
Dz.U.02.108.953  
2004-09-25   zm.  Dz.U.2004.198.2042 § 1 

ROZPORZ=DZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY 

z dnia 26 czerwca 2002 r. 

w sprawie dziennika budowy, montacu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawieraj>cego dane dotycz>ce bezpieczeMstwa pracy i ochrony zdrowia. 

(Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.) 

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, 
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 
1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarz>dza 
siC, co nastCpuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Rozporz>dzenie okreWla sposób prowadzenia dziennika budowy, montacu i rozbiórki, osoby 
upowacnione do dokonywania w nich wpisów, dane, jakie zawiera tablica informacyjna, oraz ogłoszenie 
zawieraj>ce dane dotycz>ce bezpieczeMstwa pracy i ochrony zdrowia. 

2. Ilekroć w rozporz>dzeniu jest mowa o dzienniku budowy, nalecy przez to rozumieć takce dziennik 
rozbiórki lub montacu. 

Rozdział 2 

Dziennik budowy 

§ 2. 1. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeM i okolicznoWci zachodz>cych w toku ich wykonywania i maj>cych 
znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowoWci wykonywania budowy, rozbiórki lub montacu. 

2. Dziennik budowy prowadzi siC w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała 
kolejnoWć zdarzeM i okolicznoWci, o których mowa w ust. 1. 

§ 3. 1. Dziennik budowy prowadzi siC odrCbnie dla kacdego obiektu budowlanego, wymagaj>cego 
pozwolenia na budowC. 

2. Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi siC odrCbnie dla kacdego 
wydzielonego odcinka robót. 

3. Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metod> montacu dodatkowo prowadzi siC dziennik 
montacu. 

4. Jeceli odrCbne przepisy nakładaj> obowi>zek prowadzenia specjalnego dziennika robót, fakt jego 
prowadzenia odnotowuje siC w dzienniku budowy, a po zakoMczeniu robót specjalny dziennik robót 
doł>cza siC do dziennika budowy. 

§ 4. 1. 
(1)

 Inwestor wystCpuje do organu, który wydał decyzjC o pozwoleniu na budowC, o wydanie 
dziennika budowy. 

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym 
decyzja o pozwoleniu na budowC stała siC ostateczna, za zwrotem kosztów zwi>zanych z jego 
przygotowaniem. 



§ 5. 1. Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed 
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów s> podwójne - oryginał i kopia z 
perforacj> umocliwiaj>c> łatwe jej wyrywanie. 

2. Na poszczególne strony dziennika budowy organ wydaj>cy dziennik nanosi pieczCcie. 

§ 6. 1. Na stronie tytułowej dziennika budowy organ, o którym mowa w § 4 ust. 1, zamieszcza numer, 
datC wydania oraz liczbC stron dziennika, imiC i nazwisko lub nazwC (firmC) inwestora, rodzaj i adres 
budowy, rozbiórki lub montacu, numer i datC wydania pozwolenia na budowC oraz pouczenie o sposobie 
prowadzenia dziennika i odpowiedzialnoWci okreWlonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane. 

2. Na pierwszej stronie dziennika budowy inwestor zamieszcza imiC i nazwisko lub nazwC (firmC) 
wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawuj>cych kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór 
autorski i inwestorski, podaj>c ich specjalnoWci i numery uprawnieM budowlanych. Osoby te potwierdzaj> 
podpisem i dat> przyjCcie powierzonych im obowi>zków. 

3. Kolejne strony dziennika budowy przeznacza siC na wpisy dotycz>ce przebiegu robót 
budowlanych. Kacdy wpis oznacza dat> i podpisuje osoba dokonuj>ca wpisu, z podaniem imienia, 
nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. 

4. Jeceli w trakcie wykonywania robót budowlanych nastCpuje zmiana kierownika budowy, 
kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawuj>cego nadzór autorski, w 
dzienniku budowy dokonuje siC wpisu okreWlaj>cego stan zaawansowania i zabezpieczenia 
przekazywanej budowy, rozbiórki lub montacu. Wpis ten potwierdza siC dat> i podpisami osoby 
przekazuj>cej i przejmuj>cej obowi>zki. 

5. Pod kacdym wpisem w dzienniku budowy osoby, których wpis dotyczy, potwierdzaj> podpisem i 
dat> zapoznanie siC z jego treWci>. 

6. Kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy fakt zamkniCcia dziennika lub jego 
kontynuacjC w nastCpnym, kolejno numerowanym tomie. 

§ 7. 1. Wpisów w dzienniku budowy dokonuje siC w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach 
stron, zamieszczaj>c je w porz>dku chronologicznym, w sposób uniemocliwiaj>cy dokonanie póaniejszych 
uzupełnieM. 

2. W razie koniecznoWci wprowadzenia poprawek do dokonanych juc wpisów, nalecy niewłaWciwy 
tekst skreWlić w sposób umocliwiaj>cy jego odczytanie i wprowadzić właWciw> treWć, z uzasadnieniem 
wprowadzonej zmiany. SkreWlenia i poprawki s> dokonywane w formie wpisu do dziennika budowy. 

3. Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron jest zabronione. 

§ 8. 1. Protokoły zwi>zane z budow> lub sporz>dzane w trakcie wykonywania robót budowlanych 
wpisuje siC do dziennika budowy. 

2. Dopuszcza siC sporz>dzanie protokołów, o których mowa w ust. 1, na oddzielnych arkuszach. 
Arkusze te nalecy doł>czyć w sposób trwały do oryginału dziennika budowy i jego kopii lub zamieWcić w 
oddzielnym zbiorze, dokonuj>c w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. 

§ 9. 1. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upowacnieni s>: 
 1) inwestor, 
 2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 
 3) projektant, 
 4) kierownik budowy, 
 5) kierownik robót budowlanych, 
 6) osoby wykonuj>ce czynnoWci geodezyjne na terenie budowy, 
 7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynnoWci kontrolnych. 
2. Osoby, o których mowa w § 6 ust. 5, upowacnione s> do dokonywania wpisów w dzienniku 

budowy w zakresie, o którym mowa w tym przepisie. 

§ 10. Pracownicy organów nadzoru budowlanego potwierdzaj> kacdorazowo, wpisem do dziennika 
budowy, swoj> obecnoWć na budowie. 



§ 11. 1. Dziennik budowy znajduje siC na stałe na terenie budowy lub rozbiórki i jest dostCpny dla 
osób upowacnionych, o których mowa w § 9 ust. 1. Dziennik budowy nalecy przechowywać w sposób 
zapobiegaj>cy uszkodzeniu, kradziecy lub zniszczeniu. 

2. Za właWciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właWciwe przechowywanie na terenie 
budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy. 

§ 12. Przepisy niniejszego rozdziału, z wyj>tkiem § 6 ust. 1 i 2, stosuje siC do kolejnych tomów 
dziennika budowy. 

Rozdział 3 

Tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawieraj>ce dane dotycz>ce bezpieczeMstwa i ochrony 
zdrowia 

§ 13. 1. Tablica informacyjna zawiera: 
 1) okreWlenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 
 2) numer pozwolenia na budowC oraz nazwC, adres i numer telefonu właWciwego organu nadzoru 

budowlanego, 
 3) imiC i nazwisko lub nazwC (firmC), adres oraz numer telefonu inwestora, 
 4) imiC i nazwisko lub nazwC (firmC), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót 

budowlanych, 
 5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: 

a) kierownika budowy, 
b) kierowników robót, 
c) inspektora nadzoru inwestorskiego, 
d) projektantów, 

 6) numery telefonów alarmowych Policji, stracy pocarnej, pogotowia, 
 7) numer telefonu okrCgowego inspektora pracy. 

2. Tablica informacyjna ma kształt prostok>ta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy 
informacyjnej wykonuje siC w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru cółtego, literami i cyframi 
koloru czarnego, o wysokoWci co najmniej 4 cm. 

3. 
(2)

 TablicC informacyjn> umieszcza siC w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu 
do takiej drogi, na wysokoWci umocliwiaj>cej jej odczytanie. 

§ 14. 1. Ogłoszenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane, umieszcza siC na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 
 1) przewidywane terminy rozpoczCcia i zakoMczenia wykonywania robót budowlanych, 
 2) maksymaln> liczbC pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
 3) informacje dotycz>ce planu bezpieczeMstwa i ochrony zdrowia. 

Rozdział 4 

Przepis koMcowy 

§ 15. Rozporz>dzenie wchodzi w cycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
Przypisy: 
1)

 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporz>dzenia z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U.04.198.2042) 
zmieniaj>cego nin. rozporz>dzenie z dniem 25 wrzeWnia 2004 r. 
2)

 § 13 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporz>dzenia z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U.04.198.2042) 
zmieniaj>cego nin. rozporz>dzenie z dniem 25 wrzeWnia 2004 r. 
 

 


