
ZARZĄDZENIE NR 3/2020 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu 

z dnia 04.09.2020 roku 

w sprawie przeprowadzania w trakcie stanu epidemiiczynności kontrolnych przez 

pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu 

 

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane                       

(Dz. U.2020, poz. 1333 j.t.,) – dalej pr. bud., oraz na podstawie § 14 ust. 1                             

i ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 

(Dz. U. z 2020, poz. 964) – dalej r.u.o.n., zarządzam co następuje: 

  

§ 1 

Wykonywanie przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego                      

w Golubiu-Dobrzyniu w trakcie stanu epidemii czynności kontrolnych wiążących się                         

z prawem do wstępu do obiektu budowlanego na teren budowy, oraz na teren zakładu pracy, 

powinny towarzyszyć następujące środki profilaktyczne: 

 

1. W czynnościach kontrolnych prowadzonych przez pracowników PINB uczestniczyć 

powinny osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów choroby, w tym szczególnie bez: 

kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni, duszności. 

2. W czynnościach kontrolnych nie mogą brać udziału osoby odbywające kwarantannę 

lub izolację lub przebywające na co dzień z innymi osobami podlegającymi 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, bądź w dniach poprzedzających 

kontrolę miały kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 – w takim przypadku 

konieczny jest o kontakt telefoniczny z pracownikiem Inspektoratu przed kontrolą. 

3. W celu przeciwdziałaniu grupowania się osób uczestniczących w czynnościach 

kontrolnych i dla zapewnienia przestrzegania dystansu społecznego, określonego 

przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 1,5 metra od drugiej osoby, zaleca się 

aby w kontroli uczestniczyły w miarę możliwości pojedyncze osoby. W przypadku 

konieczności udziału większej liczby osób, należy bezwarunkowo zachowywać 

odstęp. 

4. W celach profilaktycznych osoby uczestniczące w czynnościach kontrolnych powinny 

mieć zakryte usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski, przyłbicy. 

  

§ 2 

O konieczności zastosowania w trakcie kontroli czynności kontrolnych środków 

profilaktycznych wymienionych w § 1 należy powiadomić uczestników kontroli przed 

podjęciem czynności. W przypadku przesyłania wezwań, do pisma załączana będzie 

informacja o treści jak § 1 niniejszego zarządzenia według załącznika 1. W innych 

przypadkach informacja podawana jest ustnie na początku czynności kontrolnych. 

 
§ 3 

Zarządzenie obowiązuje w czasie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii. 

 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04.09.2020 r. 
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