Zgodnie z nowymi „Zasadami postępowania podczas interwencji prowadzonymi
w związku ze zgłoszeniami wystąpienia zagrożeo od rojów lub gniazd owadów
błonkoskrzydłych” otrzymanymi z Komendy Głównej Paostwowej Straży Pożarnej, formy
działania zastępu straży pożarnej po przyjeździe na miejsce zdarzenia wyglądają następująco:
1. W przypadku stwierdzenia zagrożeo związanych z przebywającymi w obiekcie osobami,
w szczególności dotyczy to obecności grup dzieci lub osób o ograniczonej zdolności
poruszania się, doraźnie ewakuowane są te osoby poza strefę zagrożenia i podejmuje się
wszelkie niezbędne działania zmierzające do usunięcia roju lub gniazda.
2. W pozostałych przypadkach podejmuje się działania polegające na: ewakuacji osób ze
strefy zagrożenia, oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy, poinformowaniu właściciela,
zarządcy lub użytkownika obiektu o występowaniu roju lub gniazda i pisemnym
przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem usunięcia zagrożenia (zapewnienie dalszego
bezpiecznego użytkowania obiektu) w myśl art. 61 ustawy „Prawo budowlane”.
3. W przypadku konieczności usunięcia gniazda owadów, do którego dostęp jest
utrudniony i usuwanie go będzie wymagało rozbiórki oraz późniejszej naprawy
elementów konstrukcji obiektu, informuje się o tym fakcie właściciela, zarządcę lub
użytkownika obiektu; przy braku akceptacji takiej formy działania stosuje się metodę
określoną w pkt. 2.
4. W sytuacji, w której skutecznośd usunięcia gniazda owadów wymusi koniecznośd
zastosowania specjalistycznych środków chemicznych, będących w posiadaniu
wyspecjalizowanych firm, również stosuje się metodę określoną w pkt. 2.
5. W przypadku stwierdzenia braku jakichkolwiek zagrożeo zdarzenie traktuje się jako
alarm fałszywy „w dobrej wierze”.

Prawo budowlane
Art. 61. [Zasady prawidłowego użytkowania] [47] Właściciel lub zarządca obiektu
budowlanego jest obowiązany:
1) utrzymywad i użytkowad obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;
(art. 5 ust. 2 - Obiekt budowlany należy użytkowad w sposób zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywad w należytym stanie technicznym
i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych
i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których
mowa w ust. 1 pkt 1-7.)
2) zapewnid, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie
wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem
człowieka lub 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 lub powodzie, w wyniku których następuje
uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące
spowodowad zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeostwa mienia lub środowiska.

