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Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie w związku z wejściem 

w życie od dnia 1 stycznia 2023 r. Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego (c-KOB) 

oficjalnej, rządowej aplikacji do prowadzenia książki obiektu budowlanego zwraca się

z prośbą o pomoc w jej promowaniu poprzez umieszczenie folderu informacyjno-

promocyjnego w widocznym miejscu instytucji oraz umieszczenie go na oficjalnej stronie 

internetowej urzędu.

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB) umożliwia w prosty sposób 

założenie i prowadzenie książki, wprowadzanie informacji o ekspertyzach i badaniach 

technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 

ustawy- Prawo Budowlane. Należy również zaznaczyć, że w dalszej perspektywie system 

stanie się jedynym narzędziem do prowadzenia książki obiektu budowlanego i niemożliwym 

stanie się prowadzenie jej w formie papierowej.

Wszelkie informacje znajdą Państwo na poniższych stronach:

https://www.gunb.gov.pl/strona/c-kob 

oraz https://www.gunb.gov.pl/strona/pytania-i-odpowiedzi-0#c-KOB

System c-KOB jest bardzo korzystny dla właścicieli i zarządców nieruchomości a jego 

podstawowe zalety to: 

 pełna kontrola nad aktualnością przeglądów,

 funkcja powiadamiania o zbliżających się kontrolach i przeglądach okresowych,

 szybki i bezpośredni dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca,

 łatwa edycja danych,

 automatyczne przekazywanie wymaganych dokumentów organom,

 niwelowanie ryzyka pracy w obiektach bez aktualnych przeglądów,

 niwelowanie kosztów związanych z karami za użytkowanie obiektów bez aktualnych 

przeglądów,

 zmniejszenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.
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Do korzystania z aplikacji c-KOB nie potrzeba żadnego specjalistycznego sprzętu, czy 

oprogramowania. Wystarczy komputer i przeglądarka internetowa. Dostępna jest także wersja 

mobilna na smartfony do pobrania ze sklepu Google Play, czy Apple AppStore, a aplikacja

c-KOB jest oczywiście całkowicie bezpłatna.
                                                                                                                                           

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
                                                                                                                                           w Hrubieszowie

                                                                                                                                            Mateusz Malimon
                                                                                                                                             /podpisano elektronicznie/

Załącznik: 
1. Folder_c-kob

Otrzymują:
1. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie,
2. Urząd Miasta Hrubieszów
3. Urząd Gminy Hrubieszów
4. Urząd Gminy Uchanie
5. Urząd Gminy Trzeszczany
6. Urząd Gminy Horodło
7. Urząd Gminy Mircze
8. Urząd Gminy Werbkowice
9. Urząd Gminy Dołhobyczów
10. A/a

Sporządził: M.B.
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