
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, jeceli: 
 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 ustawy; 
 2) zachodz> okolicznoWci, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4; 
 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 szczególnoWci: 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>czyć: 
 1) oryginał dziennika budowy; 
 2) oWwiadczenie kierownika budowy: 

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 lokalu; 

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

 4) protokoły badaM i sprawdzeM; 
 5) inwentaryzacjC geodezyjn> powykonawcz>; 
 6) potwierdzenie, zgodnie z odrCbnymi przepisami, odbioru wykonanych przył>czy; 
 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 terenu; 
 2) zgodnoWci obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie: 

a) charakterystycznych parametrów technicznych: 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 
pocarowego; 



 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 pozwoleniu; 

 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 tym: 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 eksploatacji: 
obiektu, instalacji i urz>dzeM zwi>zanych z tym obiektem. 
 

 


