
budynków i obiektów inżynierskich przeznaczonych do realizacji na terytorium Polski.
2) w związku z rejestrowanym od 2006r. wzrostem liczby katastrof budowlanych
wywołanych huraganowymi wiatrami, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał za celowe
podjęcie działań przyśpieszających przyjęcie pakietu Eurocodu l do przepisów obowiązujących w
Polsce, ponieważ posiada on parametry obliczeniowe o ok. 40% wyższe niż obowiązująca
„Polska Norma PN-77B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem" i w
lipcu 2008rr. wystąpił do Ministra Infrastruktury z prośbą o przyśpieszenie tych działań.
4. Podsumowanie i wnioski
1) W Polsce od 2006r. rejestruje się wzrost liczby katastrof budowlanych wywołanych
czynnikami o charakterze losowym, w których dominują katastrofy wywołane
huraganowymi wiatrami. Powyższe może potwierdzać słuszność obserwacji klimatologów,
którzy uważają że należy się liczyć ze wzrostem liczby gwałtownych zjawisk przyrodniczych
jako skutków globalnego ocieplenia.
2) Najwięcej katastrof
budowlanych wystąpiło w procesie użytkowania obiektów
budowlanych - co wynika z relatywnie bardzo dużej liczby istniejących obiektów
budowlanych w stosunku do liczby obiektów budowanych. Powyższe jest od lat pewną
prawidłowością i może również świadczyć o zaniedbaniach w zakresie realizacji
ustawowych obowiązków przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, co
stwierdzano podczas kontroli utrzymania obiektów budowlanych prowadzonych przez
organy nadzoru budowlanego.
3) W latach 2007-2008 największa liczba katastrof budowlanych wystąpiła w grupie
obiektów budowlanych:
• mieszkalnych (829 obiektów co stanowi 50,7% wszystkich katastrof zaistniałych w
latach 2007-2008) oraz

•

gospodarczych (329 obiektów co stanowi 38,5% wszystkich katastrof zaistniałych w
latach 2007-2008).
W poprzednich latach dominowały katastrofy w grupie obiektów gospodarczych.
W Polsce huraganowe wiatry wyrządzają większość szkód przede wszystkim w
budownictwie wiejskim, często stosunkowo starym.
4) Przy konstruowaniu budynków odpornych na działanie silnego wiatru można
wykorzystać doświadczenia krajów nawiedzanych przez huraganowe wiatry, przede
wszystkim Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Celowe jest przeniesienie tych
doświadczeń na grunt Polski.
6) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz terenowe organy nadzoru budowlanego
podejmują szereg działań ukierunkowanych na zwiększenie stanu bezpieczeństwa
obiektów budowlanych, w tym wynikających z analiz w zakresie zaistniałych katastrof
budowlanych wywoływanych zjawiskami klimatycznymi.
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