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USTAWA 

z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane
1)

 

(tekst jednolity) 

Rozdział 1  

Przepisy ogólne 

Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustaw>", normuje działalnoWć obejmuj>c> sprawy 
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz okreWla zasady działania 
organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

Art. 2. 1. Ustawy nie stosuje siC do wyrobisk górniczych. 
2. Przepisy ustawy nie naruszaj> przepisów odrCbnych, a w szczególnoWciŚ 

 1) prawa geologicznego i górniczego - w odniesieniu do obiektów budowlanych zakładów górniczychś 
 2) prawa wodnego - w odniesieniu do urz>dzeM wodnychś 
 3) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - w odniesieniu do obiektów i obszarów wpisanych do 

rejestru zabytków oraz obiektów i obszarów objCtych ochron> konserwatorsk> na podstawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa oŚ 
 1) obiekcie budowlanym - nalecy przez to rozumiećŚ 

a) budynek wraz z instalacjami i urz>dzeniami technicznymi, 
b) budowlC stanowi>c> całoWć techniczno-ucytkow> wraz z instalacjami i urz>dzeniami, 
c) obiekt małej architekturyś 

 2) budynku - nalecy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi>zany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomoc> przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalecy przez to rozumieć budynek wolno stoj>cy albo 
budynek w zabudowie blianiaczej, szeregowej lub grupowej, słuc>cy zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowi>cy konstrukcyjnie samodzieln> całoWć, w którym dopuszcza siC 
wydzielenie nie wiCcej nic dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
ucytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczaj>cej 30 % powierzchni całkowitej budynkuś 

 3) 
(1)

 budowli - nalecy przez to rozumieć kacdy obiekt budowlany niebCd>cy budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jakŚ obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci 
techniczne, wolno stoj>ce maszty antenowe, wolno stoj>ce trwale zwi>zane z gruntem urz>dzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stoj>ce instalacje przemysłowe lub urz>dzenia techniczne, oczyszczalnie Wcieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejWcia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takce czCWci budowlane 
urz>dzeM technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni j>drowych 
i innych urz>dzeM) oraz fundamenty pod maszyny i urz>dzenia, jako odrCbne pod wzglCdem 
technicznym czCWci przedmiotów składaj>cych siC na całoWć ucytkow>ś 

3a) obiekcie liniowym - nalecy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym 
parametrem jest długoWć, w szczególnoWci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodoci>g, kanał, 



gazoci>g, ciepłoci>g, ruroci>g, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, 
umieszczona bezpoWrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, 
przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowi> obiektu budowlanego lub jego czCWci ani 
urz>dzenia budowlanegoś 

 4) obiekcie małej architektury - nalecy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególnoWciŚ 
a) kultu religijnego, jakŚ kapliczki, krzyce przydrocne, figury, 
b) pos>gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) ucytkowe słuc>ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz>dku, jakŚ piaskownice, huWtawki, 

drabinki, Wmietnikiś 
 5) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalecy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego ucytkowania w okresie krótszym od jego trwałoWci technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takce obiekt budowlany niepoł>czony trwale z gruntem, 
jakŚ strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedacy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urz>dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty konteneroweś 

 6) budowie - nalecy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w okreWlonym miejscu, a 
takce odbudowC, rozbudowC, nadbudowC obiektu budowlanego; 

 7) robotach budowlanych - nalecy przez to rozumieć budowC, a takce prace polegaj>ce na 
przebudowie, montacu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanegoś 

7a) przebudowie - nalecy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których 
nastCpuje zmiana parametrów ucytkowych lub technicznych istniej>cego obiektu budowlanego, z 
wyj>tkiem charakterystycznych parametrów, jakŚ kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokoWć, 
długoWć, szerokoWć b>da liczba kondygnacjiś w przypadku dróg s> dopuszczalne zmiany 
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagaj>cym zmiany granic pasa drogowegoś 

 8) remoncie - nalecy przez to rozumieć wykonywanie w istniej>cym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegaj>cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowi>cych biec>cej 
konserwacji, przy czym dopuszcza siC stosowanie wyrobów budowlanych innych nic ucyto w stanie 
pierwotnym; 

 9) urz>dzeniach budowlanych - nalecy przez to rozumieć urz>dzenia techniczne zwi>zane z obiektem 
budowlanym, zapewniaj>ce mocliwoWć ucytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przył>cza i urz>dzenia instalacyjne, w tym słuc>ce oczyszczaniu lub gromadzeniu Wcieków, a takce 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Wmietnikiś 

10) terenie budowy - nalecy przez to rozumieć przestrzeM, w której prowadzone s> roboty budowlane 
wraz z przestrzeni> zajmowan> przez urz>dzenia zaplecza budowyś 

11) prawie do dysponowania nieruchomoWci> na cele budowlane - nalecy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikaj>cy z prawa własnoWci, ucytkowania wieczystego, zarz>du, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowi>zaniowego, przewiduj>cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanychś 

12) pozwoleniu na budowC - nalecy przez to rozumieć decyzjC administracyjn> zezwalaj>c> na 
rozpoczCcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych nic budowa obiektu 
budowlanego; 

13) dokumentacji budowy - nalecy przez to rozumieć pozwolenie na budowC wraz z zał>czonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów czCWciowych i koMcowych, w miarC 
potrzeby, rysunki i opisy słuc>ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi>ckC obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metod> montacu - takce dziennik montacuś 

14) dokumentacji powykonawczej - nalecy przez to rozumieć dokumentacjC budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

15) terenie zamkniCtym - nalecy przez to rozumieć teren zamkniCty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego; 

16) (uchylony); 
17) właWciwym organie - nalecy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właWciwoWci, okreWlonej w rozdziale 8ś 
18) (uchylony); 
19) organie samorz>du zawodowego - nalecy przez to rozumieć organy okreWlone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorz>dach zawodowych architektów, incynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z póan. zm.2)

); 



20) obszarze oddziaływania obiektu - nalecy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 
budowlanego na podstawie przepisów odrCbnych, wprowadzaj>cych zwi>zane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 

21) (uchylony). 

Art. 4. Kacdy ma prawo zabudowy nieruchomoWci gruntowej, jeceli wykace prawo do dysponowania 
nieruchomoWci> na cele budowlane, pod warunkiem zgodnoWci zamierzenia budowlanego z przepisami. 

Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze zwi>zanymi z nim urz>dzeniami budowlanymi nalecy, bior>c pod 
uwagC przewidywany okres ucytkowania, projektować i budować w sposób okreWlony w przepisach, w tym 
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniaj>cŚ 
 1) spełnienie wymagaM podstawowych dotycz>cychŚ 

a) bezpieczeMstwa konstrukcji, 
b) bezpieczeMstwa pocarowego, 
c) bezpieczeMstwa ucytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Wrodowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji ucytkowania energiiś 

 2) warunki ucytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególnoWci w zakresieŚ 
a) zaopatrzenia w wodC i energiC elektryczn> oraz, odpowiednio do potrzeb, w energiC ciepln> i 

paliwa, przy załoceniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania Wcieków, wody opadowej i odpadów; 

2a) mocliwoWć dostCpu do usług telekomunikacyjnych, w szczególnoWci w zakresie szerokopasmowego 
dostCpu do Internetuś 

 3) mocliwoWć utrzymania właWciwego stanu technicznegoś 
 4) niezbCdne warunki do korzystania z obiektów ucytecznoWci publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególnoWci poruszaj>ce siC na 
wózkach inwalidzkich; 

 5) warunki bezpieczeMstwa i higieny pracyś 
 6) ochronC ludnoWci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnejś 
 7) ochronC obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objCtych ochron> konserwatorsk>ś 
 8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanejś 
 9) poszanowanie, wystCpuj>cych w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich, w tym zapewnienie dostCpu do drogi publicznejś 
10) warunki bezpieczeMstwa i ochrony zdrowia osób przebywaj>cych na terenie budowy. 

2. Obiekt budowlany nalecy ucytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami 
ochrony Wrodowiska oraz utrzymywać w nalecytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczaj>c 
do nadmiernego pogorszenia jego właWciwoWci ucytkowych i sprawnoWci technicznej, w szczególnoWci w 
zakresie zwi>zanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7. 

3. Dla budynku oddawanego do ucytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a takce czCWci 
budynku stanowi>cej samodzieln> całoWć techniczno-ucytkow>, w przypadkach, o których mowa w ust. 4, 
dokonuje siC oceny charakterystyki energetycznej w formie Wwiadectwa charakterystyki energetycznej 
zawieraj>cego okreWlenie wielkoWci energii w kWh/m2/rok niezbCdnej do zaspokojenia rócnych potrzeb 
zwi>zanych z ucytkowaniem budynku, a takce wskazanie mocliwych do realizacji robót budowlanych, 
mog>cych poprawić pod wzglCdem opłacalnoWci ich charakterystykC energetyczn>. Vwiadectwo 
charakterystyki energetycznej wacne jest 10 lat. 

4. W przypadku umów, na podstawie których nastCpujeŚ 
 1) przeniesienie własnoWciŚ 

a) budynku, 
b) lokalu mieszkalnego, z wyj>tkiem przeniesienia własnoWci lokalu na podstawie umowy zawartej 

miCdzy osob>, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielni> mieszkaniow> lub 
c) bCd>cej nieruchomoWci> czCWci budynku stanowi>cej samodzieln> całoWć techniczno-ucytkow>, 

albo 
 2) zbycie spółdzielczego własnoWciowego prawa do lokalu 
- zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie Wwiadectwo charakterystyki energetycznejś 



 3) powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub czCWci budynku stanowi>cej 
samodzieln> całoWć techniczno-ucytkow> - wynajmuj>cy udostCpnia najemcy odpowiednie 
Wwiadectwo charakterystyki energetycznej. 
4a. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, Wwiadectwo charakterystyki energetycznej nie moce 

być sporz>dzone przez właWciciela budynku, lokalu lub bCd>cej nieruchomoWci> czCWci budynku 
stanowi>cej samodzieln> całoWć technicznoucytkow> oraz osobC, której przysługuje spółdzielcze 
własnoWciowe prawo do lokalu. 

5. W budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej oraz w budynkach z instalacj> centralnego 
ogrzewania zasilan> ze aródła w budynku lub poza nim, Wwiadectwo charakterystyki energetycznej lokalu 
mieszkalnego moce być opracowane na podstawie Wwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 
Przepisu nie stosuje siC do lokali mieszkalnych posiadaj>cych własne instalacje ogrzewcze. 

5a. W przypadku okreWlonym w ust. 5, właWciciel lub zarz>dca budynku ma obowi>zek uzyskania 
Wwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii nieodpłatnie właWcicielowi 
lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnoWciowe prawo do lokalu, w terminie 
nie dłucszym nic 6 miesiCcy od dnia złocenia przez niego wniosku w tej sprawie. 

5b. Vwiadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego nalec>cego do grupy lokali 
mieszkalnych o jednakowych rozwi>zaniach konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych oraz o takim 
samym stopniu zucycia maj>cym wpływ na jakoWć energetyczn> lokalu mieszkalnego i stwierdzonym na 
podstawie: 
 1) budowlanej dokumentacji technicznej, 
 2) inwentaryzacji techniczno-budowlanej, w przypadku braku budowlanej dokumentacji technicznej 
- moce być opracowane w oparciu o wykonan> dla jednego z tych lokali charakterystykC energetyczn> 
oraz ocenC tej charakterystyki. 

6. Vwiadectwo charakterystyki energetycznej zawieraj>ce nieprawdziwe informacje o wielkoWci 
energii jest wad> fizyczn> rzeczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póan. zm.3)) o rCkojmi za wady. 

7. Przepisów ust. 3-6 nie stosuje siC do budynkówŚ 
 1) podlegaj>cych ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 
 2) ucywanych jako miejsca kultu i do działalnoWci religijnejś 
 3) przeznaczonych do ucytkowania w czasie nie dłucszym nic 2 lataś 
 4) niemieszkalnych słuc>cych gospodarce rolnejś 
 5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energiC nie wiCkszym nic 50 kWh/m2

/rok; 
 6) mieszkalnych przeznaczonych do ucytkowania nie dłucej nic 4 miesi>ce w rokuś 
 7) wolnostoj>cych o powierzchni ucytkowej ponicej 50 m2

. 
8. Vwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub czCWci budynku 

stanowi>cej samodzieln> całoWć techniczno-ucytkow> moce sporz>dzać osoba, któraŚ 
 1) posiada pełn> zdolnoWć do czynnoWci prawnychś 
 2) ukoMczyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wycszym, co najmniejŚ 

a) studia magisterskie albo 
b) studia incynierskie na kierunkachŚ architektura, budownictwo, incynieria Wrodowiska, energetyka 

lub pokrewnych; 
 3) nie była karana za przestCpstwo przeciwko mieniu, wiarygodnoWci dokumentów, obrotowi 

gospodarczemu, obrotowi pieniCdzmi i papierami wartoWciowymi lub za przestCpstwo skarboweś 
 4) posiada uprawnienia budowlane w specjalnoWci architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub 

instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złocyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem 
właWciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. 
9. Minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreWli, w 

drodze rozporz>dzenia, sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu, o 
których mowa w ust. 8 pkt 4, warunki i wysokoWć odpłatnoWci za szkolenie i postCpowanie egzaminacyjne 
maj>c na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacyjnego szkoleM w celu zagwarantowania 
rzetelnego i sprawnego przygotowania kandydatów do egzaminu. 

10. Wpływy z opłat za postCpowania egzaminacyjne stanowi> dochód budcetu paMstwa. 
11. Za równorzCdne z odbyciem szkolenia oraz złoceniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, o 

których mowa w ust. 8 pkt 4 uznaje siC ukoMczenie, nie mniej nic rocznych, studiów podyplomowych na 
kierunkachŚ architektura, budownictwo, incynieria Wrodowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu 
energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. 



12. Program studiów podyplomowych, o których mowa w ust. 11, powinien uwzglCdniać 
problematykC objCt> programem szkoleM okreWlonym, w drodze rozporz>dzenia, o którym mowa w ust. 9. 
Minister właWciwy do spraw szkolnictwa wycszego zatwierdza po zaopiniowaniu przez ministra 
właWciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej proponowany przez 
wydziały szkół wycszych program studiów podyplomowych. 

13. Obywatel paMstwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paMstwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, moce dokonywać oceny charakterystyki energetycznej budynku, lokalu 
mieszkalnego lub czCWci budynku stanowi>cej samodzieln> całoWć techniczno-ucytkow> i sporz>dzać 
Wwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub czCWci budynku stanowi>cej 
samodzieln> całoWć techniczno-ucytkow> po uznaniu kwalifikacji nabytych w tych paMstwach, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
paMstwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). 

14. Minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej prowadzi w 
formie elektronicznej rejestr osób, które złocyły z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w ust. 8 
pkt 4, oraz osób, które ukoMczyły studia podyplomowe, o których mowa w ust. 11. 

15. W rejestrze, o którym mowa w ust. 14, wpisuje siC nastCpuj>ce daneŚ 
 1) numer wpisu; 
 2) numer uprawnienia; 
 3) datC wpisuś 
 4) imiC i nazwiskoś 
 5) data i miejsce urodzenia; 
 6) adres do korespondencji; 
 7) numer telefonu i faksu. 

Art. 5
1
. 1. Osoba posiadaj>ca uprawnienia do sporz>dzania Wwiadectw charakterystyki energetycznej 

budynku, lokalu mieszkalnego lub czCWci budynku stanowi>cej samodzieln> całoWć techniczno-ucytkow> 
traci je w przypadku: 
 1) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestCpstwa, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3ś 
 2) pozbawienia praw publicznych; 
 3) całkowitego lub czCWciowego ubezwłasnowolnieniaś 
 4) niedopełnienia obowi>zków lub naruszenia zakazów okreWlonych w art. 5 ust. 4a oraz art. 52

 ust. 1, 
po przeprowadzeniu, przez ministra właWciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i 
mieszkaniowej, postCpowania wyjaWniaj>cego w sprawie utraty uprawnieM. 
2. Minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej prowadzi w 

formie elektronicznej rejestr osób, które utraciły uprawnienia do sporz>dzania Wwiadectw charakterystyki 
energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub czCWci budynku stanowi>cej samodzieln> całoWć 
techniczno-ucytkow> w przypadkach, o których mowa w ust. 1. Rejestr zawiera dane, o których mowa w 
art. 5 ust. 15 pkt 1-5. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, minister właWciwy do spraw budownictwa, 
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, na podstawie prawomocnego orzeczenia s>du, wpisuje z 
urzCdu do rejestru, o którym mowa w ust. 2, osoby, które utraciły uprawnienia do sporz>dzania Wwiadectw 
charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub czCWci budynku stanowi>cej samodzieln> 
całoWć techniczno-ucytkow>. 

4. W przypadku powziCcia informacji o niedopełnieniu obowi>zków lub naruszeniu zakazów, o 
których mowa w art. 5 ust. 4a oraz art. 5

2
 ust. 1, przez osobC uprawnion> do sporz>dzania Wwiadectw 

charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub czCWci budynku stanowi>cej samodzieln> 
całoWć techniczno-ucytkow>, minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i 
mieszkaniowej wszczyna, z urzCdu lub na wniosek osoby, która zleciła osobie uprawnionej sporz>dzenie 
Wwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub czCWci budynku stanowi>cej 
samodzieln> całoWć techniczno-ucytkow>, postCpowanie w sprawie utraty uprawnieM. 

5. W przypadku ustalenia, ce osoba uprawniona do sporz>dzania Wwiadectw charakterystyki 
energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub czCWci budynku stanowi>cej samodzieln> całoWć 
techniczno-ucytkow> nie dopełniła obowi>zków lub naruszyła zakazy, o których mowa w art. 5 ust. 4a 
oraz art. 5

2
 ust. 1, minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 

orzeka, w drodze decyzji, o utracie przez tC osobC uprawnieM do sporz>dzania Wwiadectw charakterystyki 



energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub czCWci budynku stanowi>cej samodzieln> całoWć 
techniczno-ucytkow>. Wpisanie tej osoby do rejestru, o którym mowa w ust. 2, nastCpuje z dniem, gdy 
decyzja stanie siC ostateczna. 

6. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, nie słucy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji moce 
zwrócić siC do ministra właWciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w 
terminie 2 miesiCcy od dnia dorCczenia decyzji, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku 
stosuje siC odpowiednio przepisy Kodeksu postCpowania administracyjnego dotycz>ce odwołaM od 
decyzji. 

7. W przypadku ustania przyczyny wpisania do rejestru, o którym mowa w ust. 2, na wniosek 
zainteresowanego, minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 
niezwłocznie wykreWla wpis, z zastrzeceniem ust. 8. 

8. W przypadku utraty uprawnieM na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 5, ponowne ich 
uzyskanie moce nast>pić wył>cznie w wyniku pozytywnego złocenia egzaminu, o którym mowa w art. 5 
ust. 8 pkt 4. Do egzaminu mocna przyst>pić nie wczeWniej nic po upływie 12 miesiCcy, licz>c od dnia 
utraty uprawnieM. 

Art. 5
2
. 1. Osoba sporz>dzaj>ca Wwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu 

mieszkalnego lub czCWci budynku stanowi>cej samodzieln> całoWć techniczno-ucytkow> obowi>zana jestŚ 
 1) przechowywać sporz>dzone Wwiadectwa przez okres 10 latś 
 2) wykonywać czynnoWci zwi>zane ze sporz>dzaniem Wwiadectwa charakterystyki energetycznej z 

nalecyt> starannoWci> uwzglCdniaj>c w szczególnoWci rozwój wiedzy technicznej oraz zmiany w 
przepisach prawa; 

 3) zawrzeć umowC ubezpieczenia odpowiedzialnoWci cywilnej za szkody wyrz>dzone w zwi>zku ze 
sporz>dzaniem Wwiadectwa charakterystyki energetycznej. 
2. Minister właWciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właWciwym do 

spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, po zasiCgniCciu opinii Polskiej Izby 
UbezpieczeM, okreWli, w drodze rozporz>dzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowi>zkowego, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 3, termin powstania obowi>zku ubezpieczenia oraz minimaln> sumC 
gwarancyjn>, bior>c w szczególnoWci pod uwagC zakres zadaM realizowanych przez osobC sporz>dzaj>c> 
Wwiadectwo charakterystyki energetycznej. 

Art. 5a. 1. W przypadku budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego, a takce wykonywania innych robót budowlanych dotycz>cych 
obiektu liniowego, gdy liczba stron w postCpowaniu przekracza 20, stosuje siC przepis art. 49 Kodeksu 
postCpowania administracyjnego. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siC do inwestora oraz właWcicieli, ucytkowników wieczystych i 
zarz>dców nieruchomoWci, jeceli na tych nieruchomoWciach s> lub bCd> wykonywane roboty budowlane. 

Art. 6. Dla działek budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa obiektów 
budowlanych lub funkcjonalnie powi>zanych zespołów obiektów budowlanych, nalecy zaprojektować 
odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5, zrealizować je przed oddaniem tych 
obiektów (zespołów) do ucytkowania oraz zapewnić utrzymanie tego zagospodarowania we właWciwym 
stanie techniczno-ucytkowym przez okres istnienia obiektów (zespołów) budowlanych. 

Art. 7. 1. Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza siCŚ 
 1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, uwzglCdniaj>ce 

wymagania, o których mowa w art. 5; 
 2) warunki techniczne ucytkowania obiektów budowlanych. 

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, okreWl>, w drodze rozporz>dzeniaŚ 
 1) minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej dla budynków 

oraz zwi>zanych z nimi urz>dzeMś 
 2) właWciwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właWciwym do spraw budownictwa, gospodarki 

przestrzennej i mieszkaniowej, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1. 
3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mog> okreWlić, w drodze rozporz>dzeniaŚ 

 1) minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej - dla budynków 
mieszkalnych; 



 2) właWciwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właWciwym do spraw budownictwa, gospodarki 
przestrzennej i mieszkaniowej - dla innych obiektów budowlanych. 

Art. 8. Rada Ministrów moce okreWlić, w drodze rozporz>dzenia, dodatkowe warunki techniczne, 
jakim powinny odpowiadać budynki słuc>ce bezpieczeMstwu lub obronnoWci paMstwa, albo których 
przepisów, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, nie stosuje siC do tych budynków. 

Art. 9. 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza siC odstCpstwo od przepisów 
techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. OdstCpstwo nie moce powodować zagrocenia cycia 
ludzi lub bezpieczeMstwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - 
ograniczenia dostCpnoWci dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia 
warunków zdrowotno-sanitarnych i ucytkowych, a takce stanu Wrodowiska, po spełnieniu okreWlonych 
warunków zamiennych. 

2. WłaWciwy organ, po uzyskaniu upowacnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-
budowlane, w drodze postanowienia, udziela b>da odmawia zgody na odstCpstwo. 

3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upowacnienia do udzielenia zgody na 
odstCpstwo właWciwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowC. Wniosek powinien 
zawieraćŚ 
 1) charakterystykC obiektu oraz, w miarC potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeceli 

odstCpstwo mogłoby mieć wpływ na Wrodowisko lub nieruchomoWci s>siednie - równiec projekty 
zagospodarowania tych nieruchomoWci, z uwzglCdnieniem istniej>cej i projektowanej zabudowyś 

 2) szczegółowe uzasadnienie koniecznoWci wprowadzenia odstCpstwaś 
 3) propozycje rozwi>zaM zamiennychś 
 4) pozytywn> opiniC wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych 

wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach 
objCtych ochron> konserwatorsk>ś 

 5) w zalecnoWci od potrzeb - pozytywn> opiniC innych zainteresowanych organów. 
4. Minister, o którym mowa w ust. 2, moce uzalecnić upowacnienie do wyracenia zgody na 

odstCpstwo od spełnienia dodatkowych warunków. 

Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o 
właWciwoWciach ucytkowych, umocliwiaj>cych prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagaM podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mocna stosować 
przy wykonywaniu robót budowlanych wył>cznie, jeceli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie 
z przepisami odrCbnymi. 

Art. 10a. (uchylony). 

Art. 11. 1. Minister właWciwy do spraw zdrowia okreWli, w drodze rozporz>dzenia, dopuszczalne 
stCcenia i natCcenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, 
urz>dzenia i elementy wyposacenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 

2. Minister właWciwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właWciwym do spraw zdrowia, 
moce okreWlić, w drodze rozporz>dzenia, dopuszczalne stCcenia i natCcenia czynników szkodliwych w 
pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierz>t. 

Rozdział 2  

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

Art. 12. 1. Za samodzieln> funkcjC techniczn> w budownictwie uwaca siC działalnoWć zwi>zan> z 
koniecznoWci> fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwi>zania zagadnieM 
architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególnoWci działalnoWć 
obejmuj>c>Ś 
 1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru 

autorskiego; 
 2) kierowanie budow> lub innymi robotami budowlanymiś 



 3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolC techniczn> 
wytwarzania tych elementów; 

 4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego; 
 5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych; 
 6) (uchylony); 
 7) rzeczoznawstwo budowlane. 

2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreWlone w ust. 1 pkt 1-5, mog> wykonywać 
wył>cznie osoby posiadaj>ce odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykC zawodow>, dostosowane 
do rodzaju, stopnia skomplikowania działalnoWci i innych wymagaM zwi>zanych z wykonywan> funkcj>, 
stwierdzone decyzj>, zwan> dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydan> przez organ samorz>du 
zawodowego. 

3. Warunkiem uzyskania uprawnieM budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomoWci procesu 
budowlanego oraz umiejCtnoWci praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. 

4. Egzamin składa siC przed komisj> egzaminacyjn> powoływan> przez organ samorz>du 
zawodowego albo inny upowacniony organ. 

5. Koszty postCpowania kwalifikacyjnego, obejmuj>ce w szczególnoWci wynagrodzenie członków 
komisji egzaminacyjnej, ponosi osoba ubiegaj>ca siC o nadanie uprawnieM budowlanych. 

6. Osoby wykonuj>ce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie s> odpowiedzialne za 
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalecyt> 
starannoWć w wykonywaniu pracy, jej właWciw> organizacjC, bezpieczeMstwo i jakoWć. 

7. PodstawC do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w 
drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz - zgodnie z 
odrCbnymi przepisami - wpis na listC członków właWciwej izby samorz>du zawodowego, potwierdzony 
zaWwiadczeniem wydanym przez tC izbC, z okreWlonym w nim terminem wacnoWci. 

8. (uchylony). 
9. Organy samorz>du zawodowego s> obowi>zane przekazywać bezzwłocznie informacje o wpisie 

na listC członków właWciwej izby samorz>du zawodowego oraz o wykreWleniu z tej listy, w celu ujawnienia 
w rejestrze, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a. 

Art. 12a. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreWlone w art. 12 ust. 1, mog> równiec 
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach okreWlonych 
w przepisach odrCbnych. 

Art. 12b. (uchylony). 

Art. 12c. (uchylony). 

Art. 13. 1. Uprawnienia budowlane mog> być udzielane doŚ 
 1) projektowania; 
 2) kierowania robotami budowlanymi. 

2. W uprawnieniach budowlanych nalecy okreWlić specjalnoWć i ewentualn> specjalizacjC techniczno-
budowlan> oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych objCtych danym uprawnieniem. 

3. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowi> równiec podstawC do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4. 

4. Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi stanowi> równiec podstawC 
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 i 6

(2)
. 

Art. 14. 1. Uprawnienia budowlane s> udzielane w specjalnoWciachŚ 
 1) architektonicznej; 
 2) konstrukcyjno-budowlanej; 
2a) drogowej; 
2b) mostowej; 
 2c) kolejowej;  
2d) wyburzeniowej; 
2e) telekomunikacyjnej; 
 3) (uchylony); 



 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz>dzeM cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodoci>gowych i kanalizacyjnychś 

 5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz>dzeM elektrycznych i elektroenergetycznychś 
 6) (uchylony). 

2. W ramach specjalnoWci wymienionych w ust. 1 mog> być wyodrCbniane specjalizacje techniczno-
budowlane. 

3. Uzyskanie uprawnieM budowlanych w specjalnoWciach, o których mowa w ust. 1, wymagaŚ 
 1) do projektowania bez ograniczeM i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych: 

a) ukoMczenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wycszym, na kierunku 
odpowiednim dla danej specjalnoWci, 

b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporz>dzaniu projektów, 
c) odbycia rocznej praktyki na budowie; 

 2) do projektowania w ograniczonym zakresie: 
a) ukoMczenia wycszych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wycszych szkołach 

zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalnoWci lub ukoMczenia studiów 
magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wycszym, na kierunku pokrewnym dla danej 
specjalnoWci, 

b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporz>dzaniu projektów, 
c) odbycia rocznej praktyki na budowie; 

 3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeMŚ 
a) ukoMczenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wycszym, na kierunku 

odpowiednim dla danej specjalnoWci, 
b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie; 

 4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 
a) ukoMczenia wycszych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wycszych szkołach 

zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalnoWci lub ukoMczenia studiów 
magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wycszym, na kierunku pokrewnym dla danej 
specjalnoWci, 

b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie. 
4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegaj>ca na bezpoWrednim uczestnictwie w 

pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby 
posiadaj>cej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granic> pod 
kierunkiem osoby posiadaj>cej uprawnienia odpowiednie w danym kraju. 

5. Do osób ubiegaj>cych siC o uprawnienia budowlane bez ograniczeM, posiadaj>cych uprawnienia 
budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalnoWci, nie stosuje siC przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c lub 
ust. 3 pkt 3 lit. b. 

Art. 15. 1. Rzeczoznawc> budowlanym moce być osoba, któraŚ 
 1) korzysta w pełni z praw publicznychś 
 2) posiada: 

a) tytuł zawodowy magistra incyniera, magistra incyniera architekta, incyniera lub incyniera 
architekta, 

b) uprawnienia budowlane bez ograniczeM, 
c) co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objCtym rzeczoznawstwem, 
d) znacz>cy dorobek praktyczny w zakresie objCtym rzeczoznawstwem. 
2. WłaWciwy organ samorz>du zawodowego, na wniosek zainteresowanego, orzeka, w drodze 

decyzji, o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, okreWlaj>c zakres rzeczoznawstwa. 
3. WłaWciwy organ samorz>du zawodowego moce równiec nadać tytuł rzeczoznawcy osobie, która 

nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, ale posiada szczególn> wiedzC i 
doWwiadczenie w zakresie nieobjCtym uprawnieniami budowlanymi. 

4. PodstawC do podjCcia czynnoWci rzeczoznawcy budowlanego stanowi dokonanie wpisu, w drodze 
decyzji, do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych. 

5. WłaWciwy organ samorz>du zawodowego orzeka, w drodze decyzji, o pozbawieniu tytułu 
rzeczoznawcy budowlanego na wniosek rzeczoznawcy lub w razie: 
 1) pozbawienia praw publicznych; 
 2) ukarania z tytułu odpowiedzialnoWci zawodowejś 



 3) nienalecytego wykonywania czynnoWci rzeczoznawcy budowlanego. 
6. WłaWciwy organ samorz>du zawodowego przesyła ostateczn> decyzjC o pozbawieniu tytułu 

rzeczoznawcy budowlanego do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
7. SkreWlenie z centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych nastCpujeŚ 

 1) na podstawie ostatecznej decyzji o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanegoś 
 2) w razie Wmierci rzeczoznawcy. 

Art. 16. 1. Minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 
okreWli, w drodze rozporz>dzeniaŚ rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, sposób stwierdzania posiadania tego przygotowania, 
ograniczenia zakresu uprawnieM budowlanych, wykaz kierunków wykształcenia odpowiedniego i 
pokrewnego dla danej specjalnoWci, wykaz specjalizacji wyodrCbnionych w ramach poszczególnych 
specjalnoWci, a takce sposób przeprowadzania i zakres egzaminu, zasady odpłatnoWci za postCpowanie 
kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej. 

1a. W rozporz>dzeniu, o którym mowa w ust. 1, nalecy w szczególnoWci uregulować sprawyŚ 
 1) sposobu dokumentowania posiadanego wykształcenia i kwalifikowania wykształcenia za odpowiednie 

lub pokrewne, 
 2) sposobu dokumentowania praktyki i kryteriów uznawania praktyki, 
 3) sposobu przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane, 
 4) ustalania wysokoWci odpłatnoWci za postCpowanie kwalifikacyjne, 
 5) ustalania wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej, 
 6) sposobu stwierdzania przygotowania zawodowego oraz uzyskiwania specjalizacji techniczno-

budowlanej, 
 7) ograniczania zakresu uprawnieM budowlanych, 
 8) okreWlania rodzajów specjalizacji techniczno-budowlanych, 
w taki sposób, aby maj>c na wzglCdzie zachowanie interesu osób ubiegaj>cych siC o nadanie uprawnieM 
budowlanych, rozporz>dzenie nie stwarzało problemów interpretacyjnych przy stosowaniu w praktyce. 

2. (uchylony). 
3. (uchylony). 
4. (uchylony). 
5. (uchylony). 
6. (uchylony). 

Rozdział 3 

Prawa i obowi>zki uczestników procesu budowlanego 

Art. 17. Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, s>Ś 
 1) inwestor; 
 2) inspektor nadzoru inwestorskiego; 
 3) projektant; 
 4) kierownik budowy lub kierownik robót. 

Art. 18. 1. Do obowi>zków inwestora nalecy zorganizowanie procesu budowy, z uwzglCdnieniem 
zawartych w przepisach zasad bezpieczeMstwa i ochrony zdrowia, a w szczególnoWci zapewnienieŚ 
 1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów, 
 2) objCcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, 
 3) opracowania planu bezpieczeMstwa i ochrony zdrowia, 
 4) wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami 

gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych 
- przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

2. Inwestor moce ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie. 
3. Inwestor moce zobowi>zać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego. 



Art. 19. 1. WłaWciwy organ moce w decyzji o pozwoleniu na budowC nałocyć na inwestora obowi>zek 
ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a takce obowi>zek zapewnienia nadzoru autorskiego, w 
przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych b>da 
przewidywanym wpływem na Wrodowisko. 

2. Minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreWli, w 
drodze rozporz>dzenia, 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. 

Art. 20. 1. Do podstawowych obowi>zków projektanta nalecyŚ 
 1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami okreWlonymi w decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o Wrodowiskowych uwarunkowaniach, o 
której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 paadziernika 2008 r. o udostCpnianiu informacji o 
Wrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeMstwa w ochronie Wrodowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na Wrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z póan. zm.4)

), lub w pozwoleniu, o którym 
mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z póan. zm.5)

), wymaganiami ustawy, 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadaj>cych uprawnienia 
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoWci oraz wzajemne skoordynowanie 
techniczne wykonanych przez te osoby opracowaM projektowych, zapewniaj>ce uwzglCdnienie 
zawartych w przepisach zasad bezpieczeMstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z 
uwzglCdnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanegoś 

1b) sporz>dzenie informacji dotycz>cej bezpieczeMstwa i ochrony zdrowia ze wzglCdu na specyfikC 
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglCdnianej w planie bezpieczeMstwa i ochrony zdrowia; 

 2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnieM i sprawdzeM rozwi>zaM projektowych w zakresie 
wynikaj>cym z przepisówś 

 3) wyjaWnianie w>tpliwoWci dotycz>cych projektu i zawartych w nim rozwi>zaMś 
3a) sporz>dzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, 
poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 114, poz. 760); 

 4) sprawowanie nadzoru autorskiego na c>danie inwestora lub właWciwego organu w zakresie: 
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodnoWci realizacji z projektem, 
b) uzgadniania mocliwoWci wprowadzenia rozwi>zaM zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Projektant ma obowi>zek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod 

wzglCdem zgodnoWci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobC posiadaj>c> uprawnienia 
budowlane do projektowania bez ograniczeM w odpowiedniej specjalnoWci lub rzeczoznawcC 
budowlanego. 

3. Obowi>zek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczyŚ 
 1) zakresu objCtego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnychś 
 2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, 

niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe. 
4. Projektant, a takce sprawdzaj>cy, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego doł>cza 

oWwiadczenie o sporz>dzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

Art. 21. Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo: 
 1) wstCpu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotycz>cych jej realizacjiś 
 2) c>dania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie: 

a) stwierdzenia mocliwoWci powstania zagrocenia, 
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem. 

Art. 21a. 1. Kierownik budowy jest obowi>zany, w oparciu o informacjC, o której mowa w art. 20 ust. 
1 pkt 1b, sporz>dzić lub zapewnić sporz>dzenie, przed rozpoczCciem budowy, planu bezpieczeMstwa i 



ochrony zdrowia, uwzglCdniaj>c specyfikC obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. 

1a. Plan bezpieczeMstwa i ochrony zdrowia na budowie sporz>dza siC, jeceliŚ 
 1) w trakcie budowy wykonywany bCdzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 

wymienionych w ust. 2 lub 
 2) przewidywane roboty budowlane maj> trwać dłucej nic 30 dni roboczych i jednoczeWnie bCdzie przy 

nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonnoWć planowanych robót bCdzie 
przekraczać 500 osobodni. 
2. W planie, o którym mowa w ust. 1, nalecy uwzglCdnić specyfikC nastCpuj>cych rodzajów robót 

budowlanych: 
 1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrocenia bezpieczeMstwa i zdrowia ludzi, a w szczególnoWci przysypania ziemi> lub 
upadku z wysokoWciś 

 2) przy prowadzeniu których wystCpuj> działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych 
zagracaj>cych bezpieczeMstwu i zdrowiu ludziś 

 3) stwarzaj>cych zagrocenie promieniowaniem jonizuj>cymś 
 4) prowadzonych w poblicu linii wysokiego napiCcia lub czynnych linii komunikacyjnychś 
 5) stwarzaj>cych ryzyko utoniCcia pracownikówś 
 6) prowadzonych w studniach, pod ziemi> i w tunelachś 
 7) wykonywanych przez kieruj>cych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznychś 
 8) wykonywanych w kesonach, z atmosfer> wytwarzan> ze sprCconego powietrzaś 
 9) wymagaj>cych ucycia materiałów wybuchowychś 
10) prowadzonych przy montacu i demontacu ciCckich elementów prefabrykowanych. 

3. Wymagania dotycz>ce bezpieczeMstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych 
okreWlaj> odrCbne przepisy w zakresie bezpieczeMstwa i higieny pracy. 

4. Minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreWli, w 
drodze rozporz>dzeniaŚ 
 1) szczegółowy zakres i formCŚ 

a) informacji dotycz>cej bezpieczeMstwa i ochrony zdrowia, 
b) planu bezpieczeMstwa i ochrony zdrowia 
- maj>c na uwadze specyfikC projektowanego obiektu budowlanegoś 

 2) szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, o których mowa w ust. 2, maj>c na uwadze stopieM 
zagroceM, jakie stwarzaj> poszczególne ich rodzaje. 

Art. 22. Do podstawowych obowi>zków kierownika budowy nalecyŚ 
 1) protokolarne przejCcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze 

znajduj>cymi siC na nim obiektami budowlanymi, urz>dzeniami technicznymi i stałymi punktami 
osnowy geodezyjnej oraz podlegaj>cymi ochronie elementami Wrodowiska przyrodniczego i 
kulturowego; 

 2) prowadzenie dokumentacji budowy; 
 3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budow> 

obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowC, przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeMstwa i higieny pracyś 

3a) koordynowanie realizacji zadaM zapobiegaj>cych zagroceniom bezpieczeMstwa i ochrony zdrowiaŚ 
a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych załoceM planowanych robót budowlanych 

lub ich poszczególnych etapów, które maj> być prowadzone jednoczeWnie lub kolejno, 
b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakoMczenia robót budowlanych lub ich poszczególnych 

etapów; 
3b) koordynowanie działaM zapewniaj>cych przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych 

zasad bezpieczeMstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, 
oraz w planie bezpieczeMstwa i ochrony zdrowiaś 

3c)wprowadzanie niezbCdnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie 
bezpieczeMstwa i ochrony zdrowia, wynikaj>cych z postCpu wykonywanych robót budowlanychś 

3d) podejmowanie niezbCdnych działaM uniemocliwiaj>cych wstCp na budowC osobom 
nieupowacnionymś 



 4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia mocliwoWci powstania zagrocenia oraz 
bezzwłoczne zawiadomienie o tym właWciwego organuś 

 5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotycz>cym wstrzymania robót budowlanych 
z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem; 

 6) realizacja zaleceM wpisanych do dziennika budowyś 
 7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegaj>cych zakryciu b>da 

zanikaj>cych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i 
sprawdzeM instalacji, urz>dzeM technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu 
budowlanego do odbioru; 

 8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 
 9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz 

uczestniczenie w czynnoWciach odbioru i zapewnienie usuniCcia stwierdzonych wad, a takce 
przekazanie inwestorowi oWwiadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2. 

Art. 23. Kierownik budowy ma prawo: 
 1) wystCpowania do inwestora o zmiany w rozwi>zaniach projektowych, jeceli s> one uzasadnione 

koniecznoWci> zwiCkszenia bezpieczeMstwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu 
budowy; 

 2) ustosunkowania siC w dzienniku budowy do zaleceM w nim zawartych. 

Art. 23a. (uchylony). 

Art. 24. 1. Ł>czenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest 
dopuszczalne. 

2. Przepisy ust. 1 oraz art. 22 i art. 23 stosuje siC odpowiednio do kierownika robót. 

Art. 25. Do podstawowych obowi>zków inspektora nadzoru inwestorskiego nalecyŚ 
 1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoWci jej realizacji z 

projektem i pozwoleniem na budowC, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznejś 
 2) sprawdzanie jakoWci wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególnoWci 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 
budownictwie; 

 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegaj>cych zakryciu lub zanikaj>cych, uczestniczenie w 
próbach i odbiorach technicznych instalacji, urz>dzeM technicznych i przewodów kominowych oraz 
przygotowanie i udział w czynnoWciach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich 
do ucytkowaniaś 

 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usuniCcia wad, a takce, na c>danie inwestora, 
kontrolowanie rozliczeM budowy. 

Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 
 1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy, dotycz>ceŚ usuniCcia nieprawidłowoWci lub zagroceM, wykonania prób lub badaM, takce 
wymagaj>cych odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotycz>cych 
prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urz>dzeM technicznychś 

 2) c>dać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek b>da ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót, a takce wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby 
ich kontynuacja mogła wywołać zagrocenie b>da spowodować niedopuszczaln> niezgodnoWć z 
projektem lub pozwoleniem na budowC. 

Art. 27. Przy budowie obiektu budowlanego, wymagaj>cego ustanowienia inspektorów nadzoru 
inwestorskiego w zakresie rócnych specjalnoWci, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich 
czynnoWci na budowie. 

Rozdział 4 



PostCpowanie poprzedzaj>ce rozpoczCcie robót budowlanych 

Art. 28. 1. Roboty budowlane mocna rozpocz>ć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowC, z zastrzeceniem art. 29-31. 

2. Stronami w postCpowaniu w sprawie pozwolenia na budowC s>Ś inwestor oraz właWciciele, 
ucytkownicy wieczyWci lub zarz>dcy nieruchomoWci znajduj>cych siC w obszarze oddziaływania obiektu. 

3. Przepisu art. 31 Kodeksu postCpowania administracyjnego nie stosuje siC w postCpowaniu w 
sprawie pozwolenia na budowC. 

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje siC w postCpowaniu w sprawie pozwolenia na budowC 
wymagaj>cym udziału społeczeMstwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 paadziernika 2008 r. o 
udostCpnianiu informacji o Wrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeMstwa w ochronie Wrodowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na Wrodowisko. W tym przypadku stosuje siC przepisy art. 44 ustawy, o której 
mowa w zdaniu pierwszym. 

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowC nie wymaga budowaŚ 
 1) obiektów gospodarczych zwi>zanych z produkcj> roln> i uzupełniaj>cych zabudowC zagrodow> w 

ramach istniej>cej działki siedliskowejŚ 
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m

2, przy rozpiCtoWci 
konstrukcji nie wiCkszej nic 4,80 m, 

b) płyt do składowania obornika, 
c) szczelnych zbiorników na gnojówkC lub gnojowicC o pojemnoWci do 25 m3

, 
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemnoWci do 30 m3

 i wysokoWci nie wiCkszej nic 4,50 
m, 

e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m
2
; 

 2) wolno stoj>cych parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych orancerii 
(ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m

2, przy czym ł>czna liczba tych obiektów na 
działce nie moce przekraczać dwóch na kacde 500 m2

 powierzchni działkiś 
 3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni Wcieków o wydajnoWci do 7,50 m3

 na dobCś 
 4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni 

zabudowy do 25 m
2
 w miastach i do 35 m

2
 poza granicami miast oraz wysokoWci do 5 m przy 

dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskichś 
 5) wiat przystankowych i peronowych; 
 6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m

2, słuc>cych jako zaplecze do biec>cego 
utrzymania linii kolejowych, połoconych na terenach stanowi>cych własnoWć Skarbu PaMstwa i 
bCd>cych we władaniu zarz>du koleiś 

 7) wolno stoj>cych kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnychś 
 8) parkometrów z własnym zasilaniemś 
 9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, biecni słuc>cych do rekreacjiś 
10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk wł>cznieś 
11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych; 
12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepoł>czonych trwale z gruntem i przewidzianych do 

rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie okreWlonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 
30 ust. 1, ale nie póaniej nic przed upływem 120 dni od dnia rozpoczCcia budowy okreWlonego w 
zgłoszeniuś 

13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m
2, przy rozpiCtoWci 

konstrukcji nie wiCkszej nic 4,80 m, przeznaczonych wył>cznie na cele gospodarki leWnej i 
połoconych na gruntach leWnych Skarbu PaMstwaś 

14) obiektów budowlanych piCtrz>cych wodC i upustowych o wysokoWci piCtrzenia ponicej 1 m poza 
rzekami ceglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków 
krajobrazowych oraz ich otulin; 

15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m
2
; 

16) pomostów o długoWci całkowitej do 25 m i wysokoWci, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 
2,50 m, słuc>cych doŚ 
a) cumowania niewielkich jednostek pływaj>cych, jak łodzie, kajaki, jachty, 
b) uprawiania wCdkarstwa, 
c) rekreacji; 



17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnieM brzegów rzek 
i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnCtrznych, niestanowi>cych 
konstrukcji oporowych; 

18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnychś 
19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemnoWci do 7 m3

, 
przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 

20) przył>czyŚ elektroenergetycznych, wodoci>gowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i 
telekomunikacyjnych; 

20a) telekomunikacyjnych linii kablowych; 
20b) kanalizacji kablowej; 
21) urz>dzeM pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnCtrznymi, paMstwowej słucby 

hydrologiczno-meteorologicznej i paMstwowej słucby hydrogeologicznejŚ 
a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych, 
b) punktówŚ obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakoWci wód podziemnych, 
c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych aródełś 

22) obiektów małej architekturyś 
23) ogrodzeMś 
24) obiektów przeznaczonych do czasowego ucytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, 

połoconych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów ucywanych przy wykonywaniu robót 
budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych; 

25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowi>cych wył>cznie eksponaty wystawowe, niepełni>cych 
jakichkolwiek funkcji ucytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten celś 

26) znaków geodezyjnych, a takce obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i 
rezerwatów przyrody; 

27) instalacji telekomunikacyjnych w obrCbie budynków bCd>cych w ucytkowaniu. 
2. Pozwolenia na budowC nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegaj>cych naŚ 

 1) remoncie istniej>cych obiektów budowlanych i urz>dzeM budowlanych, z wyj>tkiem obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków; 

 2) (uchylony); 
 3) (uchylony); 
 4) dociepleniu budynków o wysokoWci do 12 mś 
 5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanychś 
 6) instalowaniu tablic i urz>dzeM reklamowych, z wyj>tkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do 

rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z 
wyj>tkiem reklam Wwietlnych i podWwietlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w 
rozumieniu przepisów o ruchu drogowym; 

 7) (uchylony); 
 8) (uchylony); 
 9) wykonywaniu urz>dzeM melioracji wodnych szczegółowych, z wyj>tkiemŚ 

a) ziemnych stawów hodowlanych, 
b) urz>dzeM melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, 

rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; 
10) wykonywaniu ujCć wód Wródl>dowych powierzchniowych o wydajnoWci ponicej 50 m3

/h oraz obudowy 
ujCć wód podziemnychś 

11) przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodoci>gowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i 
telekomunikacyjnych; 

12) przebudowie dróg, torów i urz>dzeM kolejowychś 
13) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegaj>cych na usuniCciu spłyceM dna, 

powstałych w czasie ucytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do 
głCbokoWci technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleM skarp podwodnych akwenuś 

14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych; 
15) instalowaniu urz>dzeM, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, 

na obiektach budowlanych; 
16) montacu wolno stoj>cych kolektorów słonecznychś 
17) instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej. 



3. Pozwolenia na budowC wymagaj> przedsiCwziCcia, które wymagaj> przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na Wrodowisko, oraz przedsiCwziCcia wymagaj>ce przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 paadziernika 2008 r. o udostCpnianiu informacji 
o Wrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeMstwa w ochronie Wrodowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na Wrodowisko. 

Art. 29a. 1. Budowa przył>czy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporz>dzenia planu 
sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjCtej do paMstwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje siC przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowadzaniu Wcieków. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje siC, jeceli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30. 

Art. 30. 1. Zgłoszenia właWciwemu organowi wymaga, z zastrzeceniem art. 29 ust. 3Ś 
 1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, 5-19 i 20a-21; 
1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeceniem art. 29aś 
 2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4-6 oraz 9-13; 
 3) budowa ogrodzeM od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz 

ogrodzeM o wysokoWci powycej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegaj>cych na 
instalowaniu: 
a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, ucytecznoWci publicznej i zamieszkania 

zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków, 
b) urz>dzeM o wysokoWci powycej 3 m na obiektach budowlanych, 
c) (uchylona); 

 4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych. 
2. W zgłoszeniu nalecy okreWlić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin 

ich rozpoczCcia. Do zgłoszenia nalecy doł>czyć oWwiadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, 
w zalecnoWci od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a takce pozwolenia, uzgodnienia i opinie 
wymagane odrCbnymi przepisami. W razie koniecznoWci uzupełnienia zgłoszenia właWciwy organ nakłada, 
w drodze postanowienia, na zgłaszaj>cego obowi>zek uzupełnienia, w okreWlonym terminie, brakuj>cych 
dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji. 

3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, nalecy ponadto doł>czyć projekt 
zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta 
posiadaj>cego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w 
przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z 
podmiotem właWciwym do spraw zabezpieczeM przeciwpocarowych. 

4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nalecy ponadto przedstawić projekt 
zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadaj>cego wymagane uprawnienia 
budowlane. 

5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, nalecy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczCcia 
robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych mocna przyst>pić, jeceli w terminie 30 dni od 
dnia dorCczenia zgłoszenia właWciwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie póaniej nic po 
upływie 2 lat od okreWlonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczCcia. 

5a. (uchylony). 
6. WłaWciwy organ wnosi sprzeciw, jeceliŚ 

 1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objCtych obowi>zkiem uzyskania 
pozwolenia na budowCś 

 2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objCtych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy; 

 3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 
12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje. 
7. WłaWciwy organ moce nałocyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowi>zek uzyskania 

pozwolenia na wykonanie okreWlonego obiektu lub robót budowlanych objCtych obowi>zkiem zgłoszenia, 
o którym mowa w ust. 1, jeceli ich realizacja moce naruszać ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub spowodowaćŚ 
 1) zagrocenie bezpieczeMstwa ludzi lub mieniaś 



 2) pogorszenie stanu Wrodowiska lub stanu zachowania zabytkówś 
 3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych; 
 4) wprowadzenie, utrwalenie b>da zwiCkszenie ograniczeM lub uci>cliwoWci dla terenów s>siednich. 

Art. 31. 1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka: 
 1) budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjCtych ochron> konserwatorsk> - 

o wysokoWci ponicej 8 m, jeceli ich odległoWć od granicy działki jest nie mniejsza nic połowa 
wysokoWciś 

 2) obiektów i urz>dzeM budowlanych, na budowC których nie jest wymagane pozwolenie na budowC, 
jeceli nie podlegaj> ochronie jako zabytki. 
2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia 

właWciwemu organowi, w którym nalecy okreWlić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Przepis 
art. 30 ust. 5 stosuje siC odpowiednio. 

3. WłaWciwy organ moce nałocyć obowi>zek uzyskania pozwolenia na rozbiórkC obiektów, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1, jeceli rozbiórka tych obiektówŚ 
 1) moce wpłyn>ć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu Wrodowiska lub 
 2) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia moce być uzalecnione prowadzenie robót 

zwi>zanych z rozbiórk>. 
4. WłaWciwy organ moce c>dać, ze wzglCdu na bezpieczeMstwo ludzi lub mienia, przedstawienia 

danych o obiekcie budowlanym lub dotycz>cych prowadzenia robót rozbiórkowych. 
5. Roboty zabezpieczaj>ce i rozbiórkowe mocna rozpocz>ć przed uzyskaniem pozwolenia na 

rozbiórkC lub przed ich zgłoszeniem, jeceli maj> one na celu usuniCcie bezpoWredniego zagrocenia 
bezpieczeMstwa ludzi lub mienia. RozpoczCcie takich robót nie zwalnia od obowi>zku bezzwłocznego 
uzyskania pozwolenia na rozbiórkC lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego. 

Art. 32. 1. Pozwolenie na budowC lub rozbiórkC obiektu budowlanego moce być wydane po 
uprzednim: 
 1) przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsiCwziCcia na Wrodowisko albo oceny oddziaływania 

przedsiCwziCcia na obszar Natura 2000, jeceli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 
paadziernika 2008 r. o udostCpnianiu informacji o Wrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeMstwa 
w ochronie Wrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na Wrodowiskoś 

 2) uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleM, uzgodnieM lub opinii 
innych organów; 

 3) wyraceniu zgody przez ministra właWciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i 
mieszkaniowej - w przypadku budowy gazoci>gów o zasiCgu krajowym lub jeceli budowa ta wynika z 
umów miCdzynarodowych. 
2. Uzgodnienie, wyracenie zgody lub opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny nast>pić w 

terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwi>zaM. NiezajCcie przez organ stanowiska w 
tym terminie uznaje siC jako brak zastrzeceM do przedstawionych rozwi>zaM. 

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadków, w których stanowisko powinno być wyracone w drodze 
decyzji, oraz uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania 
przedsiCwziCcia na Wrodowisko albo oceny oddziaływania przedsiCwziCcia na obszar Natura 2000. 

4. Pozwolenie na budowC moce być wydane wył>cznie temu, ktoŚ 
 1) złocył wniosek w tej sprawie w okresie wacnoWci decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, jeceli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

1a) złocył wniosek w tej sprawie w okresie wacnoWci pozwolenia, o którym mowa w art. 23 i art. 23a 
ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej, jeceli jest ono wymaganeś 

 2) złocył oWwiadczenie, pod rygorem odpowiedzialnoWci karnej, o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomoWci> na cele budowlane. 
4a. Nie wydaje siC pozwolenia na budowC w przypadku rozpoczCcia robót budowlanych z 

naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1. 
5. Minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreWli, w 

drodze rozporz>dzenia, wzoryŚ wniosku o pozwolenie na budowC, oWwiadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomoWci> na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowC. 



6. Wzory wniosku i oWwiadczenia, o których mowa w ust. 5, powinny obejmować w szczególnoWci 
dane osobowe lub nazwC inwestora oraz inne informacje niezbCdne do podjCcia rozstrzygniCcia w 
prowadzonym postCpowaniu. Wzór decyzji o pozwoleniu na budowC powinien obejmować w 
szczególnoWci okreWlenie organu wydaj>cego decyzjC, dane osobowe lub nazwC inwestora i innych stron 
postCpowania oraz inne informacje niezbCdne inwestorowi do legalnego wykonywania robót budowlanych. 

Art. 33. 1. Pozwolenie na budowC dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku 
zamierzenia budowlanego obejmuj>cego wiCcej nic jeden obiekt, pozwolenie na budowC moce, na 
wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mog>cych samodzielnie 
funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeceli pozwolenie na budowC dotyczy wybranych obiektów lub 
zespołu obiektów, inwestor jest obowi>zany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, o 
którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla całego zamierzenia budowlanego. 

2. Do wniosku o pozwolenie na budowC nalecy doł>czyćŚ 
 1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi 

dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaWwiadczeniem, o którym mowa w art. 12 
ust. 7, aktualnym na dzieM opracowania projektuś nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania 
przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsiCwziCcia na Wrodowisko albo oceny 
oddziaływania przedsiCwziCcia na obszar Natura 2000ś 

 2) oWwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoWci> na cele budowlaneś 
 3) decyzjC o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeceli jest ona wymagana zgodnie z 

przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeceli jest ono wymagane; 
 4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniCtych i 

terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem 
administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwi>zaM 
w zakresie: 
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i 

innych miejsc publicznych, 
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, 

wyprowadzonych poza granice terenu zamkniCtego, portów morskich i przystani morskich, a takce 
podł>czeM tych obiektów do sieci ucytku publicznegoś 

 5) w przypadku obiektów handlowych zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 maja 2007 
r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880).(3)

  
2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie przysługuje zacalenie. 
3. Do wniosku o pozwolenie na budowC obiektów budowlanychŚ 

 1) których wykonanie lub ucytkowanie moce stwarzać powacne zagrocenie dla ucytkowników, takich 
jakŚ obiekty energetyki j>drowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub 

 2) których projekty budowlane zawieraj> nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwi>zania 
techniczne, nieznajduj>ce podstaw w przepisach i Polskich Normach, 

nalecy doł>czyć specjalistyczn> opiniC wydan> przez osobC fizyczn> lub jednostkC organizacyjn> 
wskazan> przez właWciwego ministra. 

4. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkC nalecy doł>czyćŚ 
 1) zgodC właWciciela obiektuś 
 2) szkic usytuowania obiektu budowlanego; 
 3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych; 
 4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeMstwa ludzi i mieniaś 
 5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a takce inne dokumenty, wymagane przepisami 

szczególnymiś nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania 
przedsiCwziCcia na Wrodowisko albo oceny oddziaływania przedsiCwziCcia na obszar Natura 2000ś 

 6) w zalecnoWci od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu. 
5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2-4, zawieraj>ce informacje niejawne 

mog> być za zgod> właWciwego organu przechowywane przez inwestora. 

Art. 34. 1. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania okreWlone w decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, jeceli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i 



zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeceli jest ono 
wymagane. 

2. Zakres i treWć projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu 
oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. 

3. Projekt budowlany powinien zawieraćŚ 
 1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporz>dzony na aktualnej mapie, obejmuj>cyŚ 

okreWlenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniej>cych i projektowanych 
obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania Wcieków, 
układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, 
rzCdnych i wzajemnych odległoWci obiektów, w nawi>zaniu do istniej>cej i projektowanej zabudowy 
terenów s>siednichś 

 2) projekt architektoniczno-budowlany, okreWlaj>cy funkcjC, formC i konstrukcjC obiektu budowlanego, 
jego charakterystykC energetyczn> i ekologiczn> oraz proponowane niezbCdne rozwi>zania 
techniczne, a takce materiałowe, ukazuj>ce zasady nawi>zania do otoczenia, a w stosunku do 
obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - równiec opis dostCpnoWci dla osób 
niepełnosprawnychś 

 3) stosownie do potrzeb: 
a) oWwiadczenia właWciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i 

gazu, odbioru Wcieków oraz o warunkach przył>czenia obiektu do sieci wodoci>gowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg 
l>dowych, 

b) oWwiadczenie właWciwego zarz>dcy drogi o mocliwoWci poł>czenia działki z drog> publiczn> 
zgodnie z przepisami o drogach publicznych; 

 4) w zalecnoWci od potrzeb, wyniki badaM geologiczno-incynierskich oraz geotechniczne warunki 
posadowienia obiektów budowlanych. 
3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje siC do projektu budowlanego przebudowy lub montacu obiektu 

budowlanego, jeceli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane 
ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

3b. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje siC do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urz>dzeM 
budowlanych b>da podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeceli całoWć problematyki moce być 
przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu. 

4. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowC. 
5. Inwestor, spełniaj>cy warunki do uzyskania pozwolenia na budowC, moce c>dać wydania odrCbnej 

decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzaj>cej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowC. 
Decyzja jest wacna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłucej nic rok. 

6. Minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreWli, w 
drodze rozporz>dzeniaŚ 
 1) szczegółowy zakres i formC projektu budowlanegoś 
 2) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

Art. 35. 1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowC lub odrCbnej decyzji o zatwierdzeniu 
projektu budowlanego właWciwy organ sprawdzaŚ 
 1) zgodnoWć projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku 
miejscowego planu, a takce wymaganiami ochrony Wrodowiska, w szczególnoWci okreWlonymi w 
decyzji o Wrodowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 
paadziernika 2008 r. o udostCpnianiu informacji o Wrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeMstwa 
w ochronie Wrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na Wrodowiskoś 

 2) zgodnoWć projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi; 

 3) kompletnoWć projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnieM, pozwoleM i 
sprawdzeM oraz informacji dotycz>cej bezpieczeMstwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 
1 pkt 1b, a takce zaWwiadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7; 

 4) wykonanie - w przypadku obowi>zku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, takce 
sprawdzenie projektu - przez osobC posiadaj>c> wymagane uprawnienia budowlane i legitymuj>c> 



siC aktualnym na dzieM opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaWwiadczeniem, o którym 
mowa w art. 12 ust. 7. 
2. (uchylony). 
3. W razie stwierdzenia naruszeM, w zakresie okreWlonym w ust. 1, właWciwy organ nakłada 

postanowieniem obowi>zek usuniCcia wskazanych nieprawidłowoWci, okreWlaj>c termin ich usuniCcia, a po 
jego bezskutecznym upływie wydaje decyzjC o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na 
budowC. 

4. W razie spełnienia wymagaM okreWlonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, właWciwy organ nie moce 
odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowC. 

5. WłaWciwy organ wydaje decyzjC o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 
pozwolenia na budowC, jeceli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, 
znajduje siC obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki. 

6. W przypadku gdy właWciwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowC w terminie 65 
dni od dnia złocenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wycszego stopnia wymierza temu organowi, 
w drodze postanowienia, na które przysługuje zacalenie, karC w wysokoWci 500 zł za kacdy dzieM zwłoki. 
Wpływy z kar stanowi> dochód budcetu paMstwa. 

6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje siC do pozwolenia na budowC wydawanego dla przedsiCwziCcia 
podlegaj>cego ocenie oddziaływania przedsiCwziCcia na Wrodowisko albo ocenie oddziaływania 
przedsiCwziCcia na obszar Natura 2000. 

7. KarC uiszcza siC w terminie 14 dni od dnia dorCczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 6. W 
przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 6, podlega ona Wci>gniCciu w trybie przepisów o 
postCpowaniu egzekucyjnym w administracji. 

8. Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza siC terminów przewidzianych w przepisach prawa 
do dokonania okreWlonych czynnoWci, okresów zawieszenia postCpowania oraz okresów opóanieM 
spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezalecnych od organu. 

Art. 35a. 1. W przypadku wniesienia skargi do s>du administracyjnego na decyzjC o pozwoleniu na 
budowC wstrzymanie wykonania tej decyzji na wniosek skarc>cego s>d moce uzalecnić od złocenia przez 
skarc>cego kaucji na zabezpieczenie roszczeM inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji. 

2. W przypadku uznania skargi za słuszn> w całoWci lub w czCWci kaucja podlega zwrotowi. 
3. W przypadku oddalenia skargi kaucjC przeznacza siC na zaspokojenie roszczeM inwestora. 
4. W sprawach kaucji stosuje siC odpowiednio przepisy Kodeksu postCpowania cywilnego o 

zabezpieczeniu roszczeM. 

Art. 36. 1. W decyzji o pozwoleniu na budowC właWciwy organ, w razie potrzebyŚ 
 1) okreWla szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych; 
 2) okreWla czas ucytkowania tymczasowych obiektów budowlanychś 
 3) okreWla terminy rozbiórkiŚ 

a) istniej>cych obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego ucytkowania, 
b) tymczasowych obiektów budowlanych; 

 4) okreWla szczegółowe wymagania dotycz>ce nadzoru na budowieś 
 5) zamieszcza informacjC o obowi>zkach i warunkach, wynikaj>cych z art. 54 lub art. 55ś 
 6) (uchylony). 

2. (uchylony). 

Art. 36a. 1. Istotne odst>pienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 
pozwolenia na budowC jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowC. 

2. WłaWciwy organ uchyla decyzje o pozwoleniu na budowC, w przypadku wydania decyzji, o której 
mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3. 

3. W postCpowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowC, przepisy art. 32-35 stosuje 
siC odpowiednio do zakresu tej zmiany. 

4. (uchylony). 
5. Nieistotne odst>pienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia 

na budowC nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowC i jest dopuszczalne, o ile nie 
dotyczy: 
 1) zakresu objCtego projektem zagospodarowania działki lub terenu, 



 2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokoWci, 
długoWci, szerokoWci i liczby kondygnacji, 

 3) (uchylony), 
 4) (uchylony), 
 5) zapewnienia warunków niezbCdnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, 
 6) zmiany zamierzonego sposobu ucytkowania obiektu budowlanego lub jego czCWci, 
 7) ustaleM miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu 
oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnieM, pozwoleM i innych dokumentów, wymaganych przepisami 
szczególnymi. 

6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odst>pienia oraz jest obowi>zany zamieWcić w 
projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotycz>ce odst>pienia, o którym mowa w 
ust. 5. 

Art. 37. 1. Decyzja o pozwoleniu na budowC wygasa, jeceli budowa nie została rozpoczCta przed 
upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała siC ostateczna lub budowa została przerwana na czas 
dłucszy nic 3 lata. 

2. RozpoczCcie albo wznowienie budowy, w przypadkach okreWlonych w ust. 1, art. 36a ust. 2 albo w 
razie stwierdzenia niewacnoWci b>da uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowC, moce nast>pić po 
wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowC, o której mowa w art. 28, albo decyzji o pozwoleniu na 
wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4. 

Art. 38. 1. DecyzjC o pozwoleniu na budowC właWciwy organ przesyła niezwłocznie wójtowi, 
burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzjC o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, decyzjC o Wrodowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 
ustawy z dnia 3 paadziernika 2008 r. o udostCpnianiu informacji o Wrodowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeMstwa w ochronie Wrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na Wrodowisko, lub pozwolenie, o 
którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej. 

2. WłaWciwy organ prowadzi rejestr decyzji o pozwoleniu na budowC oraz przechowuje zatwierdzone 
projekty budowlane, a takce inne dokumenty objCte pozwoleniem na budowC, co najmniej przez okres 
istnienia obiektu budowlanego, z zastrzeceniem ust. 3. 

3. WłaWciwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowC obiektu budowlanego na terenie zamkniCtym 
niezbCdnym na cele obronnoWci lub bezpieczeMstwa paMstwa moce wyrazić zgodC, aby zatwierdzony 
projekt budowlany, a takce inne dokumenty objCte pozwoleniem na budowC zawieraj>ce informacje 
niejawne przechowywane były przez ucytkownika obiektu budowlanego. 

4. Przepisy ustawy z dnia 3 paadziernika 2008 r. o udostCpnianiu informacji o Wrodowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeMstwa w ochronie Wrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na Wrodowisko 
wskazuj> przypadki, gdy informacje o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowC podaje siC do 
publicznej wiadomoWci oraz gdy dane o tych decyzjach zamieszcza siC w publicznie dostCpnych 
wykazach. 

Art. 39. 1. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru 
zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu 
na budowC, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właWciwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

2. Pozwolenie na rozbiórkC obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków moce być wydane 
po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działaj>cego w imieniu ministra właWciwego 
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreWleniu tego obiektu z rejestru zabytków. 

3. W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a 
ujCtych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowC lub rozbiórkC obiektu budowlanego wydaje 
właWciwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowi>zany zaj>ć stanowisko w sprawie wniosku o 
pozwolenie na budowC lub rozbiórkC obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 3, w terminie 30 dni 
od dnia jego dorCczenia. NiezajCcie stanowiska w tym terminie uznaje siC jako brak zastrzeceM do 
przedstawionych we wniosku rozwi>zaM projektowych. 



Art. 39a. Budowa obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urz>dzenia 
budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 
1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z póan. zm.6)

) 
wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowC, uzyskania zgody właWciwego wojewody. 

Art. 40. 1. Organ, który wydał decyzjC okreWlon> w art. 28, jest obowi>zany, za zgod> strony, na 
rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeceli 
przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złocy oWwiadczenie, o którym mowa w art. 32 
ust. 4 pkt 2. 

2. Przepis ust. 1 stosuje siC odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, 
o której mowa w art. 51 ust. 4. 

3. Stronami w postCpowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowC lub o pozwoleniu na 
wznowienie robót budowlanych s> jedynie podmioty, miCdzy którymi ma być dokonane przeniesienie 
decyzji. 

Art. 40a. Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, rozumie siC przez to takce decyzjC o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z 
póan. zm.7)

). 

Rozdział 5 

Budowa i oddawanie do ucytku obiektów budowlanych 

Art. 41. 1. RozpoczCcie budowy nastCpuje z chwil> podjCcia prac przygotowawczych na terenie 
budowy. 

2. Pracami przygotowawczymi s>Ś 
 1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; 
 2) wykonanie niwelacji terenu; 
 3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budow> tymczasowych obiektówś 
 4) wykonanie przył>czy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

3. Prace przygotowawcze mog> być wykonywane tylko na terenie objCtym pozwoleniem na budowC 
lub zgłoszeniem. 

4. Inwestor jest obowi>zany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczCcia robót budowlanych, na 
które jest wymagane pozwolenie na budowC, właWciwy organ oraz projektanta sprawuj>cego nadzór nad 
zgodnoWci> realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczCciem, doł>czaj>c na 
piWmieŚ 
 1) oWwiadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzaj>ce sporz>dzenie planu bezpieczeMstwa i 

ochrony zdrowia oraz przyjCcie obowi>zku kierowania budow> (robotami budowlanymi), a takce 
zaWwiadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7ś 

 2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oWwiadczenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego, stwierdzaj>ce przyjCcie obowi>zku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi 
robotami budowlanymi, a takce zaWwiadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7ś 

 3) informacjC zawieraj>c> dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2. 
5. RozpoczCcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy moce nast>pić jedynie po 

okazaniu wymaganego pozwolenia na budowC lub zgłoszenia. 

Art. 42. 1. Inwestor jest obowi>zany zapewnićŚ objCcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub 
okreWlonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobC posiadaj>c> uprawnienia 
budowlane w odpowiedniej specjalnoWci. 

2. Kierownik budowy (robót) jest obowi>zanyŚ 
 1) prowadzić dziennik budowy lub rozbiórkiś 
 2) umieWcić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicC informacyjn> oraz ogłoszenie 

zawieraj>ce dane dotycz>ce bezpieczeMstwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy 
obiektów słuc>cych obronnoWci i bezpieczeMstwu paMstwa oraz obiektów liniowychś 

 3) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki). 



3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje siC do budowy lub rozbiórki obiektów, dla których nie jest 
wymagane pozwolenie na budowC, z wyj>tkiem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19. WłaWciwy 
organ moce wył>czyć, w drodze decyzji, stosowanie tych przepisów równiec w stosunku do innych 
obiektów, jeceli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi 
wacnymi wzglCdami. 

3a. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje siC do budowy lub rozbiórki, na której 
przewiduje siC prowadzenie robót budowlanych trwaj>cych dłucej nic 30 dni roboczych i jednoczesne 
zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na których planowany zakres robót przekracza 500 
osobodni. 

4. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie 
zawodowe w specjalnoWci techniczno-budowlanej innej nic posiada kierownik budowy, inwestor jest 
obowi>zany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalnoWci. 

Art. 43. 1. Obiekty budowlane wymagaj>ce pozwolenia na budowC oraz obiekty, o których mowa w 
art. 29 ust. 1 pkt 20, podlegaj> geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmuj>cej połocenie ich na gruncie. 

2. WłaWciwy organ moce nałocyć obowi>zek stosowania przepisu ust. 1 równiec w stosunku do 
obiektów budowlanych wymagaj>cych zgłoszenia. 

3. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegaj>ce zakryciu, wymagaj>ce inwentaryzacji, o 
której mowa w ust. 1, podlegaj> inwentaryzacji przed ich zakryciem. 

4. Minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreWli, w 
drodze rozporz>dzenia, rodzaje i zakres opracowaM geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoWci 
geodezyjnych obowi>zuj>cych w budownictwie. 

Art. 44. 1. Inwestor jest obowi>zany bezzwłocznie zawiadomić właWciwy organ o zmianieŚ 
 1) kierownika budowy lub robót, 
 2) inspektora nadzoru inwestorskiego, 
 3) projektanta sprawuj>cego nadzór autorski, 
podaj>c, od kiedy nast>piła zmiana. 

2. Do zawiadomienia nalecy doł>czyć oWwiadczenia osób, wymienionych w ust. 1, o przejCciu 
obowi>zków. 

Art. 45. 1. Dziennik budowy stanowi urzCdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeM 
i okolicznoWci zachodz>cych w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właWciwy organ. 

2. Przed rozpoczCciem robót budowlanych nalecy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym 
zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te s> 
obowi>zane potwierdzić podpisem przyjCcie powierzonych im funkcji. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siC odpowiednio do prowadzenia dziennikówŚ montacu i rozbiórki. 
4. Minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreWli, w 

drodze rozporz>dzenia, sposób prowadzenia dzienników budowy, montacu i rozbiórki oraz osoby 
upowacnione do dokonywania w nich wpisów, a takce dane, jakie powinna zawierać tablica informacyjna 
oraz ogłoszenie zawieraj>ce dane dotycz>ce bezpieczeMstwa i ochrony zdrowia. 

5. W rozporz>dzeniu, o którym mowa w ust. 4, okreWla siC w szczególnoWciŚ 
 1) kształt i wymiary tablicy informacyjnej oraz napisów na niej umieszczonych; 
 2) formC ogłoszeniaś 
 3) miejsce umieszczenia tablicy informacyjnej oraz ogłoszeniaś 
 4) zakres danych osobowych uczestników procesu budowlanego i pełnionych przez nich funkcji w 

dziedzinie bezpieczeMstwa pracy i ochrony zdrowiaś 
 5) informacje dotycz>ce decyzji o pozwoleniu na budowCś 
 6) informacje dotycz>ce podmiotów wykonuj>cych roboty budowlane, w tym imiC lub imiona i nazwisko 

lub nazwC i adresś 
 7) przewidywane terminy rozpoczCcia i zakoMczenia wykonywania robót budowlanych oraz maksymaln> 

liczbC pracowników zatrudnionych na budowieś 
 8) informacje dotycz>ce telefonów alarmowych. 



Art. 46. Kierownik budowy (rozbiórki), a jeceli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, jest 
obowi>zany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowi>ce 
podstawC ich wykonania, a takce oWwiadczenie dotycz>ce wyrobów budowlanych jednostkowo 
zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o wyrobach budowlanych, oraz udostCpniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów. 

Art. 47. 1. Jeceli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbCdne 
wejWcie do s>siedniego budynku, lokalu lub na teren s>siedniej nieruchomoWci, inwestor jest obowi>zany 
przed rozpoczCciem robót uzyskać zgodC właWciciela s>siedniej nieruchomoWci, budynku lub lokalu 
(najemcy) na wejWcie oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych 
obiektów, a takce ewentualn> rekompensatC z tego tytułu. 

2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właWciwy organ - na wniosek 
inwestora - w terminie 14 dni od dnia złocenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbCdnoWci 
wejWcia do s>siedniego budynku, lokalu lub na teren s>siedniej nieruchomoWci. W przypadku uznania 
zasadnoWci wniosku inwestora, właWciwy organ okreWla jednoczeWnie granice niezbCdnej potrzeby oraz 
warunki korzystania z s>siedniego budynku, lokalu lub nieruchomoWci. 

3. Inwestor, po zakoMczeniu robót, o których mowa w ust. 1, jest obowi>zany naprawić szkody 
powstałe w wyniku korzystania z s>siedniej nieruchomoWci, budynku lub lokalu - na zasadach okreWlonych 
w Kodeksie cywilnym. 

4. ZajCcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czCWci moce nast>pić po spełnieniu 
wymagaM okreWlonych w odrCbnych przepisach. 

Art. 48. 1. WłaWciwy organ nakazuje, z zastrzeceniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkC obiektu 
budowlanego, lub jego czCWci, bCd>cego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia 
na budowC. 

2. Jeceli budowa, o której mowa w ust. 1: 
 1) jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególnoWciŚ 

a) ustaleniami obowi>zuj>cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo 
b) ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku 

braku obowi>zuj>cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
 2) nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemocliwiaj>cym 

doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego czCWci do stanu zgodnego z prawem 
- właWciwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych. 

3. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 2, ustala siC wymagania dotycz>ce niezbCdnych 
zabezpieczeM budowy oraz nakłada obowi>zek przedstawienia, w wyznaczonym terminieŚ 
 1) zaWwiadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodnoWci budowy z ustaleniami 

obowi>zuj>cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowi>zuj>cego planu 
zagospodarowania przestrzennego; 

 2) dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3; do projektu architektoniczno-
budowlanego nie stosuje siC przepisu art. 20 ust. 3 pkt 2. 
4. W przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie obowi>zków, o których mowa w ust. 3, 

stosuje siC przepis ust. 1. 
5. Przedłocenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w ust. 3, traktuje siC jak 

wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeceli 
budowa nie została zakoMczona. 

Art. 49. 1. WłaWciwy organ, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i 
udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, bada: 
 1) zgodnoWć projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególnoWci z ustaleniami obowi>zuj>cego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, 

 2) kompletnoWć projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnieM, pozwoleM i 
sprawdzeM, 

 3) wykonanie projektu budowlanego przez osobC posiadaj>c> wymagane uprawnienia budowlane 



- oraz, w drodze postanowienia, ustala wysokoWć opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje 
zacalenie. 

2. Do opłaty legalizacyjnej stosuje siC odpowiednio przepisy dotycz>ce kar, o których mowa w art. 59f 
ust. 1, z tym ce stawka opłaty podlega piCćdziesiCciokrotnemu podwycszeniu. 

3. W przypadku stwierdzenia naruszeM, w zakresie okreWlonym w ust. 1, właWciwy organ nakłada 
postanowieniem obowi>zek usuniCcia wskazanych nieprawidłowoWci, w okreWlonym terminie, a po jego 
bezskutecznym upływie wydaje decyzjC, o której mowa w art. 48 ust. 1. DecyzjC tC wydaje siC równiec w 
przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej. 

4. W razie spełnienia wymagaM, okreWlonych w ust. 1, właWciwy organ wydaje decyzjCŚ 
 1) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót; 
 2) o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeceli budowa została zakoMczona. 

4a. Decyzje, o których mowa w ust. 4, mog> być wydane po uprzednim przeprowadzeniu oceny 
oddziaływania przedsiCwziCcia na Wrodowisko albo oceny oddziaływania przedsiCwziCcia na obszar 
Natura 2000, jeceli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 paadziernika 2008 r. o udostCpnianiu 
informacji o Wrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeMstwa w ochronie Wrodowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na Wrodowisko. 

5. W decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada siC obowi>zek uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
ucytkowanie. 

Art. 49a. 1. W przypadku uchylenia w postCpowaniu odwoławczym decyzji, o której mowa w art. 49 
ust. 4, i wydania decyzji, o której mowa w art. 48 ust. 1, opłata legalizacyjna podlega zwrotowi, z 
zastrzeceniem ust. 2, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wykonania rozbiórki. 

2. Jeceli wykonanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego odbywa siC w trybie wykonania 
zastCpczego, o którym mowa w przepisach o postCpowaniu egzekucyjnym w administracji, opłatC 
legalizacyjn> zalicza siC w poczet kosztów wykonania zastCpczego. 

Art. 49b. 1. WłaWciwy organ nakazuje, z zastrzeceniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkC obiektu 
budowlanego, lub jego czCWci, bCd>cego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia 
b>da pomimo wniesienia sprzeciwu przez właWciwy organ. 

2. Jeceli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, a w szczególnoWci ustaleniami obowi>zuj>cego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego albo, w przypadku jego braku, ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, właWciwy organ 
wstrzymuje postanowieniem - gdy budowa nie została zakoMczona - prowadzenie robót budowlanych oraz 
nakłada na inwestora obowi>zek przedłocenia w terminie 30 dniŚ 
 1) dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 albo art. 30 ust. 2 i 3, albo art. 30 ust. 2 i 4; 
 2) projektu zagospodarowania działki lub terenuś 
 3) zaWwiadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodnoWci budowy z ustaleniami 

obowi>zuj>cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowi>zuj>cego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
3. W przypadku niespełnienia obowi>zku, o którym mowa w ust. 2, stosuje siC przepis ust. 1. 
4. Jeceli zachodz> okolicznoWci, o których mowa w ust. 2, właWciwy organ, w drodze postanowienia, 

ustala wysokoWć opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje zacalenie. 
5. Do opłaty legalizacyjnej stosuje siC odpowiednio przepisy art. 59g, z tym ce wysokoWć opłaty w 

przypadku budowy, o której mowa w: 
 1) art. 29 ust. 1 pkt 7-11, 14, 15, 17 i 18 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4 - wynosi 2.500 złś 
 2) art. 29 ust. 1 pkt 1-3, 5, 6, 12, 13, 16 i 19-21 - wynosi 5.000 zł. 

6. WłaWciwy organ, w przypadku gdy budowa nie została zakoMczona, po wniesieniu opłaty, o której 
mowa w ust. 5, zezwala, w drodze postanowienia, na dokoMczenie budowy. 

7. W przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej właWciwy organ wydaje decyzjC, o 
której mowa w ust. 1. 

Art. 50. 1. W przypadkach innych nic okreWlone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 właWciwy organ 
wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych: 
 1) bez wymaganego pozwolenia na budowC albo zgłoszenia lub 



 2) w sposób mog>cy spowodować zagrocenie bezpieczeMstwa ludzi lub mienia b>da zagrocenie 
Wrodowiska, lub 

 3) na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1, lub 
 4) w sposób istotnie odbiegaj>cy od ustaleM i warunków okreWlonych w pozwoleniu na budowC b>da w 

przepisach. 
2. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych nalecyŚ 

 1) podać przyczynC wstrzymania robótś 
 2) ustalić wymagania dotycz>ce niezbCdnych zabezpieczeM. 

3. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych mocna nałocyć obowi>zek przedstawienia, w 
terminie 30 dni od dnia dorCczenia postanowienia, inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych lub 
odpowiednich ocen technicznych b>da ekspertyz. 

4. Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci wacnoWć po upływie 2 miesiCcy od dnia 
dorCczenia, chyba ce w tym terminie zostanie wydana decyzja, o której mowa w art. 50a pkt 2 albo w art. 
51 ust. 1. 

5. Na postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych słucy zacalenie. 

Art. 50a. WłaWciwy organ w przypadku wykonywania robót budowlanych - pomimo wstrzymania ich 
wykonywania postanowieniem: 
 1) o którym mowa w art. 48 ust. 2 oraz w art. 49b ust. 2 - nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkC obiektu 

budowlanego lub jego czCWciś 
 2) o którym mowa w art. 50 ust. 1 - nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkC czCWci obiektu budowlanego 

wykonanego po dorCczeniu postanowienia albo doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu 
poprzedniego. 

Art. 51. 1. Przed upływem 2 miesiCcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust. 
1, właWciwy organ w drodze decyzjiŚ 
 1) nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych b>da rozbiórkC obiektu budowlanego lub jego 

czCWci, b>da doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego albo 
 2) nakłada obowi>zek wykonania okreWlonych czynnoWci lub robót budowlanych w celu doprowadzenia 

wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, okreWlaj>c termin ich wykonania, 
albo 

 3) w przypadku istotnego odst>pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 
pozwolenia na budowC - nakłada, okreWlaj>c termin wykonania, obowi>zek sporz>dzenia i 
przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzglCdniaj>cego zmiany wynikaj>ce z 
dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz - w razie potrzeby - wykonania okreWlonych 
czynnoWci lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu 
zgodnego z prawemś przepisy dotycz>ce projektu budowlanego stosuje siC odpowiednio do zakresu 
tych zmian. 
2. W przypadku wydania nakazu, o którym mowa w art. 50a pkt 2, decyzje, o których mowa w ust. 1 

pkt 2 lub 3, wydaje siC po wykonaniu obowi>zku okreWlonego w tym nakazie. 
3. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właWciwy organ sprawdza wykonanie obowi>zku, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 2, i wydaje decyzjCŚ 
 1) o stwierdzeniu wykonania obowi>zku albo 
 2) w przypadku niewykonania obowi>zku - nakazuj>c> zaniechanie dalszych robót budowlanych b>da 

rozbiórkC obiektu lub jego czCWci, b>da doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. 
4. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właWciwy organ sprawdza wykonanie obowi>zku, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzjC w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia 
na wznowienie robót budowlanych albo - jeceli budowa została zakoMczona - o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego zamiennego. W decyzji tej nakłada siC obowi>zek uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
ucytkowanie. 

5. W przypadku niewykonania w terminie obowi>zku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, właWciwy organ 
wydaje decyzjC nakazuj>c> zaniechanie dalszych robót budowlanych b>da rozbiórkC obiektu lub jego 
czCWci, b>da doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. 

6. Przepisów ust. 4 i 5 dotycz>cych pozwolenia na ucytkowanie nie stosuje siC do robót budowlanych 
innych nic budowa b>da przebudowa obiektu budowlanego lub jego czCWci. 



7. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 stosuje siC odpowiednio, jeceli roboty budowlane, w 
przypadkach innych nic okreWlone w art. 48 albo w art. 49b, zostały wykonane w sposób, o którym mowa 
w art. 50 ust. 1. 

Art. 52. Inwestor, właWciciel lub zarz>dca obiektu budowlanego jest obowi>zany na swój koszt 
dokonać czynnoWci nakazanych w decyzji, o której mowa w art. 48, art. 49b, art. 50a oraz art. 51. 

Art. 53. Przepis art. 52 stosuje siC równiec do obiektów budowlanych, podlegaj>cych rozbiórce w 
terminach, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3. 

Art. 54. Do ucytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na 
budowC, mocna przyst>pić, z zastrzeceniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właWciwego organu o 
zakoMczeniu budowy, jeceli organ ten, w terminie 21 dni od dnia dorCczenia zawiadomienia, nie zgłosi 
sprzeciwu w drodze decyzji. 

Art. 55. Przed przyst>pieniem do ucytkowania obiektu budowlanego nalecy uzyskać ostateczn> 
decyzjC o pozwoleniu na ucytkowanie, jeceliŚ 
 1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowC i jest on zaliczony do 

kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w zał>czniku do ustawyś 
 2) zachodz> okolicznoWci, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4ś 
 3) przyst>pienie do ucytkowania obiektu budowlanego ma nast>pić przed wykonaniem wszystkich robót 

budowlanych. 

Art. 55a. Minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreWli, 
w drodze rozporz>dzenia, metodologie obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 
mieszkalnego lub czCWci budynku stanowi>cej samodzieln> całoWć techniczno-ucytkow>, o którym mowa 
w art. 5 ust. 3 oraz sposób sporz>dzania i wzór Wwiadectw ich charakterystyki energetycznej 
uwzglCdniaj>c w szczególnoWciŚ dane iloWciowe i wskaaniki charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 
mieszkalnego, dane osoby wykonuj>cej Wwiadectwo charakterystyki energetycznej oraz niezbCdne dane 
osobowe właWciciela budynku lub lokalu mieszkalnego, maj>c na uwadze poprawnoWć wykonywania 
Wwiadectw charakterystyki energetycznej. 

Art. 56. 1. Inwestor, w stosunku do którego nałocono obowi>zek uzyskania pozwolenia na 
ucytkowanie obiektu budowlanego, jest obowi>zany zawiadomić, zgodnie z właWciwoWci> wynikaj>c> z 
przepisów szczególnych, organy: 
 1) (uchylony), 
 2) PaMstwowej Inspekcji Sanitarnej, 
 3) 

(4)
 (uchylony), 

 4) PaMstwowej Stracy Pocarnej 
- o zakoMczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przyst>pienia do jego ucytkowania. Organy 
zajmuj> stanowisko w sprawie zgodnoWci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. 

2. NiezajCcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia, traktuje siC jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag. 

Art. 57. 1. Do zawiadomienia o zakoMczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie 
pozwolenia na ucytkowanie inwestor jest obowi>zany doł>czyćŚ 
 1) oryginał dziennika budowyś 
 2) oWwiadczenie kierownika budowyŚ 

a) o zgodnoWci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 
na budowC oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do nalecytego stanu i porz>dku terenu budowy, a takce - w razie korzystania - 
drogi, ulicy, s>siedniej nieruchomoWci, budynku lub lokaluś 

 3) oWwiadczenie o właWciwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeceli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzalecniona od ich odpowiedniego zagospodarowaniaś 

 4) protokoły badaM i sprawdzeMś 
 5) inwentaryzacjC geodezyjn> powykonawcz>ś 



 6) potwierdzenie, zgodnie z odrCbnymi przepisami, odbioru wykonanych przył>czyś 
 7) kopiC Wwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeceniem art. 5 ust. 7. 

2. W razie zmian nieodstCpuj>cych w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 
pozwolenia na budowC, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w 
ust. 1, nalecy doł>czyć kopie rysunków wchodz>cych w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z 
naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takce uzupełniaj>cy opis. W takim przypadku oWwiadczenie, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego, jeceli został ustanowiony. 

3. Inwestor jest obowi>zany doł>czyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, oWwiadczenia o braku 
sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56. 

4. Inwestor jest obowi>zany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1-3, jeceli, w wyniku ich 
sprawdzenia przez właWciwy organ, okace siC, ce s> one niekompletne lub posiadaj> braki i nieWcisłoWci. 

5. (uchylony). 
6. Wniosek o udzielenie pozwolenia na ucytkowanie stanowi wezwanie właWciwego organu do 

przeprowadzenia obowi>zkowej kontroli, o której mowa w art. 59a. 
7. W przypadku stwierdzenia przyst>pienia do ucytkowania obiektu budowlanego lub jego czCWci z 

naruszeniem przepisów art. 54 i 55, właWciwy organ wymierza karC z tytułu nielegalnego ucytkowania 
obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje siC odpowiednio przepisy dotycz>ce kar, o których mowa w art. 
59f ust. 1, z tym ce stawka opłaty podlega dziesiCciokrotnemu podwycszeniu. 

8. Po zakoMczeniu postCpowania w sprawie zawiadomienia o zakoMczeniu budowy obiektu 
budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na ucytkowanie, właWciwy organ zwraca bezzwłocznie 
inwestorowi dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5. 

Art. 58. (uchylony). 

Art. 59. 1. WłaWciwy organ wydaje decyzjC w sprawie pozwolenia na ucytkowanie obiektu 
budowlanego po przeprowadzeniu obowi>zkowej kontroli, o której mowa w art. 59a. 

2. WłaWciwy organ moce w pozwoleniu na ucytkowanie obiektu budowlanego okreWlić warunki 
ucytkowania tego obiektu albo uzalecnić jego ucytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, 
okreWlonych robót budowlanych. 

3. Jeceli właWciwy organ stwierdzi, ce obiekt budowlany spełnia warunki, okreWlone w ust. 1, pomimo 
niewykonania czCWci robót wykoMczeniowych lub innych robót budowlanych zwi>zanych z obiektem, w 
wydanym pozwoleniu na ucytkowanie moce okreWlić termin wykonania tych robót. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje siC do instalacji i urz>dzeM słuc>cych ochronie Wrodowiska. 
4a. Inwestor jest obowi>zany zawiadomić właWciwy organ o zakoMczeniu robót budowlanych 

prowadzonych, po przyst>pieniu do ucytkowania obiektu budowlanego, na podstawie pozwolenia na 
ucytkowanie. 

5. WłaWciwy organ, z zastrzeceniem ust. 2 i 3, odmawia wydania pozwolenia na ucytkowanie obiektu 
budowlanego w przypadku niespełnienia wymagaM okreWlonych w ust. 1 i w art. 57 ust. 1-4. Przepisy art. 
51 stosuje siC odpowiednio. 

6. DecyzjC o pozwoleniu na ucytkowanie obiektu budowlanego właWciwy organ przesyła niezwłocznie 
organowi, który wydał decyzjC o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenie, o 
którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej. 

7. Stron> w postCpowaniu w sprawie pozwolenia na ucytkowanie jest wył>cznie inwestor. 

Art. 59a. 1. WłaWciwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowi>zkow> kontrolC budowy 
w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami okreWlonymi w pozwoleniu na 
budowC. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie: 
 1) zgodnoWci obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenuś 
 2) zgodnoWci obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie: 

a) charakterystycznych parametrów technicznychŚ kubatury, powierzchni zabudowy, wysokoWci, 
długoWci, szerokoWci i liczby kondygnacji, 

b) wykonania widocznych elementów noWnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego, 
c) geometrii dachu (k>t nachylenia, wysokoWć kalenicy i układ połaci dachowych), 



d) wykonania urz>dzeM budowlanych, 
e) zasadniczych elementów wyposacenia budowlano-instalacyjnego, zapewniaj>cych ucytkowanie 

obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 
f) zapewnienia warunków niezbCdnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, 

w szczególnoWci poruszaj>ce siC na wózkach inwalidzkich - w stosunku do obiektu ucytecznoWci 
publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego; 

 3) wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeMstwa konstrukcji i bezpieczeMstwa 
pocarowegoś 

 4) w przypadku nałocenia w pozwoleniu na budowC obowi>zku rozbiórki istniej>cych obiektów 
budowlanych nieprzewidzianych do dalszego ucytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych 
- wykonania tego obowi>zku, jeceli upłyn>ł termin rozbiórki okreWlony w pozwoleniuś 

 5) uporz>dkowania terenu budowy. 

Art. 59b. (uchylony). 

Art. 59c. 1. WłaWciwy organ przeprowadza obowi>zkow> kontrolC przed upływem 21 dni od dnia 
dorCczenia wezwania inwestora. O terminie obowi>zkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w 
terminie 7 dni od dnia dorCczenia wezwania. 

2. Inwestor jest obowi>zany uczestniczyć w obowi>zkowej kontroli w wyznaczonym terminie. 

Art. 59d. 1. WłaWciwy organ, po przeprowadzeniu obowi>zkowej kontroli, sporz>dza protokół w 
trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu dorCcza siC inwestorowi bezzwłocznie po 
przeprowadzeniu kontroli, drugi egzemplarz przekazuje siC organowi wycszego stopnia, a trzeci pozostaje 
we właWciwym organie. 

1a. Dopuszcza siC przekazanie protokołu organowi wycszego stopnia w formie elektronicznej. W 
takim przypadku sporz>dza siC dwa egzemplarze protokołu. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przechowuje siC przez okres istnienia obiektu budowlanego. 
3. Minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreWli, w 

drodze rozporz>dzenia, wzór protokołu obowi>zkowej kontroli. 
4. Wzór protokołu powinien obejmować w szczególnoWci informacje dotycz>ce danych osobowych 

osób uczestnicz>cych w kontroli oraz informacje niezbCdne do ustalenia przebiegu i wyniku 
przeprowadzonej kontroli, w tymŚ adres i kategoriC obiektu budowlanego, ustalenia dotycz>ce zgodnoWci 
wykonania obiektu budowlanego z zatwierdzonym projektem budowlanym i innymi warunkami 
okreWlonymi w pozwoleniu na budowC. 

Art. 59e. Obowi>zkow> kontrolC budowy lub obiektu budowlanego moce przeprowadzać, z 
upowacnienia właWciwego organu nadzoru budowlanego, wył>cznie osoba zatrudniona w tym organie i 
posiadaj>ca uprawnienia budowlane. 

Art. 59f. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie obowi>zkowej kontroli nieprawidłowoWci w zakresie, 
o którym mowa w art. 59a ust. 2, wymierza siC karC stanowi>c> iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika 
kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkoWci obiektu budowlanego (w). 

2. Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł. 
3. Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkoWci obiektu okreWla 

zał>cznik do ustawy. 
4. W przypadku gdy w skład obiektu budowlanego, z wyj>tkiem budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, wchodz> czCWci odpowiadaj>ce rócnym kategoriom, karC stanowi suma kar obliczonych 
dla rócnych kategorii. 

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowoWci w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2, karC 
oblicza siC odrCbnie za kacd> stwierdzon> nieprawidłowoWć. KarC stanowi suma tak obliczonych kar. 

6. W przypadku wymierzenia kary właWciwy organ, w drodze decyzji, odmawia wydania pozwolenia 
na ucytkowanie i przeprowadza, w odpowiednim zakresie, postCpowanie, o którym mowa w art. 51. 

Art. 59g. 1. KarC, o której mowa w art. 59f ust. 1, właWciwy organ wymierza w drodze postanowienia, 
na które przysługuje zacalenie. Wpływy z kar stanowi> dochód budcetu paMstwa. 



2. Wymierzon> karC wnosi siC w terminie 7 dni od dnia dorCczenia postanowienia, o którym mowa w 
ust. 1, w kasie właWciwego urzCdu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tego urzCdu. 

3. W przypadku nieuiszczenia kary w terminie podlega ona Wci>gniCciu w trybie przepisów o 
postCpowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. Uprawnionym do c>dania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowi>zków, o których 
mowa w ust. 3, jest wojewoda. 

5. Do kar, o których mowa w ust. 1, stosuje siC odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póan. zm.8)), z tym ce 
uprawnienia organu podatkowego, z wyj>tkiem okreWlonego w ust. 1, przysługuj> wojewodzie. 

6. Organ właWciwy do wydania, zmiany, uchylenia lub stwierdzenia niewacnoWci postanowienia 
niezwłocznie przesyła kopiC wydanego postanowienia właWciwemu wojewodzie. 

Art. 60. Inwestor, oddaj>c do ucytkowania obiekt budowlany, przekazuje właWcicielowi lub zarz>dcy 
obiektu dokumentacjC budowy i dokumentacjC powykonawcz>. Przekazaniu podlegaj> równiec inne 
dokumenty i decyzje dotycz>ce obiektu, a takce, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacjiŚ 
obiektu, instalacji i urz>dzeM zwi>zanych z tym obiektem. 

Rozdział 6 

Utrzymanie obiektów budowlanych 

Art. 61. WłaWciciel lub zarz>dca obiektu budowlanego jest obowi>zanyŚ  
 1) utrzymywać i ucytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2ś 
 2) zapewnić, dochowuj>c nalecytej starannoWci, bezpieczne ucytkowanie obiektu w razie wyst>pienia 

czynników zewnCtrznych odziaływuj>cych na obiekt, zwi>zanych z działaniem człowieka lub sił 
natury, takich jakŚ wyładowania atmosferyczne, wstrz>sy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady 
atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach 
wodnych, pocary lub powodzie, w wyniku których nastCpuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub 
bezpoWrednie zagrocenie takim uszkodzeniem, mog>ce spowodować zagrocenie cycia lub zdrowia 
ludzi, bezpieczeMstwa mienia lub Wrodowiska. 

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich ucytkowania poddawane przez właWciciela 
lub zarz>dcC kontroliŚ 
 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegaj>cej na sprawdzeniu stanu technicznegoŚ 

a) elementów budynku, budowli i instalacji naraconych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i 
niszcz>ce działania czynników wystCpuj>cych podczas ucytkowania obiektu, 

b) instalacji i urz>dzeM słuc>cych ochronie Wrodowiska, 
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); 

 2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegaj>cej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnoWci do 
ucytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczeniaś kontrol> t> 
powinno być objCte równiec badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu 
sprawnoWci poł>czeM, osprzCtu, zabezpieczeM i Wrodków ochrony od poraceM, opornoWci izolacji 
przewodów oraz uziemieM instalacji i aparatówś 

 3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja 
oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczaj>cej 2 000 m

2
 oraz 

innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczaj>cej 1 000 m
2ś osoba dokonuj>ca 

kontroli jest obowi>zana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właWciwy organ o przeprowadzonej 
kontroli; 

 4) bezpiecznego ucytkowania obiektu kacdorazowo w przypadku wyst>pienia okolicznoWci, o których 
mowa w art. 61 pkt 2; 

 5) okresowej, polegaj>cej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzglCdnieniem efektywnoWci 
energetycznej kotłów oraz ich wielkoWci do potrzeb ucytkowychŚ 
a) co najmniej raz na 2 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej 

nominalnej wydajnoWci ponad 100 kW, 
b) co najmniej raz na 4 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej 

nominalnej wydajnoWci 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazemś 



 6) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegaj>cej na ocenie efektywnoWci energetycznej 
zastosowanych urz>dzeM chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkoWci w stosunku do 
wymagaM ucytkowych o mocy chłodniczej nominalnej wiCkszej nic 12 kW. 
1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, nalecy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceM z 

poprzedniej kontroli. 
1b. Instalacje ogrzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajnoWci powycej 20 kW ucytkowanymi 

co najmniej 15 lat, licz>c od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła, powinny być poddane 
przez właWciciela lub zarz>dcC obiektu budowlanego jednorazowej kontroli obejmuj>cej ocenC 
efektywnoWci energetycznej i doboru wielkoWci kotła, a takce ocenC parametrów instalacji oraz 
dostosowania do funkcji, jak> ma ona spełniać. KontrolC tC przeprowadza siC w roku nastCpnym po roku, 
w którym upłynCło 15 lat ucytkowania kotła, a kontrolC kotłów, które z dniem 31 grudnia 2009 r. 
ucytkowane s> juc ponad 15 lat, przeprowadza siC do dnia 31 grudnia 2010 r. 

2. Obowi>zek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właWcicieli i zarz>dców: 
 1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 
 2) obiektów budowlanych: 

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego, 
b) wymienionych w art. 29 ust. 1. 
3. WłaWciwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu 

budowlanego lub jego czCWci, mog>cego spowodować zagrocenieŚ cycia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeMstwa mienia b>da Wrodowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a 
takce moce c>dać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego czCWci. 

4. 
(5)

 Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeceniem ust. 5-6a, przeprowadzaj> osoby 
posiadaj>ce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnoWci. 

5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urz>dzeM 
chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 i pkt 6 oraz ust. 1b, mog> przeprowadzać osoby 
posiadaj>ce kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacj> urz>dzeM, instalacji oraz 
sieci energetycznych i gazowych. 

6. KontrolC stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny 
przeprowadzaćŚ 
 1) osoby posiadaj>ce kwalifikacje mistrza w rzemioWle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów 

dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; 
 2) osoby posiadaj>ce uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnoWci - w odniesieniu do przewodów 

kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stoj>cych 
oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ci>g kominowy jest wymuszony prac> 
urz>dzeM mechanicznych. 
6a. 

(6)
 KontrolC stanu technicznego i stanu bezpieczeMstwa budowli piCtrz>cych mog> przeprowadzać 

takce upowacnieni pracownicy paMstwowej słucby do spraw bezpieczeMstwa budowli piCtrz>cych. 
7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowi>zek przeprowadzania ich czCWciej, nic 

zostało to ustalone w ust. 1, moce być okreWlony w rozporz>dzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2. 

Art. 63. 1. WłaWciciel lub zarz>dca obiektu budowlanego jest obowi>zany przechowywać przez okres 
istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty 
techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego ucytkowania. 

2. W przypadku opracowania Wwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku o powierzchni 
ucytkowej przekraczaj>cej 1 000 m

2
, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub w 

którym Wwiadczone s> usługi znacznej liczbie osób, jak dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze, 
Wwiadectwo charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu w budynku. 

3. WłaWciciel budynku, z zastrzeceniem art. 5 ust. 7, jest obowi>zany zapewnić sporz>dzenie 
Wwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeceliŚ 
 1) upłyn>ł termin wacnoWci Wwiadectwa charakterystyki energetycznego budynku; 
 2) w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. 

Art. 63a. (uchylony). 

Art. 64. 1. WłaWciciel lub zarz>dca jest obowi>zany prowadzić dla kacdego budynku oraz obiektu 
budowlanego niebCd>cego budynkiem, którego projekt jest objCty obowi>zkiem sprawdzenia, o którym 



mowa w art. 20 ust. 2, ksi>ckC obiektu budowlanego, stanowi>c> dokument przeznaczony do zapisów 
dotycz>cych przeprowadzanych badaM i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie 
ucytkowania obiektu budowlanego. 

2. Obowi>zek prowadzenia ksi>cki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje 
właWcicieli i zarz>dcówŚ 
 1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 
 2) obiektów budowlanych: 

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego, 
b) wymienionych w art. 29 ust. 1; 

 3) dróg lub obiektów mostowych, jeceli prowadz> ksi>ckC drogi lub ksi>ckC obiektu mostowego na 
podstawie przepisów o drogach publicznych. 
3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotycz>ce jego stanu technicznego, 

Wwiadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o których mowa w art. 63, powinny być 
doł>czone do ksi>cki obiektu budowlanego. 

4. Minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreWli, w 
drodze rozporz>dzenia, wzór ksi>cki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia. 

Art. 65. WłaWciciel lub zarz>dca obiektu budowlanego jest obowi>zany udostCpniać dokumenty, o 
których mowa w art. 64 ust. 3, przedstawicielom właWciwego organu oraz innych jednostek 
organizacyjnych i organów upowacnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właWciwym 
stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowi>zuj>cych w budownictwie. 

Art. 66. 1. W przypadku stwierdzenia, ce obiekt budowlanyŚ 
 1) moce zagracać cyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeMstwu mienia b>da Wrodowiska albo 
 2) jest ucytkowany w sposób zagracaj>cy cyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeMstwu mienia lub 

Wrodowisku, albo 
 3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo 
 4) powoduje swym wygl>dem oszpecenie otoczenia 
- właWciwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usuniCcie stwierdzonych nieprawidłowoWci, okreWlaj>c termin 
wykonania tego obowi>zku. 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3, właWciwy organ moce zakazać ucytkowania obiektu 
budowlanego lub jego czCWci do czasu usuniCcia stwierdzonych nieprawidłowoWci. Decyzja o zakazie 
ucytkowania obiektu, jeceli wystCpuj> okolicznoWci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlega 
natychmiastowemu wykonaniu i moce być ogłoszona ustnie. 

Art. 67. 1. Jeceli nieucytkowany lub niewykoMczony obiekt budowlany nie nadaje siC do remontu, 
odbudowy lub wykoMczenia, właWciwy organ wydaje decyzjC nakazuj>c> właWcicielowi lub zarz>dcy 
rozbiórkC tego obiektu i uporz>dkowanie terenu oraz okreWlaj>c> terminy przyst>pienia do tych robót i ich 
zakoMczenia. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siC do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków. 
3. W stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objCtych ochron> 

konserwatorsk> na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzjC, o której 
mowa w ust. 1, właWciwy organ wydaje po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowi>zany zaj>ć stanowisko w terminie 30 dni. NiezajCcie 
stanowiska w tym terminie uznaje siC za uzgodnienie. 

Art. 68. W razie stwierdzenia potrzeby oprócnienia w całoWci lub w czCWci budynku przeznaczonego 
na pobyt ludzi, bezpoWrednio groc>cego zawaleniem, właWciwy organ jest obowi>zanyŚ 
 1) nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oglCdzin, właWcicielowi lub zarz>dcy obiektu 

budowlanego oprócnienie b>da wył>czenie w okreWlonym terminie całoWci lub czCWci budynku z 
ucytkowaniaś 

 2) przesłać decyzjC, o której mowa w pkt 1, obowi>zanemu do zapewnienia lokali zamiennych na 
podstawie odrCbnych przepisówś 

 3) zarz>dzićŚ 
a) umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrocenia bezpieczeMstwa ludzi lub mienia 

oraz o zakazie jego ucytkowania, 



b) wykonanie doraanych zabezpieczeM i usuniCcie zagrocenia bezpieczeMstwa ludzi lub mienia, z 
okreWleniem, technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania. 

Art. 69. 1. W razie koniecznoWci niezwłocznego podjCcia działaM maj>cych na celu usuniCcie 
niebezpieczeMstwa dla ludzi lub mienia, właWciwy organ zapewni, na koszt właWciciela lub zarz>dcy 
obiektu budowlanego, zastosowanie niezbCdnych Wrodków zabezpieczaj>cych. 

2. Do zastosowania, na koszt właWciciela lub zarz>dcy, Wrodków przewidzianych w ust. 1 s> 
upowacnione równiec organy Policji i PaMstwowej Stracy Pocarnej. O podjCtych działaniach organy te 
powinny niezwłocznie zawiadomić właWciwy organ. 

Art. 70. 1. WłaWciciel, zarz>dca lub ucytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywaj> 
obowi>zki w zakresie napraw, okreWlone w przepisach odrCbnych b>da umowach, s> obowi>zani w czasie 
lub bezpoWrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1, usun>ć stwierdzone 
uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrocenie cycia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeMstwa mienia b>da Wrodowiska, a w szczególnoWci katastrofC budowlan>, pocar, wybuch, 
poracenie pr>dem elektrycznym albo zatrucie gazem. 

2. Obowi>zek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu 
budowlanego. Osoba dokonuj>ca kontroli jest obowi>zana bezzwłocznie przesłać kopiC tego protokołu do 
właWciwego organu. WłaWciwy organ, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolC 
obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usuniCcia stwierdzonych uszkodzeM oraz uzupełnienia 
braków, o których mowa w ust. 1. 

Art. 71. 1. Przez zmianC sposobu ucytkowania obiektu budowlanego lub jego czCWci rozumie siC w 
szczególnoWciŚ 
 1) (uchylony); 
 2) podjCcie b>da zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego czCWci działalnoWci zmieniaj>cej warunki: 

bezpieczeMstwa pocarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony 
Wrodowiska b>da wielkoWć lub układ obci>ceM. 
2. Zmiana sposobu ucytkowania obiektu budowlanego lub jego czCWci wymaga zgłoszenia 

właWciwemu organowi. W zgłoszeniu nalecy okreWlić dotychczasowy i zamierzony sposób ucytkowania 
obiektu budowlanego lub jego czCWci. Do zgłoszenia nalecy doł>czyćŚ 
 1) opis i rysunek okreWlaj>cy usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomoWci i 

innych obiektów budowlanych istniej>cych lub budowanych na tej i s>siednich nieruchomoWciach, z 
oznaczeniem czCWci obiektu budowlanego, w której zamierza siC dokonać zmiany sposobu 
ucytkowaniaś 

 2) zwiCzły opis techniczny, okreWlaj>cy rodzaj i charakterystykC obiektu budowlanego oraz jego 
konstrukcjC, wraz z danymi techniczno-ucytkowymi, w tym wielkoWciami i rozkładem obci>ceM, a w 
razie potrzeby, równiec danymi technologicznymiś 

 3) oWwiadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2ś 
 4) zaWwiadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodnoWci zamierzonego sposobu 

ucytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowi>zuj>cego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego albo ostateczn> decyzjC o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowi>zuj>cego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; 

 5) w przypadku zmiany sposobu ucytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - ekspertyzC techniczn>, 
wykonan> przez osobC posiadaj>c> uprawnienia budowlane bez ograniczeM w odpowiedniej 
specjalnoWci; 

 6) w zalecnoWci od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrCbnymi przepisami. 
3. W razie koniecznoWci uzupełnienia zgłoszenia właWciwy organ nakłada na zgłaszaj>cego, w drodze 

postanowienia, obowi>zek uzupełnienia, w okreWlonym terminie, brakuj>cych dokumentów, a w przypadku 
ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji. 

4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, nalecy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu 
ucytkowania obiektu budowlanego lub jego czCWci. Zmiana sposobu ucytkowania moce nast>pić, jeceli w 
terminie 30 dni, od dnia dorCczenia zgłoszenia, właWciwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i 
nie póaniej nic po upływie 2 lat od dorCczenia zgłoszenia. 

4a. (uchylony). 



5. WłaWciwy organ wnosi sprzeciw, jeceli zamierzona zmiana sposobu ucytkowania obiektu 
budowlanego lub jego czCWciŚ 
 1) wymaga wykonania robót budowlanych, objCtych obowi>zkiem uzyskania pozwolenia na budowCś 
 2) narusza ustalenia obowi>zuj>cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo 

decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowi>zuj>cego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

 3) moce spowodować niedopuszczalneŚ 
a) zagrocenia bezpieczeMstwa ludzi lub mienia, 
b) pogorszenie stanu Wrodowiska lub stanu zachowania zabytków, 
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, 
d) wprowadzenie, utrwalenie b>da zwiCkszenie ograniczeM lub uci>cliwoWci dla terenów s>siednich. 
6. Jeceli zamierzona zmiana sposobu ucytkowania obiektu budowlanego lub jego czCWci wymaga 

wykonania robót budowlanych: 
 1) objCtych obowi>zkiem uzyskania pozwolenia na budowC - rozstrzygniCcie w sprawie zmiany sposobu 

ucytkowania nastCpuje w decyzji o pozwoleniu na budowCś 
 2) objCtych obowi>zkiem zgłoszenia - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje siC odpowiednio 

przepisy art. 30 ust. 2-4. 
7. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu ucytkowania obiektu 

budowlanego lub jego czCWci nie wywołuje skutków prawnych. 

Art. 71a. 1. W razie zmiany sposobu ucytkowania obiektu budowlanego lub jego czCWci bez 
wymaganego zgłoszenia, właWciwy organ, w drodze postanowieniaŚ 
 1) wstrzymuje ucytkowanie obiektu budowlanego lub jego czCWciś 
 2) nakłada obowi>zek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w art. 71 

ust. 2. 
2. Po upływie terminu lub na wniosek zobowi>zanego, właWciwy organ sprawdza wykonanie 

obowi>zku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i - w przypadku stwierdzenia jego wykonania - w drodze 
postanowienia ustala wysokoWć opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje zacalenie. 

3. Do opłaty legalizacyjnej stosuje siC odpowiednio przepisy dotycz>ce kar, o których mowa w art. 59f 
ust. 1, z tym ce stawka opłaty podlega dziesiCciokrotnemu podwycszeniu. 

4. W przypadku niewykonania w terminie obowi>zku, o którym mowa w ust. 1, albo dalszego 
ucytkowania obiektu budowlanego lub jego czCWci, pomimo jego wstrzymania, albo zmiany sposobu 
ucytkowania obiektu budowlanego lub jego czCWci, pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 
71 ust. 3-5, właWciwy organ, w drodze decyzji, nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu ucytkowania 
obiektu budowlanego lub jego czCWci. 

Art. 72. 1. Minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 
okreWli, w drodze rozporz>dzenia, warunki i tryb postCpowania w sprawach rozbiórek, o których mowa w 
art. 67. 

2. Minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreWli, w 
drodze rozporz>dzenia, sposób i warunki przeprowadzania oraz tryb postCpowania w sprawach rozbiórek 
obiektów budowlanych, wykonywanych metod> wybuchow>. 

3. W rozporz>dzeniu, o którym mowa w ust. 1, nalecy okreWlić czynnoWci właWciwego organu 
prowadz>cego postCpowanie w sprawie rozbiórki oraz obowi>zki nakładane na właWciciela lub zarz>dcC 
obiektu budowlanego oraz warunki ich wykonania, maj>c na uwadze, ce obowi>zki te powinny być 
technicznie uzasadnione i nie powodować nadmiernego obci>cenia właWciciela lub zarz>dcy. 

Rozdział 7 

Katastrofa budowlana 

Art. 73. 1. Katastrof> budowlan> jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego 
lub jego czCWci, a takce konstrukcyjnych elementów rusztowaM, elementów urz>dzeM formuj>cych, 
Wcianek szczelnych i obudowy wykopów. 

2. Nie jest katastrof> budowlan>Ś 
 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadaj>cego siC do naprawy lub wymianyś 



 2) uszkodzenie lub zniszczenie urz>dzeM budowlanych zwi>zanych z budynkamiś 
 3) awaria instalacji. 

Art. 74. PostCpowanie wyjaWniaj>ce w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi właWciwy 
organ nadzoru budowlanego. 

Art. 75. 1. W razie katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub ucytkowanym obiekcie 
budowlanym, kierownik budowy (robót), właWciciel, zarz>dca lub ucytkownik jest obowi>zanyŚ 
 1) zorganizować doraan> pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu siC skutków katastrofyś 
 2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemocliwiaj>cymi prowadzenie postCpowania, o 

którym mowa w art. 74; 
 3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofieŚ 

a) właWciwy organ, 
b) właWciwego miejscowo prokuratora i PolicjC, 
c) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeceli katastrofa 

nast>piła w trakcie budowy, 
d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z 

mocy szczególnych przepisów. 
2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje siC do czynnoWci maj>cych na celu ratowanie cycia lub 

zabezpieczenie przed rozszerzaniem siC skutków katastrofy. W tych przypadkach nalecy szczegółowo 
opisać stan po katastrofie oraz zmiany w nim wprowadzone, z oznaczeniem miejsc ich wprowadzenia na 
szkicach i, w miarC mocliwoWci, na fotografiach. 

Art. 76. 1. Organ, o którym mowa w art. 74, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej 
jest obowi>zanyŚ 
 1) niezwłocznie powołać komisjC w celu ustalenia przyczyn i okolicznoWci katastrofy oraz zakresu 

czynnoWci niezbCdnych do likwidacji zagrocenia bezpieczeMstwa ludzi lub mieniaś 
 2) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej właWciwy organ nadzoru budowlanego wycszego 

stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wchodz>Ś przedstawiciel właWciwego organu jako 

przewodnicz>cy, przedstawiciele innych zainteresowanych lub właWciwych rzeczowo organów 
administracji rz>dowej, przedstawiciele samorz>du terytorialnego, a takce, w miarC potrzeby, 
rzeczoznawcy lub inne osoby posiadaj>ce wymagane kwalifikacje zawodowe. 

3. Do udziału w czynnoWciach komisji mog> być wezwaniŚ 
 1) inwestor, właWciciel lub zarz>dca oraz ucytkownik obiektu budowlanegoś 
 2) projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta wyrobów budowlanych; 
 3) osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi. 

4. Organ, o którym mowa w art. 74, moce nakazać właWcicielowi lub zarz>dcy, w drodze decyzji, 
zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz obiektu budowlanego, który uległ katastrofie, uporz>dkowanie 
terenu lub wykonanie innych niezbCdnych czynnoWci i robót budowlanych. Decyzja podlega 
natychmiastowemu wykonaniu i moce być ogłoszona ustnie. W razie niewykonania lub nadmiernej zwłok i 
w wykonaniu decyzji przez właWciciela lub zarz>dcC obiektu budowlanego, organ zapewni jej wykonanie 
na koszt i ryzyko zobowi>zanego. 

Art. 77. Organy, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 2, mog> przej>ć prowadzenie postCpowania 
wyjaWniaj>cego przyczyny i okolicznoWci powstania katastrofy budowlanej. 

Art. 78. 1. Po zakoMczeniu prac komisji właWciwy organ niezwłocznie wydaje decyzjC okreWlaj>c> 
zakres i termin wykonania niezbCdnych robót w celu uporz>dkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia 
obiektu budowlanego do czasu wykonania robót doprowadzaj>cych obiekt do stanu właWciwego. 

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, moce zlecić na koszt inwestora, właWciciela lub zarz>dcy obiektu 
budowlanego sporz>dzenie ekspertyzy, jeceli jest to niezbCdne do wydania decyzji lub do ustalenia 
przyczyn katastrofy. 



Art. 79. Inwestor, właWciciel lub zarz>dca obiektu budowlanego po zakoMczeniu postCpowania, o 
którym mowa w art. 78, jest obowi>zany podj>ć niezwłocznie działania niezbCdne do usuniCcia skutków 
katastrofy budowlanej. 

Rozdział 8 

Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 

Art. 80. 1. Zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonuj>, z zastrzeceniem ust. 3(7)
 i 4, 

nastCpuj>ce organyŚ 
 1) starosta; 
 2) wojewoda; 
 3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

2. Zadania nadzoru budowlanego wykonuj>, z zastrzeceniem ust. 3(8)
 i 4, nastCpuj>ce organyŚ 

 1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego; 
 2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika 

wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodz>cego w skład zespolonej administracji wojewódzkiejś 
 3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

3. (uchylony). 
4. AdministracjC architektoniczno-budowlan> i nadzór budowlany w dziedzinie górnictwa sprawuj> 

organy okreWlone w odrCbnych przepisach. 

Art. 81. 1. Do podstawowych obowi>zków organów administracji architektoniczno-budowlanej i 
nadzoru budowlanego nalecyŚ 
 1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególnoWciŚ 

a) zgodnoWci zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 
oraz wymaganiami ochrony Wrodowiska, 

b) warunków bezpieczeMstwa ludzi i mienia w rozwi>zaniach przyjCtych w projektach budowlanych, 
przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych, 

c) zgodnoWci rozwi>zaM architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz 
zasadami wiedzy technicznej, 

d) właWciwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
e) stosowania wyrobów budowlanych; 

 2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach okreWlonych ustaw>ś 
 3) (uchylony). 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e nie stosuje siC do budownictwa doWwiadczalnego, wykonywanego 
na zamkniCtych terenach badawczych. 

3. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego kontroluj> posiadanie 
przez osoby wykonuj>ce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnieM do pełnienia tych 
funkcji. 

4. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu 
obowi>zków okreWlonych przepisami prawa budowlanego mog> dokonywać czynnoWci kontrolnych. 
Protokolarne ustalenia dokonane w toku tych czynnoWci stanowi> podstawC do wydania decyzji oraz 
podejmowania innych Wrodków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego. 

Art. 81a. 1. Organy nadzoru budowlanego lub osoby działaj>ce z ich upowacnienia maj> prawo 
wstCpuŚ 
 1) do obiektu budowlanego; 
 2) na teren: 

a) budowy, 
b) zakładu pracy, 
c) (uchylona). 
2. CzynnoWci kontrolne, zwi>zane z wykonywaniem uprawnieM organów nadzoru budowlanego, 

przeprowadza siC w obecnoWci inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub 
wyznaczonego pracownika, b>da osób przez nich upowacnionych albo w obecnoWci właWciciela lub 



zarz>dcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym - w obecnoWci pełnoletniego domownika i przedstawiciela 
administracji lub zarz>dcy budynku. 

3. W przypadku kontroli podmiotu niebCd>cego przedsiCbiorc>, w razie nieobecnoWci osób, o których 
mowa w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach, czynnoWci kontrolne mog> być dokonywane w obecnoWci 
przywołanego pełnoletniego Wwiadka. 

4. CzynnoWci kontrolne dotycz>ce obiektów budowlanych, które s> w zarz>dzie paMstw obcych albo 
s> ucytkowane przez przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych tych paMstw lub przez inne osoby 
zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów miCdzynarodowych, 
mog> być wykonywane za zgod> tych przedstawicieli lub osób. 

Art. 81b. (uchylony). 

Art. 81c. 1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy 
wykonywaniu zadaM okreWlonych przepisami prawa budowlanego mog> c>dać od uczestników procesu 
budowlanego, właWciciela lub zarz>dcy obiektu budowlanego, informacji lub udostCpnienia dokumentówŚ 
 1) zwi>zanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do ucytkowania, 

utrzymaniem i ucytkowaniem obiektu budowlanegoś 
 2) Wwiadcz>cych o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w 

obiekcie budowlanym. 
2. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie powstania 

uzasadnionych w>tpliwoWci co do jakoWci wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a takce stanu 
technicznego obiektu budowlanego, mog> nałocyć, w drodze postanowienia, na osoby, o których mowa w 
ust. 1, obowi>zek dostarczenia w okreWlonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. 
Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowi>zana do ich dostarczenia. 

3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zacalenie. 
4. W razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie c>danych ocen lub ekspertyz albo w razie 

dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaWniaj> sprawC bCd>c> ich przedmiotem, organ 
administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego moce zlecić wykonanie tych ocen lub 
ekspertyz albo wykonanie dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowi>zanej do ich 
dostarczenia. 

Art. 82. 1. Do właWciwoWci organów administracji architektoniczno-budowlanej nalec> sprawy 
okreWlone w ustawie i niezastrzecone do właWciwoWci innych organów. 

2. Organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, z zastrzeceniem ust. 3 i 4, 
jest starosta. 

3. Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wycszego stopnia w stosunku 
do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych: 
 1) usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód 

wewnCtrznych, morza terytorialnego i wył>cznej strefy ekonomicznej, a takce na innych terenach 
przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego; 

 2) hydrotechnicznych piCtrz>cych, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i 
innych obiektów słuc>cych kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami 
towarzysz>cymiś 

 3) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urz>dzeniami słuc>cymi do utrzymania 
tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia 
terenu - niezwi>zanymi z ucytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - 
wraz z obiektami i urz>dzeniami obsługi podrócnych, pojazdów i przesyłekś 

3a) usytuowanych na obszarze kolejowym; 
 4) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urz>dzeniami towarzysz>cymiś 
 5) usytuowanych na terenach zamkniCtych, 
 6) (uchylony). 

4. Rada Ministrów moce okreWlić, w drodze rozporz>dzenia, takce inne nic wymienione w ust. 3 
obiekty i roboty budowlane, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda. 

Art. 82a. Starosta nie moce powierzyć gminom, w drodze porozumienia, sprawy z zakresu swojej 
właWciwoWci jako organu administracji architektoniczno-budowlanej. Przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 



czerwca 1998 r. o samorz>dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z póan. zm.9)
) nie 

stosuje siC. 

Art. 82b. 1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej: 
 1) prowadz> rejestr wniosków o pozwolenie na budowC i decyzji o pozwoleniu na budowC i przekazuj> 

do organu wycszego stopnia wprowadzone do niego dane, z zastrzeceniem pkt 1aś 
1a) prowadz> odrCbny rejestr wniosków o pozwolenie na budowC i decyzji o pozwoleniu na budowC 

dotycz>cych terenów zamkniCtychś 
 2) przekazuj> bezzwłocznie organom nadzoru budowlanegoŚ 

a) kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowC wraz z zatwierdzonym projektem 
budowlanym, 

b) kopie ostatecznych odrCbnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym 
projektem, 

c) kopie innych decyzji, postanowieM i zgłoszeM wynikaj>cych z przepisów prawa budowlanegoś 
 3) uczestnicz>, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnoWciach inspekcyjnych i 

kontrolnych oraz udostCpniaj> wszelkie dokumenty i informacje zwi>zane z tymi czynnoWciami. 
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzony jest w formie elektronicznej. Dane wprowadza 

siC do rejestru i przesyła drog> elektroniczn> do organu wycszego stopnia na biec>co. 
3. Dopuszcza siC prowadzenie rejestru w innej formie nic okreWlona w ust. 2. W takim przypadku 

uwierzytelnion> kopiC rejestru przekazuje siC do organu wycszego stopnia do pi>tego dnia kacdego 
miesi>ca lub, jeceli dzieM ten jest dniem wolnym od pracy, pierwszego dnia roboczego po tym terminie. 

4. Minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreWli, w 
drodze rozporz>dzenia, wzory rejestrów wniosków o pozwolenie na budowC i decyzji o pozwoleniu na 
budowC, sposób ich prowadzenia oraz organy, które mog> prowadzić rejestr w formie, o której mowa w 
ust. 3, uwzglCdniaj>c dane i informacje podlegaj>ce wpisowi do rejestru. 

5. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowC i decyzji o pozwoleniu na budowC powinien zawierać 
nastCpuj>ce daneŚ 
 1) identyfikuj>ce organ prowadz>cy rejestrś 
 2) pochodz>ce ze złoconych wniosków i wydanych decyzji, w tym dane osobowe inwestora oraz dane 

adresowe zamierzenia budowlanego; 
 3) w przypadku terenów zamkniCtych - dotycz>ce przepisu prawnego, na podstawie którego teren został 

uznany za zamkniCty. 
6. Rejestry wniosków o pozwolenie na budowC i decyzji o pozwoleniu na budowC powinny być 

prowadzone w sposób uniemocliwiaj>cy zmianC dokonanych wpisów. 

Art. 83. 1. Do właWciwoWci powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej 
instancji nalec> zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 
48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, 
art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, 
art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1. 

2. Organem wycszego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest 
wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. 

3. Do właWciwoWci wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji 
nalec> zadania i kompetencje okreWlone w ust. 1, w sprawach, o których mowa w art. 82 ust. 3 i 4. 

Art. 83a. (uchylony). 

Art. 84. 1. Do zadaM organów nadzoru budowlanego nalecyŚ 
 1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego; 
 2) kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej; 
 3) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych; 
 4) współdziałanie z organami kontroli paMstwowej. 

2. Organy nadzoru budowlanego s> obowi>zane doŚ 
 1) bezzwłocznego przesyłania organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i 

postanowieM wynikaj>cych z przepisów prawa budowlanegoś 
 2) prowadzenia ewidencji decyzji, postanowieM i zgłoszeM, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2ś 



 3) prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do ucytkowania obiektów budowlanychś 
 4) prowadzenia ewidencji zawiadomieM o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3. 

3. (uchylony). 
4. (uchylony). 
5. Minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreWli, w 

drodze rozporz>dzenia, wzór i sposób prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
ucytkowania obiektów budowlanych. 

6. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do ucytkowania obiektów budowlanych powinna 
zawierać w szczególnoWciŚ okreWlenie organu prowadz>cego ewidencjC, dane osobowe lub nazwC 
inwestora oraz inne niezbCdne dane pochodz>ce ze składanych zawiadomieM i decyzji. 

Art. 84a. 1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje: 
 1) kontrolC zgodnoWci wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem 

budowlanym i warunkami okreWlonymi w decyzji o pozwoleniu na budowCś 
 2) sprawdzanie posiadania przez osoby pełni>ce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

właWciwych uprawnieM do pełnienia tych funkcjiś 
 3) sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych. 

2. Organy nadzoru budowlanego, kontroluj>c stosowanie przepisów prawa budowlanegoŚ 
 1) badaj> prawidłowoWć postCpowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-

budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowieMś 
 2) sprawdzaj> wykonywanie obowi>zków wynikaj>cych z decyzji i postanowieM wydanych na podstawie 

przepisów prawa budowlanego. 

Art. 84b. 1. KontrolC działalnoWci organów administracji architektoniczno-budowlanej wykonuj> 
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, który 
wykonuje tC kontrolC w stosunku do starosty. 

2. Organy nadzoru budowlanego, w wyniku kontroli działania organów administracji architektoniczno-
budowlanej, mog> kierować do właWciwych organów zalecenia pokontrolne, z wyznaczeniem terminu ich 
wykonania. O wykonaniu zaleceM oraz o innych działaniach podjCtych w zwi>zku z ujawnionymi 
nieprawidłowoWciami organy te zawiadamiaj> niezwłocznie właWciwe organy nadzoru budowlanego. 

3. W przypadku ustalenia przez organy nadzoru budowlanego, ce zachodz> okolicznoWci 
uzasadniaj>ce wznowienie postCpowania albo stwierdzenie niewacnoWci decyzji wydanej przez organ 
administracji architektoniczno-budowlanej, właWciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej 
wznawia lub wszczyna z urzCdu postCpowanie. 

4. Minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreWli, w 
drodze rozporz>dzenia, szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli działania organów administracji 
architektoniczno-budowlanej oraz wzory protokołów kontrolnych i sposób ich sporz>dzania. 

Art. 85. Współdziałanie organów nadzoru budowlanego z organami administracji architektoniczno-
budowlanej i organami kontroli paMstwowej obejmuje w szczególnoWciŚ 
 1) uzgadnianie w miarC potrzeb planów kontroli i prowadzenie wspólnych działaM kontrolnychś 
 2) przekazywanie i wymianC informacji o wynikach kontroli. 

Art. 85a. Do kontroli działalnoWci gospodarczej przedsiCbiorcy stosuje siC przepisy rozdziału 5 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoWci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i 
Nr 239, poz. 1593). 

Art. 86. 1. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostC spoWród co 
najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jeceli 
starosta nie powoła powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od dnia 
przedstawienia kandydatów, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wskazuje spoWród nich 
kandydata, którego starosta powołuje na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. 

2. Starosta odwołuje powiatowego inspektora nadzoru budowlanegoŚ 
 1) w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego albo 
 2) na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. 



3. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego 
inspektoratu nadzoru budowlanego. 

3a. W uzasadnionych przypadkach zakres działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego 
moce obejmować wiCcej nic jeden powiat. 

3b. Wojewoda, na wniosek właWciwych starostów, moce rozszerzyć zakres działania powiatowego 
inspektora nadzoru budowlanego na wiCcej nic jeden powiat. 

4. OrganizacjC wewnCtrzn> i szczegółowy zakres zadaM powiatowego inspektoratu nadzoru 
budowlanego okreWla powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w regulaminie organizacyjnym. 

Art. 87. 1. Wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego powołuje i odwołuje wojewoda, za 
zgod> Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

2. (uchylony). 
3. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy 

wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego. 
4. OrganizacjC wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego okreWla regulamin ustalony przez 

wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego i zatwierdzony przez wojewodC. 

Art. 88. 1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest centralnym organem administracji rz>dowej 
w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. 

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem właWciwym w sprawach indywidualnych, 
rozstrzyganych w drodze postCpowania administracyjnego, w zakresie wynikaj>cym z przepisów prawa 
budowlanego. 

3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spoWród 
osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właWciwego do 
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Prezes Rady Ministrów odwołuje 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

3a. Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego moce zajmować osoba, któraŚ 
 1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzCdnyś 
 2) jest obywatelem polskim; 
 3) korzysta z pełni praw publicznychś 
 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyWlne przestCpstwo lub umyWlne przestCpstwo 

skarbowe; 
 5) posiada kompetencje kierownicze; 
 6) ma co najmniej 6-letni stac pracy, w tym co najmniej 3-letni stac pracy na stanowisku kierowniczymś 
 7) posiada wykształcenie i wiedzC z zakresu spraw nalec>cych do właWciwoWci Głównego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego. 
3b. InformacjC o naborze na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ogłasza siC 

przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostCpnym w siedzibie urzCdu oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej urzCdu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Ogłoszenie powinno zawieraćŚ 
 1) nazwC i adres urzCduś 
 2) okreWlenie stanowiskaś 
 3) wymagania zwi>zane ze stanowiskiem wynikaj>ce z przepisów prawaś 
 4) zakres zadaM wykonywanych na stanowiskuś 
 5) wskazanie wymaganych dokumentów; 
 6) termin i miejsce składania dokumentówś 
 7) informacjC o metodach i technikach naboru. 

3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie moce być krótszy nic 10 dni od dnia opublikowania 
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

3d. Nabór na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przeprowadza zespół, 
powołany przez ministra właWciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, 
licz>cy co najmniej 3 osoby, których wiedza i doWwiadczenie daj> rCkojmiC wyłonienia najlepszych 
kandydatów. W toku naboru ocenia siC doWwiadczenie zawodowe kandydata, wiedzC niezbCdn> do 
wykonywania zadaM na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. 



3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 3d, moce być dokonana na 
zlecenie zespołu przez osobC niebCd>c> członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do 
dokonania tej oceny. 

3f. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 3e, maj> obowi>zek zachowania w tajemnicy 
informacji dotycz>cych osób ubiegaj>cych siC o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru. 

3g. W toku naboru zespół wyłania nie wiCcej nic 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi 
właWciwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. 

3h. Z przeprowadzonego naboru zespół sporz>dza protokół zawieraj>cyŚ 
 1) nazwC i adres urzCduś 
 2) okreWlenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbC kandydatówś 
 3) imiona, nazwiska i adresy nie wiCcej nic 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu 

spełniania przez nich wymagaM okreWlonych w ogłoszeniu o naborześ 
 4) informacjC o zastosowanych metodach i technikach naboruś 
 5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 
 6) skład zespołu. 

3i. Wynik naboru ogłasza siC niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej urzCdu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o 
wyniku naboru zawiera: 
 1) nazwC i adres urzCduś 
 2) okreWlenie stanowiska, na które był prowadzony nabórś 
 3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego albo informacjC o niewyłonieniu kandydata. 
3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o 

naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 
4. (uchylony). 
5. (uchylony). 
6. (uchylony). 
7. (uchylony). 
8. (uchylony). 
9. ZastCpcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego s> powoływani przez ministra właWciwego 

do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, spoWród osób wyłonionych w drodze 
otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Minister 
właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej odwołuje zastCpców 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

10. Zespół przeprowadzaj>cy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 9, powołuje Główny 
Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

11. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 9, stosuje siC 
odpowiednio ust. 3a-3j. 

Art. 88a. 1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania okreWlone przepisami prawa 
budowlanego, a w szczególnoWciŚ 
 1) pełni funkcjC organu wycszego stopnia w rozumieniu Kodeksu postCpowania administracyjnego w 

stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego oraz sprawuje nadzór 
nad ich działalnoWci>ś 

 2) kontroluje działanie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego; 
 3) prowadzi w formie elektronicznej centralne rejestry: 

a) osób posiadaj>cych uprawnienia budowlane, 
b) rzeczoznawców budowlanych, 
c) ukaranych z tytułu odpowiedzialnoWci zawodowej. 
2. W rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zamieszcza siC nastCpuj>ce dane: 

 1) imiona i nazwisko; 
 2) adres; 
 3) numer PESEL - w stosunku do osób posiadaj>cych obywatelstwo polskie, albo numer paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzaj>cego tocsamoWć - w stosunku do osób nieposiadaj>cych 
obywatelstwa polskiego; 

 4) informacjC o wykształceniu i tytułach naukowychś 



 5) numer, datC i miejsce wydania decyzjiś 
 6) organ wydaj>cy decyzjCś 
 7) podstawC prawn> wydania decyzjiś 
 8) numer, specjalnoWć i zakres uprawnieM budowlanychś 
 9) informacjC o przynalecnoWci do właWciwej okrCgowej izby samorz>du zawodowegoś 
10) okreWlenie zakresu rzeczoznawstwa - w rejestrze rzeczoznawców budowlanych; 
11) informacjC o nałoconej karze z tytułu odpowiedzialnoWci zawodowej w budownictwie - w rejestrze 

ukaranych z tytułu odpowiedzialnoWci zawodowej; 
12) numer kancelaryjny; 
13) pozycjC rejestruś 
14) datC wpisu do rejestru. 

3. Zakres informacji o nałoconej karze z tytułu odpowiedzialnoWci zawodowej w budownictwie 
obejmuje dane identyfikuj>ce decyzjC o nałoceniu kary oraz dane dotycz>ce nałoconej kary. 

4. Zakres, o którym mowa w ust. 3, obejmuje nastCpuj>ce daneŚ 
 1) numer decyzji o nadaniu uprawnieM lub tytułu rzeczoznawcyś 
 2) datC i miejsce wydania decyzji o nałoceniu karyś 
 3) wskazanie organu wydaj>cego decyzjCś 
 4) podstawC prawn>ś 
 5) funkcjC uczestnikaś 
 6) datC, miejsce i kwalifikacjC prawn> popełnionego czynuś 
 7) rodzaj kary; 
 8) terminy egzaminów; 
 9) datC upływu karyś 
10) status kary; 
11) inne uwagi dotycz>ce kary. 

5. UdostCpnieniu podlegaj> dane wymienione w ust. 2 pkt 1, 8-11 i w ust. 4 pkt 2, 3, 5-7, 9 i 10, a 
dane osób wpisanych do rejestrów przed dniem 1 stycznia 2007 r. - na ich wniosek złocony w formie 
pisemnej. 

6. Minister właWciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreWli, w 
drodze rozporz>dzenia, wzory i sposób prowadzenia rejestrów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz 
dokumenty doł>czane do wniosku o wpis do rejestrów, stanowi>ce podstawC dokonania wpisu, 
uwzglCdniaj>c dane i informacje podlegaj>ce wpisowi do rejestru. 

Art. 88b. 1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy 
Głównego UrzCdu Nadzoru Budowlanego. 

2. OrganizacjC Głównego UrzCdu Nadzoru Budowlanego okreWla statut nadany, w drodze 
rozporz>dzenia, przez Prezesa Rady Ministrów. 

3. OrganizacjC wewnCtrzn> i szczegółowy zakres zadaM Głównego UrzCdu Nadzoru Budowlanego 
okreWla Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w regulaminie organizacyjnym. 

Art. 89. (uchylony). 

Art. 89a. Do właWciwoWci organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 
w dziedzinie górnictwa nalec> sprawy i zwi>zane z nimi Wrodki działania okreWlone w ustawie, dotycz>ce 
obiektów i robót budowlanych zakładów górniczych. 

Art. 89b. Wojewoda w sprawach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 i 5, oraz właWciwe organy 
administracji architektoniczno-budowlanej w dziedzinie górnictwa przy wydawaniu pozwolenia na budowC 
s> obowi>zani do sprawdzenia posiadania przez inwestora postanowienia o uzgodnieniu, o którym mowa 
w art. 33 ust. 2 pkt 4. 

Art. 89c. 1. W przypadkach bezpoWredniego zagrocenia cycia lub zdrowia ludzi zwi>zanych z 
budow>, utrzymaniem lub rozbiórk> obiektów budowlanych starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta 
mog> wydać właWciwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego polecenie podjCcia działaM 
zmierzaj>cych do usuniCcia tego zagrocenia. Przepisy art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o 
stanie klCski cywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z póan. zm.10)) stosuje siC odpowiednio. 



2. Starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta ponosz> wył>czn> odpowiedzialnoWć za treWć 
polecenia, o którym mowa w ust. 1. 

3. Polecenie przekazane ustnie wymaga potwierdzenia na piWmie. 
4. Polecenie podlega niezwłocznemu wykonaniu. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego 

przedkłada bezzwłocznie sprawC wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru budowlanego, jeceli nie jest w 
stanie wykonać polecenia albo jeceli polecenie narusza prawo. 

5. Polecenie naruszaj>ce prawo jest niewacne. O niewacnoWci polecenia rozstrzyga wojewoda. 

Rozdział 9 

Przepisy karne 

Art. 90. Kto, w przypadkach okreWlonych w art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2, 
wykonuje roboty budowlane, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoWci albo pozbawienia wolnoWci do lat 2. 

Art. 91. 1. Kto: 
 1) udaremnia okreWlone ustaw> czynnoWci właWciwych organów, 
 2) wykonuje samodzieln> funkcjC techniczn> w budownictwie, nie posiadaj>c odpowiednich uprawnieM 

budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoWci albo pozbawienia wolnoWci do roku. 

2. (uchylony). 

Art. 91a. Kto nie spełnia, okreWlonego w art. 61, obowi>zku utrzymania obiektu budowlanego w 
nalecytym stanie technicznym, ucytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia 
bezpieczeMstwa ucytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej nic 100 stawek 
dziennych, karze ograniczenia wolnoWci albo pozbawienia wolnoWci do roku. 

Art. 92. 1. Kto: 
 1) w razie katastrofy budowlanej nie dopełnia obowi>zków okreWlonych w art. 75 lub art. 79, 
 2) nie spełnia, okreWlonego w art. 70 ust. 1, obowi>zku usuniCcia stwierdzonych uszkodzeM lub 

uzupełnienia braków, mog>cych spowodować niebezpieczeMstwo dla ludzi lub mienia b>da 
zagrocenie Wrodowiska, 

 3) utrudnia, okreWlone ustaw>, czynnoWci właWciwych organów, 
podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolnoWci, albo karze grzywny. 

2. Tej samej karze podlega kto, pomimo zastosowania Wrodków egzekucji administracyjnejŚ 
 1) nie stosuje siC do wydanych, na podstawie ustawy, decyzji właWciwych organówś 
 2) (uchylony). 

Art. 93. Kto: 
 1) przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rac>cy nie przestrzega przepisów 

art. 5, 
1a) przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby, naruszaj>c przepis art. 10, 
 2) (uchylony), 
 3) dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego czCWci, naruszaj>c przepisy art. 28 lub art. 31 ust. 2, 
 4) przystCpuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagaM okreWlonych w art. 

41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45, 
 5) dostarcza lub umocliwia dostarczenie energii, wody, ciepła lub gazu, naruszaj>c przepis art. 41 ust. 5, 
 6) wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegaj>cy od ustaleM i warunków okreWlonych w przepisach, 

pozwoleniu na budowC lub rozbiórkC b>da w zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, b>da istotnie 
odbiegaj>cy od zatwierdzonego projektu, 

 7) (uchylony), 
 8) nie spełnia obowi>zku, o którym mowa w art. 62 ust. 1, 
 9) nie spełnia, okreWlonych w art. 63 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowi>zków przechowywania dokumentów, 

zwi>zanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia ksi>cki obiektu budowlanego, 
9a) nie spełnia obowi>zku przesłania protokołu, o którym mowa w art. 70 ust. 2, 



9b) zmienia sposób ucytkowania obiektu budowlanego lub jego czCWci bez wymaganego zgłoszenia, o 
którym mowa w art. 71 ust. 2, albo pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3-5, 

10) nie udziela informacji lub nie udostCpnia dokumentów, o których mowa w art. 81c ust. 1, c>danych 
przez właWciwy organ, zwi>zanych z prowadzeniem robót budowlanych, przekazaniem obiektu 
budowlanego do ucytkowania lub jego utrzymaniem, 

11) sporz>dza i przekazuje do obrotu prawnego Wwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, 
lokalu lub bCd>cej nieruchomoWci> czCWci budynku stanowi>cej samodzieln> całoWć techniczno-
ucytkow> nie posiadaj>c uprawnieM, o których mowa w art. 5 ust. 8, 

podlega karze grzywny. 

Art. 94. Orzekanie w sprawach o czyny, okreWlone w art. 92 i art. 93, nastCpuje na podstawie 
przepisów Kodeksu postCpowania w sprawach o wykroczenia. 

Rozdział 10 

OdpowiedzialnoWć zawodowa w budownictwie 

Art. 95. OdpowiedzialnoWci zawodowej w budownictwie podlegaj> osoby wykonuj>ce samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, które: 
 1) dopuWciły siC wystCpków lub wykroczeM, okreWlonych ustaw>ś 
 2) zostały ukarane w zwi>zku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; 
 3) wskutek rac>cych błCdów lub zaniedbaM, spowodowały zagrocenie cycia lub zdrowia ludzi, 

bezpieczeMstwa mienia lub Wrodowiska albo znaczne szkody materialneś 
 4) nie spełniaj> lub spełniaj> niedbale swoje obowi>zkiś 
 5) uchylaj> siC od podjCcia nadzoru autorskiego lub wykonuj> niedbale obowi>zki wynikaj>ce z pełnienia 

tego nadzoru. 

Art. 96. 1. Popełnienie czynów powoduj>cych odpowiedzialnoWć zawodow> w budownictwie jest 
zagrocone nastCpuj>cymi karamiŚ 
 1) upomnieniem; 
 2) upomnieniem z jednoczesnym nałoceniem obowi>zku złocenia, w wyznaczonym terminie, egzaminu, 

o którym mowa w art. 12 ust. 3; 
 3) zakazem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, na okres od roku do 5 lat, 

poł>czonym z obowi>zkiem złocenia, w wyznaczonym terminie, egzaminu, o którym mowa w art. 12 
ust. 3. 
2. Przy nakładaniu kary nalecy uwzglCdnić dotychczasow> karalnoWć z tytułu odpowiedzialnoWci 

zawodowej w budownictwie. 
3. O zakazie wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie orzeka siC w przypadku 

znacznego społecznego niebezpieczeMstwa czynu. 
4. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie moce być orzeczony 

równiec w stosunku do osoby, któraŚ 
 1) pomimo dwukrotnego upomnienia ponownie dopuWciła siC czynu, powoduj>cego odpowiedzialnoWć 

zawodow>ś 
 2) uchyla siC od złocenia nakazanego egzaminu. 

5. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie okreWla siC w latach i 
miesi>cach. Kara biegnie od dnia, w którym decyzja o ukaraniu stała siC ostateczna. 

6. Osobie ukaranej z jednoczesnym nałoceniem obowi>zku złocenia egzaminu, która w 
wyznaczonym terminie egzaminu nie zdała, wyznacza siC termin dodatkowy, nie krótszy nic 3 miesi>ce i 
nie dłucszy nic 6 miesiCcy. W przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej w terminie dodatkowym, 
stwierdza siC utratC uprawnieM do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. 

Art. 97. 1. PostCpowanie w sprawie odpowiedzialnoWci zawodowej w budownictwie wszczyna siC na 
wniosek organu nadzoru budowlanego, właWciwego dla miejsca popełnienia czynu lub stwierdzaj>cego 
popełnienie czynu, złocony po przeprowadzeniu postCpowania wyjaWniaj>cego. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać okreWlenie zarzucanego czynu, 
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wskazanie dowodów. 



3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, moce złocyć w zakresie swojej właWciwoWci organ samorz>du 
zawodowego. 

Art. 98. 1. W sprawach odpowiedzialnoWci zawodowej w budownictwie orzekaj> organy samorz>du 
zawodowego. 

2. WłaWciwoWć organów samorz>du zawodowego w sprawach odpowiedzialnoWci zawodowej w 
budownictwie reguluj> odrCbne przepisy. 

Art. 99. 1. Ostateczn> decyzjC o ukaraniu, w trybie odpowiedzialnoWci zawodowej w budownictwie, 
przesyła siC do wiadomoWciŚ 
 1) jednostce organizacyjnej zatrudniaj>cej osobC ukaran>ś 
 2) właWciwemu stowarzyszeniuś 
 3) organowi, który wydał ukaranemu uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie; 
 4) Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. 

2. Informacja o karze z tytułu odpowiedzialnoWci zawodowej, orzeczonej decyzj>, o której mowa w 
ust. 1, podlega wpisowi do centralnego rejestru ukaranych. 

Art. 100. Nie mocna wszcz>ć postCpowania z tytułu odpowiedzialnoWci zawodowej w budownictwie 
po upływie 6 miesiCcy od dnia powziCcia przez organy nadzoru budowlanego wiadomoWci o popełnieniu 
czynu, powoduj>cego tC odpowiedzialnoWć i nie póaniej nic po upływie 3 lat od dnia zakoMczenia robót 
budowlanych albo zawiadomienia o zakoMczeniu budowy lub wydania decyzji o pozwoleniu na 
ucytkowanie obiektu budowlanego. 

Art. 101. 1. Organ, który orzekał w I instancji o odpowiedzialnoWci zawodowej w budownictwie, na 
wniosek ukaranego, orzeka o zatarciu kary, jeceli ukaranyŚ 
 1) wykonywał samodzieln> funkcjC techniczn> w budownictwie przez okresŚ 

a) 2 lat - w przypadku kary okreWlonej w art. 96 ust. 1 pkt 1, 
b) 3 lat - od złocenia egzaminu - w przypadku kary okreWlonej w art. 96 ust. 1 pkt 2, 
c) 5 lat - po przywróceniu prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - w 

przypadku kary okreWlonej w art. 96 ust. 1 pkt 3; 
 2) w okresach, o których mowa w pkt 1, nie był ponownie ukarany jedn> z kar okreWlonych w art. 96 ust. 

1. 
2. InformacjC o zatarciu kary organ, o którym mowa w ust. 1, przesyła do wiadomoWci 

zainteresowanemu oraz jednostkom organizacyjnym, stowarzyszeniom i organom, o których mowa w art. 
99 ust. 1. 

3. Zatarcie kary podlega odnotowaniu w centralnym rejestrze ukaranych. 

Art. 102. (uchylony). 

Rozdział 11 

Przepisy przejWciowe i koMcowe 

Art. 103. 1. Do spraw wszczCtych przed dniem wejWcia w cycie ustawy, a niezakoMczonych decyzj> 
ostateczn>, stosuje siC przepisy ustawy, z zastrzeceniem ust. 2. 

2. Przepisu art. 48 nie stosuje siC do obiektów, których budowa została zakoMczona przed dniem 
wejWcia w cycie ustawy lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczCte postCpowanie 
administracyjne. Do takich obiektów stosuje siC przepisy dotychczasowe. 

3. WłaWciwoWć organów do załatwiania spraw, o których mowa w ust. 1, okreWla siC na podstawie 
przepisów ustawy. 

Art. 104. Osoby, które, przed dniem wejWcia w cycie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub 
stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, zachowuj> uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 



Art. 105. 1. Decyzje o dopuszczeniu do powszechnego stosowania w budownictwie nowych 
materiałów budowlanych, wydane przed dniem wejWcia w cycie ustawy, pozostaj> w mocy w 
dotychczasowym zakresie. 

2. Do dnia 30 czerwca 1996 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje siC, 
oprócz wyrobów, na które wydano certyfikat zgodnoWci, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 2 lit. a), takce wyroby, 
na które wydano certyfikat zgodnoWci lub deklaracjC zgodnoWci z norm> brancow>. 

Art. 106. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpocarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 i 
z 1994 r. Nr 27, poz. 96) w art. 6 w ust. 2 dodaje siC zdanie drugie w brzmieniuŚ "Minister Spraw 
WewnCtrznych okreWli, w drodze rozporz>dzenia, zakres, tryb i zasady uzgadniania projektu budowlanego 
pod wzglCdem ochrony przeciwpocarowej." 

Art. 107. 1. Traci moc ustawa z dnia 24 paadziernika 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 
229, z 1981 r. Nr 12, poz. 57, z 1983 r. Nr 44, poz. 200 i 201, z 1984 r. Nr 35, poz. 185 i 186, z 1987 r. Nr 
21, poz. 124, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198), z zastrzeceniem art. 103 ust. 2. 

2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych, przewidzianych w ustawie, nie dłucej jednak nic 
przez okres 3 miesiCcy od dnia jej wejWcia w cycie, zachowuj> moc przepisy dotychczasowe, jeceli nie s> 
z ni> sprzeczne. 

Art. 108. Ustawa wchodzi w cycie z dniem 1 stycznia 1995 r. 

______ 
1)

 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy Rady 92/57/EWG z 
dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrocenia minimalnych wymagaM bezpieczeMstwa i ochrony 
zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu 
art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71). 

2)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 

i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, z 
2005 r. Nr 150, poz. 1247, z 2008 r. Nr 210, poz. 1321 oraz z 2010 r. Nr 200, poz. 1326. 

3)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, 

poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 
1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 
464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, 
Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 
646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 
1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 
271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 
733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. 
Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 
96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 
157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, 
poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, 
poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075 
oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037. 

4)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, 

poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 
119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228. 

5)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 

1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 
2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 
oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817. 

6)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 

1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600. 
7)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 
1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, 



poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 
966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658. 

8)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, 

Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, 
Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 
1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, 
poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, 
Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676 oraz 
z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i 
Nr 197, poz. 1306. 

9)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 
r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 
2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675. 

10)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50, 

poz. 360 i Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59. 

ZAŁ=CZNIK  
(9)

  
 

Kategorie obiektów budowlanych 

 

 Współczynnik 
kategorii 

obiektu (k) 

 

 Współczynnik wielkoWci obiektu (w) 
 

1 

 

 2 
 

 3 
 

Kategoria I — budynki mieszkalne 
jednorodzinne 

 

 2,0 
 

 1,0 
 

Kategoria II — budynki słuc>ce 
gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, 

gospodarcze, inwentarsko-składowe 
 

 1,0 
 

 1,0 
 

Kategoria III — inne niewielkie budynki, 
jak: domy letniskowe, budynki 

gospodarcze, garace do dwóch stanowisk 
wł>cznie 
 

 1,0 
 

 1,0 
 

Kategoria IV — elementy dróg publicznych 
i kolejowych dróg szynowych, jak: 

skrzycowania i wCzły, wjazdy, zjazdy, 
przejazdy, perony, rampy 

 

 5,0 
 

 1,0 
 

Kategoria V - obiekty sportu i 

rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, 

skocznie i wyci>gi narciarskie, kolejki 
linowe, odkryte baseny, zjecdcalnie 
 

 10,0 
 

 1,0 
 

Kategoria VI - cmentarze 

 

 8,0 
 

 1,0 
 

Kategoria VII - obiekty słuc>ce 
nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki 

cumownicze 

 

 7,0 
 

 1,0 
 

Kategoria VIII - inne budowle 

 

 5,0 
 

 1,0 
 

 

 

  
 

 Współczynnik wielkoWci obiektu (w)  
(kubatura w m3) 

 

 

 

  
 

  
2 500 

 

 > 2 500-
5 000 

 

 > 
5 000-

10 000 

 

 > 
10 000 

 

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i 

oWwiaty, jak: teatry, opery, kina, 
 4,0 
 

 1,0 
 

 1,5 
 

 2,0 
 

 2,5 
 



muzea, galerie sztuki, biblioteki, 

archiwa, domy kultury, budynki szkolne i 

przedszkolne, cłobki, kluby dzieciCce, 
internaty, bursy i domy studenckie, 

laboratoria i placówki badawcze, stacje 

meteorologiczne i hydrologiczne, 

obserwatoria, budynki ogrodów 

zoologicznych i botanicznych 

 

Kategoria X - budynki kultu religijnego, 

jak: koWcioły, kaplice, klasztory, 
cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz 

domy pogrzebowe, krematoria 

 

 6,0 
 

 1,0 
 

 1,5 
 

 2,0 
 

 2,5 
 

Kategoria XI - budynki słucby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej, jak: 
szpitale, sanatoria, hospicja, 

przychodnie, poradnie, stacje 

krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, 

domy pomocy i opieki społecznej, domy 
dziecka, domy rencisty, schroniska dla 

bezdomnych oraz hotele robotnicze 

 

 4,0 
 

 1,0 
 

 1,5 
 

 2,0 
 

 2,5 
 

Kategoria XII - budynki administracji 

publicznej, budynki Sejmu, Senatu, 

Kancelarii Prezydenta, ministerstw i 

urzCdów centralnych, terenowej 
administracji rz>dowej i samorz>dowej, 
s>dów i trybunałów, wiCzieM i domów 
poprawczych, zakładów dla nieletnich, 
zakładów karnych, aresztów Wledczych 
oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych 
 

 5,0 
 

 1,0 
 

 1,5 
 

 2,0 
 

 2,5 
 

Kategoria XIII - pozostałe budynki 
mieszkalne 

 

 4,0 
 

 1,0 
 

 1,5 
 

 2,0 
 

 2,5 
 

Kategoria XIV - budynki zakwaterowania 

turystycznego i rekreacyjnego, jak: 

hotele, motele, pensjonaty, domy 

wypoczynkowe, schroniska turystyczne 

 

 15,0 
 

 1,0 
 

 1,5 
 

 2,0 
 

 2,5 
 

Kategoria XV - budynki sportu i 

rekreacji, jak: hale sportowe i 

widowiskowe, kryte baseny 

 

 9,0 
 

 1,0 
 

 1,5 
 

 2,0 
 

 2,5 
 

Kategoria XVI - budynki biurowe i 

konferencyjne 

 

 12,0 
 

 1,0 
 

 1,5 
 

 2,0 
 

 2,5 
 

Kategoria XVII - budynki handlu, 

gastronomii i usług, jak: sklepy, centra 
handlowe, domy towarowe, hale targowe, 

restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, 

warsztaty rzemieWlnicze, stacje obsługi 
pojazdów, myjnie samochodowe, garace 
powycej dwóch stanowisk, budynki 
dworcowe 

 

 15,0 
 

 1,0 
 

 1,5 
 

 2,0 
 

 2,5 
 

Kategoria XVIII - budynki przemysłowe, 
jak: budynki produkcyjne, słuc>ce 
energetyce, montownie, wytwórnie, 

rzeanie oraz obiekty magazynowe, jak: 
budynki składowe, chłodnie, hangary, 
wiaty, a takce budynki kolejowe, jak: 
nastawnie, podstacje trakcyjne, 

lokomotywownie, wagonownie, stracnice 
przejazdowe, myjnie taboru kolejowego 

 

 10,0 
 

 1,0 
 

 1,5 
 

 2,0 
 

 2,5 
 

Kategoria XIX - zbiorniki przemysłowe, 
jak: silosy, elewatory, bunkry do 

magazynowania paliw i gazów oraz innych 

 10,0 
 

 1,0 
 

 1,5 
 

 2,0 
 

 2,5 
 



produktów chemicznych 

 

 

 

  
 

 Współczynnik wielkoWci obiektu (w)  
(powierzchnia w m2) 

 

 

 

  
 

  
1 000 

 

 > 1 000-
5 000 

 

 > 
5 000-

10 000 

 

 > 
10 000 

 

Kategoria XX - stacje paliw 

 

 15,0 
 

 1,0 
 

 1,5 
 

 2,0 
 

 2,5 
 

Kategoria XXI - obiekty zwi>zane z 
transportem wodnym, jak: porty, 

przystanie, sztuczne wyspy, baseny, 

doki, falochrony, nabrzeca, mola, pirsy, 
pomosty, pochylnie 

 

 10,0 
 

 1,0 
 

 1,5 
 

 2,0 
 

 2,5 
 

Kategoria XXII - place składowe, 
postojowe, składowiska odpadów, parkingi 
 

 8,0 
 

 1,0 
 

 1,5 
 

 2,0 
 

 2,5 
 

 

 

  
 

 Współczynnik wielkoWci obiektu (w)  
(powierzchnia w ha) 

 

 

 

  
 

  1 
 

 > 1-10 
 

 > 10-20 
 

 > 20 
 

Kategoria XXIII - obiekty lotniskowe, 

jak: pasy startowe, drogi kołowania, 
płyty lotniskowe, place postojowe i 
manewrowe, l>dowiska 
 

 10,0 
 

 1,0 
 

 1,5 
 

 2,0 
 

 2,5 
 

Kategoria XXIV - obiekty gospodarki 

wodnej, jak: zbiorniki wodne i 

nadpoziomowe, stawy rybne 

 

 9,0 
 

 1,0 
 

 1,5 
 

 2,0 
 

 2,5 
 

 

 

  
 

 Współczynnik wielkoWci obiektu (w)  
(długoWć w km) 

 

 

 

  
 

  1 
 

 > 1-10 
 

 > 10-20 
 

 > 20 
 

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi 

szynowe 

 

 1,0 
 

 1,0 
 

 1,5 
 

 2,0 
 

 2,5 
 

Kategoria XXVI - sieci, jak: 

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, 

gazowe, ciepłownicze, wodoci>gowe, 
kanalizacyjne oraz ruroci>gi przesyłowe 
 

 8,0 
 

 1,0 
 

 1,5 
 

 2,0 
 

 2,5 
 

 

 

  
 

 Współczynnik wielkoWci obiektu (w)  
(długoWć w m) 

 

 

 

  
 

  20 
 

 > 20-100 
 

 > 100-
500 

 

 > 500 
 

Kategoria XXVII - budowle 

hydrotechniczne piCtrz>ce, upustowe i 
regulacyjne, jak: zapory, progi i 

stopnie wodne, jazy, bramy 

przeciwpowodziowe, Wluzy wałowe, syfony, 
wały przeciwpowodziowe, kanały, Wluzy 
ceglowne, opaski i ostrogi brzegowe, 
rowy melioracyjne 

 

 9,0 
 

 1,0 
 

 1,5 
 

 2,0 
 

 2,5 
 

Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe 

obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, 

kładki, przejWcia podziemne, wiadukty, 
przepusty, tunele 

 

 5,0 
 

 1,0 
 

 1,5 
 

 2,0 
 

 2,5 
 

 

 

  
 

 Współczynnik wielkoWci obiektu (w)  
(wysokoWć w m) 



 

 

 

  
 

  20 
 

 > 20-50 
 

 > 50-
100 

 

 > 100 
 

Kategoria XXIX - wolno stoj>ce kominy i 
maszty 

 

 10,0 
 

 1,0 
 

 1,5 
 

 2,0 
 

 2,5 
 

 

 

  
 

 Współczynnik wielkoWci obiektu (w)  
(wydajnoWć w m3/h) 

 

 

 

  
 

  50 
 

 > 50-100 
 

 > 100-
500 

 

 > 500 
 

Kategoria XXX - obiekty słuc>ce do 
korzystania z zasobów wodnych, jak: 

ujCcia wód morskich i Wródl>dowych, 
budowle zrzutów wód i Wcieków, 
pompownie, stacje strefowe, stacje 

uzdatniania wody, oczyszczalnie Wcieków 
 

 8,0 
 

 1,0 
 

 1,5 
 

 2,0 
 

 2,5 
 

Przypisy: 
1)

 Art. 3 pkt 3 zmieniony przez art. 59 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji 
inwestycji w zakresie obiektów energetyki j>drowej oraz inwestycji towarzysz>cych (Dz.U.11.135.789) z 
dniem 1 lipca 2011 r. 
2)

 Art. 12 pkt 6 uchylony przez art. 59 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz>dach 
zawodowych architektów, incynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.01.5.42), która weszła w cycie z 
dniem 25 stycznia 2002 r. 
3)

 Z dniem 11 lipca 2008 r. ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych (Dz.U.07.127.880) utraciła moc zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 
dnia 8 lipca 2008 r. (Dz.U.08.123.803). 
4)

 Art. 56 ust. 1 pkt 3 uchylony przez art. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o 
PaMstwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.11.142.829) z dniem 8 sierpnia 2011 r. 
5)

 Art. 62 ust. 4 zmieniony przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo 
wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.11.32.159) z dniem 18 marca 2011 r. 
6)

 Art. 62 ust. 6a dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo 
wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.11.32.159) z dniem 18 marca 2011 r. 
7)

 Art. 80 ust. 3 uchylony przez art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o 
organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach 
administracji rz>dowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.154.1800), która weszła w cycie z dniem 
1 stycznia 2002 r. 
8)

 Art. 80 ust. 3 uchylony przez art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o 
organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach 
administracji rz>dowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.154.1800), która weszła w cycie z dniem 
1 stycznia 2002 r. 
9)

 Zał>cznik zmieniony przez art. 68 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
(Dz.U.11.45.235) z dniem 4 kwietnia 2011 r. 
 

 


