
Dz.U.01.138.1554  

ROZPORZ=DZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY 

z dnia 19 listopada 2001 r. 

w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

(Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r.) 

Na podstawie art. 19 ust. 2 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 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, 
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 129, poz. 1439) zarz>dza siC, co nastCpuje: 

§ 1. Rozporz>dzenie okreWla rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listC obiektów budowlanych i kryteria techniczne, 
jakimi powinien kierować siC organ podczas nakładania na inwestora obowi>zku ustanowienia inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

§ 2. 1. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie obiektów 
budowlanych: 
 1) ucytecznoWci publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2.500 m

3
 i wiCkszej, 

 2) wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji 
lub remontów, 

 3) budynków i budowli: 
a) o wysokoWci nad terenem 15 m i wiCkszej, 
b) zawieraj>cych pomieszczenie zagrocone wybuchem w rozumieniu przepisów przeciwpocarowych, 
c) wymagaj>cych uwzglCdnienia ruchów podłoca, w tym spowodowanych wpływem eksploatacji 

górniczej, 
d) z zainstalowan> moc> elektryczn> 1.000 kW i wiCksz>, 
e) technicznych o kubaturze ponad 2.500 m

3, zwi>zanych z obiektami budowlanymi, o których mowa 
w pkt 12, 

 4) budowli mostowych wszelkich typów, w tym wiaduktów, estakad i innych podobnych obiektów 
budowlanych, 

 5) zapór ziemnych i wałów przeciwpowodziowych o wysokoWci 3 m i wiCkszej lub chroni>cych miasta, 
wsie, obszary rolne i leWne o powierzchni powycej 1.000 ha oraz budowli technicznych zwi>zanych z 
tymi obiektami budowlanymi, 

 6) budowli piCtrz>cych o rócnicy poziomów lustra wody 3 m i wiCkszej oraz Wcian oporowych o 
wysokoWci 3 m i wiCkszej, 

 7) budowli zbiornikowych naziemnych i podziemnych na materiały stałe, płynne i gazowe: 
a) niebezpieczne dla ludzi, mienia i Wrodowiska, 
b) o wysokoWci lub zagłCbieniu 5 m i wiCkszych, 

 8) ujCć i przepompowni wód Wródl>dowych o wydajnoWci powycej 300 m3/h lub głCbokoWci 100 m i 
wiCkszej, 

 9) stacji uzdatniania wody i oczyszczania Wcieków o wydajnoWci 50 m3/h i wiCkszej, 
10) słuc>cych do składowania i usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów, 
11) linii elektroenergetycznych o napiCciu 110 kV i wiCkszym oraz stacji elektroenergetycznych, 

rozdzielczych i przetwórczych z nimi zwi>zanych, 
12) linii telekomunikacyjnych przewodowych i radiowych - dalekosiCcnych (miCdzynarodowych, 

miCdzymiastowych i wewn>trzstrefowych) oraz linii pomiCdzy centralami, 
13) sieci gazowych: 

a) gazoci>gów o ciWnieniu nominalnym 5 kPa i wiCkszym, 



b) gazoci>gów o ciWnieniu nominalnym do 5 kPa i Wrednicach przewodów wiCkszych nic 150 mm, z 
wyj>tkiem przył>czy gazowych o ciWnieniu nie wiCkszym nic 400 kPa, 

c) obiektów tłoczni gazu, 
d) obiektów stacji gazowych, wyposaconych co najmniej w dwa ci>gi redukcyjne, 

14) ruroci>gów oraz obiektów i urz>dzeM z nimi zwi>zanych: 
a) ciepłowniczych: 

– tradycyjnych o Wrednicy 310 mm i wiCkszej, 
– preizolowanych o Wrednicy 200 mm i wiCkszej, 

b) wodoci>gowych o Wrednicy 200 mm i wiCkszej oraz kanalizacyjnych o Wrednicy 400 mm i wiCkszej, 
c) innych transportuj>cych czynnik płynny lub gazowy niebezpieczny dla ludzi, mienia i Wrodowiska, 

15) dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz zwi>zanych z nimi bezpoWrednio obiektów 
budowlanych, w tym tuneli drogowych i innych budowli, 

16) kanałów ceglugi Wródl>dowej oraz melioracyjnych, 
17) sieci melioracyjnych na obszarze powycej 100 ha, 
18) kanałów energetycznych, 
19) dróg szynowych, wraz z przeznaczonymi do prowadzenia ruchu budynkami, budowlami i 

urz>dzeniami, 
20) urz>dzeM transportowych linowych i linowo-terenowych słuc>cych do publicznego przewozu osób w 

celach turystyczno-sportowych, 
21) budowli pola naziemnego ruchu lotniczego na lotniskach. 

2. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane takce przy realizacji obiektów 
budowlanych, niewymienionych w ust. 1, podlegaj>cych ocenie oddziaływania na Wrodowisko, okreWlonych 
w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym oraz o ochronie i kształtowaniu Wrodowiska. 

§ 3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane równiec przy realizacji obiektów 
budowlanych lub ich czCWci, które zawieraj>: 
 1) ustroje konstrukcyjne, takie jak powłoki, łupiny, tarcze, łuki i kopuły oraz linowe wisz>ce bez wzglCdu 

na ich rozpiCtoWć, a takce fundamenty inne nic proste ławy i stopy fundamentowe posadowione 
bezpoWrednio na stabilnym gruncie noWnym, 

 2) elementy konstrukcyjne: 
a) o rozpiCtoWci 12 m i wiCkszej, wysiCgu 3 m i wiCkszym lub o wysokoWci jednej kondygnacji 6 m i 

wiCkszej, 
b) poddane obci>ceniu ucytkowemu 5 kN/m2

 i wiCkszemu, obci>ceniu zmiennemu ruchomemu, a 
takce zwymiarowane z uwzglCdnieniem wpływów dynamicznych, termicznych, skurczów 
materiałowych lub ruchów podpór, 

c) sprCcane na budowie lub na miejscu ich wbudowania w obiekcie budowlanym, a takce poddane 
zabezpieczeniu ciCgien sprCcaj>cych i ich urz>dzeM kotwi>cych. 

§ 4. WłaWciwy organ, w decyzji o pozwoleniu na budowC albo w decyzji o pozwoleniu na wznowienie 
robót budowlanych, nakłada obowi>zek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego okreWlonej 
specjalnoWci, z powołaniem odpowiedniego dla danego obiektu przepisu rozporz>dzenia. 

§ 5. Rozporz>dzenie wchodzi w cycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

 


