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TREŚĆ:

Poz. :
USTAWY:
414 415 -

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane .
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym

416 -

z dnia 5 lipca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów
1700
samochodowych na drogach publicznych .
z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia złóż wód zaliczonych do solanek, wód leczniczych
i termalnych oraz innych kopalin leczniczych, a także w sprawie zaliczenia kopalin pospolitych
1701
z określonych złóż do kopalin podstawowych .
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ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW:

417 -

414
USTAWA
z dn ia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane.
Rozdział

1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa -

Prawo budowlane, zwana dalej " unormuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budow lanych oraz określa zasady działania organów administracji
państwowej w tych dziedzinach.

stawą ",

Art. 2. 1. Ustawy nie stosuje

się

do wyrobisk gór-

niczych.
2. Przepisy ustawy nie
aw

naruszają

przepisów

odrębnych,

szczególności:

1) prawa geologicznego i górniczego - w odniesieniu do
obiektów budowlanych zakładów górn iczych,
2) prawa wodnego technicznych,

w odniesieniu do budowli hydro -

3) o ochronie dóbr kultury i o muzeach obiektów zabytkowych i obszarów

w odniesieniu do
objętych ochroną

konserwatorską ·

Art. 3.

Ilekroć

w ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanow i ącą całość techniczno-użytkową
wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury,
2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach,

3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe,
wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikację),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane
. urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urzą
dzenia, jako od rębne pod względem technicznym części
przedmiotów składających się na całość użytkową,
4) obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć
niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne ,
figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
.
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu
porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki,

5) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to
rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączo
ny trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,

-
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6) budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie
obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz
modernizację obiektu budowlanego,
7) robotach budowlanych -- należy przez to rozumieć
budowę, a także prace polegające na montażu, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego,
8) remoncie -- należy przez to rozumieć wykonywanie
w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowiących bieżącej konserwacji,
9)

urządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlanym - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządze
nia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia
ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place
pod śmietniki,

10) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń,
w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,
11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do
wykonywania robót budowlanych,
12) pozwoleniu na budowę -

należy

przez to rozUmieć
na rozpoczęcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego,
decyzję administracyjną zezwalającą

13) dokumentacji budowy należy przez to rozumieć
pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu - także dziennik montażu,
14) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi wtoku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
15) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren,
obiekt budowlany lub jego część, dostępny wyłącznie
dla osób uprawnionych, niezbędny na cele obronności
lub bezpieczeństwa państwa, będący w dysponowaniu
resortu obrony narodowej, spraw wewnętrznych lub
spraw zagranicznych,
przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie,

16) aprobacie technicznej -

należy

17) właściwym organie - należy przez to rozumieć organ
nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
właściwości określonych w rozdziale 8.

Art. 4. Obiekt budowlany i związane z nim

urządzenia
należy projektować w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudo-

wy.

Art. 5. 1. Obiekt budowlany

należy projektować,

budować i utrzymywać zgodnie z przepisami, w tym technicz-

-
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no-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający:
1) bezpieczeństwo ludzi i mienia,
2)

ochronę środowiska,

3)

ochronę

zdrowia i życia ludzi przed skutkami stosowanych procesów technologicznych w obiektach będą
cych zakładami pracy,

4)

ochronę

dóbr kultury,

5) warunki zdrowotne oraz niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich,
6) racjonalne wykorzystanie energii,
7) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,
a w szczególności w zakresie: oświetlenia, zaopatrzenia
w wodę, ogrzewania, wentylacji, łączności, ochrony
przeciwpożarowej oraz usuwania ścieków i odpadów,
8)

ochronę ludności

wilnej,

zgodnie z wymaganiami obrony cyprzepisami,

określonymi odrębnymi

9) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

2. Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich,
o której mowa w ust. 1 pkt 9, obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie

dostępu

do drogi publicznej,

2) ochronę przed pozbawieniem:
a) możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,
b) dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
3) ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez
hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie,
4) ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub
gleby.

Art. 6. Dla działek budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa obiektów budowlanych lub
funkcjonalnie powiązanych zespołów obiektów budowlanych, należy zaprojektować odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 4 i 5, zrealizować je przed
oddaniem tych obiektów (zespołów) do użytkowania oraz
zapewnić utrzymanie tego zagospodarowania we właści
wym stanie techniczno-użytkowym przez okres istnienia
obiektów (zespołów) budowlanych.
Art. 7. 1. Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza

się:

1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
2) warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą,
w drodze rozporządzenia:
1) Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dla
budynków oraz związanych z nimi urządzeń,
2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z Ministrem
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, dla obiektów
budowlanych nie wymienionych w pkt 1.

-
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mogą

określić,

1) Minister Gospodarki Przestrzennej
- dla budynków mieszkalnych,
2)

i Budownictwa

właściwi

ministrowie, w porozumieniu z Ministrem
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - dla innych
obiektów budowlanych.

Art. 8. Minister Obrony Narodowej oraz Min ister
Spraw Wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, mogą określić, w drodze rozporządzenia , stosownie do swojej właściwości , dodatkowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać bu dynki służące bezpieczeństwu lub obronności państwa , bądź
których przepisów, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt
1,n ie stosuje się do tych budynków.
Art. 9. 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych
dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budow lanych, o których mowa wart. 7. Odstępstwo nie może
powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa wart. 5 ust.
1 pkt 5-ograniczenia dostępności dla osób niepełnospraw
nych oraz nie powinno powodować pogorszen ia warunków
zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środo
wiska, po spełnieniu określonych warunków zam iennych.
2. Właściwy organ, po uzyskan iu upoważnien i a ministra, który ustanow i ł przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstęps
two.
3. Wniosek do min istra, o którym mowa w ust. 2,
w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępst
wo, właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę ,lub o zmianie sposobu użytkowania
obiektu budowlanego. Wniosek powinien zaw i erać:
1)

charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt
zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępst 
wo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania
tych nieruchomości , z uwzględnieniem i stniejącej i projektowanej zabudowy,

2) szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia
odstępstwa,

3) propozycje

rozwiązań

zamiennych,

4) pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną
konserwatorską,

5) w zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych
zainteresowanych organów.
4. Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić
do wyrażenia zgody na odstępstwo od speł
nienia dodatkowych warunków.
upoważnienie

Art. 10. 1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.
2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których, zgodnie z odrębnymi
przepisami, wydano:

-
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1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi ok reślony
mi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2)

deklarację zgodności

a)
b)

Polską Normą

lub certyfikat

zgodności

z:

lub

aprobatą techniczną,

w przypadku wyrobów: dla
których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1.
3. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb
udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych,
o których mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. b), zasady
odpłatności z tego tytułu oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania , a także szczegółowe zasady
i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych
stanowiących podstawę certyfikacji wyrobów budowlanych
na znak bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 2 pkt 1 .
określi ,

Art. 11. 1. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej okrew drodze zarządzenia , dopuszczalne stężenia i natężenia
czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
śli.

2. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej,
może określić , w drodze zarządzenia , dopuszczalne stężenia
i natężenia czynników szkodliwych w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt.
Rozdział

2

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Art . 12. 1. Za samodzielną funkcję techn i czną w bu down ictwie uważa się działalność związaną z koniecznością
fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego
rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych
oraz techniczno-organ izacyjnych , a w szczególności działal
ność obejmującą:

1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno - budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
2) kierowanie budową lub innym i robotami budowlanym i.
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów
budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzan ia tych elementów,
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowan ie kontroli technicznej utrzymania obiektów
budowlanych,
6) wykonywanie

państwowego

nadzoru budowlanego,

7) rzeczoznawstwo budowlane.
2. Samodzielne funkcje techn iczne w budownictwie,
w ust. 1 pkt 1-6, mogą wykonywać wyłącznie
osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne
i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia
skomplikowania działalności i innych wymagań zw i ązanych
z wykonywaną funkcją , stwierdzone przez wojewodę, decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanym i".
określone

-
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3. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest
egzaminu ze znajomośc i przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej .
złożenie

4. Egzamin składa się przed kom i sją powoływaną przez
w skład której wchodzą między innymi : przed stawiciele organów państwowego nadzoru budowlanego,
właściwych stowarzyszeń twórczych, naukowo-technicznych lub naukowo-zawodowych . Uzyskanie uprawnień
budowlanych podlega wpisowi do centralnego rejestru.
wojewodę,

5. Koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi osoba
o nadanie uprawnień budowlanych .

ubiegająca się

6. Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych
funkcji zgodnie z przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość .
7. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
oprócz osób, o których mowa- w ust. 2·, mogą wykonywać
również inne osoby, jeżeli wynika to z umów międzynarodo
wych na zasadzie wzajemności.

Poz. 414
a) posiadania wyższego wykształcenia odpowiedniego
dla danej specjalności,
b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu proje któw,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie,

2) do projektowania w ograniczonym zakresie :
a) posiadania średniego wykształcenia odpowiedniego
dla danej specjalności lub pokrewnego wyższego
wykształcen ia,
b) odbycia pięcioletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie,
3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń :
a) posiadania wyższego wykształcenia odpowiedniego
dla danej specjalności,
b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie,
4) do kierowania robotami budowlanymi w ogran iczonym
zakresie:
a) posiadania średniego wykształcenia odpowiedniego
dla danej specjalności lub pokrewnego wyższego
wykształcenia ,

b) odbycia

Art. 13. 1. Uprawnienia budowlane

mogą być

udzie-

lane do:
1) projektowania,
2) kierowania robotami budowlanymi.
2. W uprawnieniach budowlanych należy określić speci ewentualną specjalizację techniczno - budowlaną
oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych objętych danym uprawnieniem .
jalność

3. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa wart. 12 ust.
1 pkt 3- 5.

stanowią również podstawę

4. Uprawnienia do projektowania lub kierowan ia robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywan ia zadań , o których mowa wart. 12 ust. 1 pkt 6.

Art . 14. 1. Uprawnienia
w

budowlane

są

udzielane

specjalnościach:

1) architektonicznej,
2) konstrukcyjno-budowlanej,
3) technologii i organizacji budowy,
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń : wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyj nych i gazowych,
5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
rycznych i elektroenergetycznych,

urządzeń

elekt-

6) innych, ustalonych stosownie do art. 16 ust. 2.
2. W ramach

specjalności

być wyod r ębniane

wymienionych w ust. 1 mogą
specjalizacje techniczno-budowlane.

pięcioletniej

praktyki na budowie,

5) do wykonywania pracy na budowie na stanowisku
majstra budowlanego i kierowania w powierzonym
zakresie robotami budowlanymi - posiadania co najmniej wykształcenia zasadniczego i dyplomu mistrza
w odpowiednim zawodzie budowlanym.
4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca
na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie
pod kierownictwem osoby pos i adającej odpowiednie upra wnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za
granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia
odpowiednie w danym kraju .
polegająca

Art. 15. 1.
osoba, która:
1) korzysta w

Rzeczoznawcą

pełn i

budowlanym

może

być

z praw publicznych,

2) posiada:
a) dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej,
b) uprawnienia budowlane oraz co najmniej 5 lat praktyki odbytej po ich uzyskaniu,
c) op i nię dwóch rzeczoznawców budowlanych odpowiedniej specjalności ,
d) opinię właściwego stowarzyszenia.
2. Wojewoda, na wniosek zainteresowanego, orzeka,
w drodze decyzji, o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budow lanego, określając , na podstawie opinii, o których mowa w ust.
1 pkt 2 lit. c) i d), oraz odbytej praktyki, zakres, w którym
funkcja rzeczoznawcy budowlanego może być wykonywana.
Zakres ten nie może wykraczać poza specjalność techniczno-budowlaną objętą posiadanymi uprawnieniami.

specjalnoś

3. Podstawę do podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego stanowi dokonanie wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.

1) do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architekton iczno - budowlanych:

4. Skreślenie z centralnego rejestru rzeczoznawców
budowlanych następuje :

3. Uzyskanie uprawnień budowlanych w
ciach, o których mowa w ust. 1, wymaga :
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1) na własną prośbę,

2. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

2) w razie:
a) pozbawienia praw publicznych,
b) utraty uprawnień budowlanych,
c) śmierci rzeczoznawcy.
Art. 16. 1. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa określi, w drodze rozporządzenia: rodzaje i zakres
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, sposób stwierdzania posiadania tego przygotowania, ograniczenia zakresu
uprawnień budowlanych, wykaz kierunków wykształcenia
odpowiedniego i pokrewnego dla danej specjalności, wykaz
specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych
specjalności, a także sposób przeprowadzania i zakres egzaminu, zasady odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne
oraz zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej.
2. Ministrowie właściwi W zakresie uprawnień budowlanych w specjalnościach nie objętych art. 14 ust. 1 pkt 1-5,
w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, mogą określić, w drodze rozporządzenia: rodzaje
i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w tych specjalnościach ,
właściwe organy stwierdzające przygotowanie zawodowe,
sposób stwierdzania posiadania tego przygotowania, ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych, wykaz kierunków
wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla danej specjalności, wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach
poszczególnych specjalności, sposób przeprowadzania i zakres egzaminu na te uprawnienia, zasady odpłatności z tego
tytułu oraz zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej, a także sposób ustanawiania rzeczoznawców
budowlanych w tych specjalnościach .
Rozdział

określi,

w drodze zarządzenia, rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Art. 20. 1. Do podstawowych
tanta należy:

Art. 17. Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są:
1) inwestor,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) projektant,
4) kierownik budowy lub kierownik robót.
Art. 18. 1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy przez zapewnienie opracowania
projektów oraz wykonania i odbiorów robót budowlanych
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych .
2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwes torskiego na budowie.
3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawo wania nadzoru autorskiego.
Art. 19. 1. Właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek
zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub
robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na

obowiązków

projek-

1) opracowanie projektu obiektu budowlanego w sposób
zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowiązującymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń
rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora
lub właściwego organu w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie
projektu architektoniczno-budowlanego pod względem
zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
i obowiązującymi Polskimi Normami, przez osobę posiadają
cą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.
3.

3

Prawa i obowiązki uczestników
procesu budowlanego

środowisko.

Poz. 414

Obowiązek,

o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:

1) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na
podstawie przepisów szczególnych,
2) projektów obiektów o prostej konstrukcji, nie stwarzają
cych zagrożenia dla użytkowników i otoczenia, takich
jak: budynki mieszkalne jednorodzinne i małe domy
mieszkalne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie, składowe, handlowe i usługowe .
Art. 21. Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma
prawo:
1)

wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów
w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji,

2)

żądania

wpisem do dziennika budowy wstrzymania
robót budowlanych w razie:
a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Art. 22. Do podstawowych
budowy należy:

obowiązków

kierownika

1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na
nim obiektami budowlanymi, urżądzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego,
2) prowadzenie dokumentacji budowy,
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3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz
zorganizowanie i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na
budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwło
czne zawiadomienie o tym właściwego organu,
5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy
dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem,
6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru
wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikają
cych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 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 czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przakazanie inwestorowi oświad
czenia, o którym mowa wart. 57 ust. 1 pkt 2.

Art. 23. Kierownik budowy ma prawo:
1)

występowania

do inwestora o zmiany w rozwiązaniach
one uzasadnione koniecznością
zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
projektowych,

jeżeli są

2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do
w nim zawartych.

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

Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających
odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót
budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych,
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót
dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych
robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
Art. 27. Przy budowie obiektu budowlanego, wymaustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego
w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego
z nich jako koordynatora ich czynności na budowie.
gającego

Rozdział

4

Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie

robót bu-

dowlanych
Art. 28. 1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowę, z zastrzeżeniem art. 29 i art.30.
2. Do

rozpoczęcia

i prowadzenia robót budowlanych,
uzyskania pozwolenia na budowę,
jest wymagane opracowanie projektu budowlanego.
objętych obowiązkiem

Art. 29. 1. Pozwolenia na

zaleceń

budowę

nie wymaga budo-

wa:

Art. 24. 1. Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne.

Art. 25. Do podstawowych
nadzoru inwestorskiego należy :

Poz. 414

się

inspektora

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających
zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie
i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów
budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

1) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni
zabudowy do 35 m 2 przy rozpiętości konstrukcji nie
większej niż 4,80 m związanych z produkcją rolną ,
uzupełniających istniejącą zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,
2) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych
o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeg
lownymi oraz poza obszarem parków narodowych, reze rwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich
otulin,
3) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania
w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na
terenie budowy oraz ustawianie barakowozów używa
nych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach
geologicznych i pomiarach geodezyjnych,
4) obiektów

małej

architektury,

5) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących
wyłącznie eksponaty wystawowe, bez pełnienia jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach
przeznaczonych na ten cel,
6) altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m 2 w miastach i 35 m 2 poza granicami miast
oraz wysokości 5 m przy dachach stromych i 4 m przy
dachach płaskich,

-
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budowę należy dołą

czyć :

1) projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami
i pozwoleniam i, wymaganymi przepisami szczegó lnymi,
mością

stwierdzający prawo dysponowania nieruchona cele budowlane,

decyzję

o warunkach zabudowy i zagospodarowania

2) dowód
3)

terenu .

3. Do wniosku o pozwolenie na

budowę

obiektów

budowlanych:

1) których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać
poważne zagrożenie dla użytkowników i środowiska ,
takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady
chemiczne, zapory wodne lub
2) których projekty budowlane zawierają nowe, nie sprawdzone w 'krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nie
znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach,
należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną
fizyczną

lub jednostkę
ciwego ministra .

o r ganizacyjną wskazaną

przez osobę
przez właś

rozbiórkę należy dołą-

czyć :

zgodę właściciela

mowa wart. 5 ust. 1 pkt 5 - również opis
dla osób niepełnosprawnych ,

dostępności

3) stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnien iu dostaw energii,
wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach
przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych , kanalizacyjnych, cieplnych , gazowych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych ,
od potrzeb, wyniki badań geologicznooraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych .

4) w

zależności

- inżynierskich

4. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji
o pozwoleniu na budowę .
5. Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji
o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wy danie decyzji o pozwoleniu na budowę . Decyzja jest ważna
przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.
6. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
określi ,

4. Do wniosku o pozwolenie na
1)
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w drodze zarządzenia ,
projektu budowlanego.

szczegółowy

zakres i

formę

Art. 35. 1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
obiektu,

budowę

wlanego

2) szkic usytuowania obiektu budowlanego,
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych ,

lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowłaściwy organ sprawdza :

1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub
nu z:

tere-

4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

a) miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska ,

5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów,
wymagane przepisami szczególnymi,

b) wymaganiam i decyzj i o warunkach zabudowy i za gospodarowania terenu ,

6) w

zależności

od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu .

Art. 34. 1. Projekt budowlany powinien

spełniać

wy magania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowan ia terenu .
2. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być
dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia
skomplikowania robót budowlanych.
3. Projekt budowlany, stanowiący podstawę do wydania pozwolenia na budowę , powinien zawierać:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporzą 
dzony na aktualnej mapie, obejmujący : określenie granic
działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiekt ów budowlanych,
sieci uzbrojenia terenu , sposób odprowadzania lub
oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ
zieleni , ze wskazaniem charakterystycznych elementów,
wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległ ości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
2) projekt architektoniczno - budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego
charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także
materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których

c) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
2) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień , pozwoleń i sprawdzeń ,
3) wykonanie projektu przez osobę posiadającą wymagane
uprawnienia budowlane.
2. Właściwy organ może badać zgodność projektu architektoniczno-budowlanego z przepisami, w tym techniczno -budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami,
w zakresie określonym wart. 5.
3. W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie okreś 
lonym w ust. 1 i 2, właściwy organ nakłada postanowieniem
na przedstawiającego projekt obowiązek usunięcia wskaza nych nieprawidłowości , określając termin, a po jego bezskutecznym upływie, wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
4. W razie spełnienia wymagań określonych w ust.
1 i 2 oraz wart. 32 ust. 4, właściwy organ nie może odmówić
wydan ia decyzji o pozwoleniu na budowę.

Art. 36. 1. W decyzji o pozwoleniu na budowę właś
ciwy organ, w razie potrzeby:
1) określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu bu dowy i prowadzenia robót budowlanych,
2) określa czas użytkowania tymcźasowych obiektów budowlanych,

-
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Art. 54. 1. Do użytkowania obiektu budowlanego, na
którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę
albo zgłoszenie, można przystąpić, z zastrzeżeniem przepisów art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu właściwego organu
o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od
dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu.
2. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje
co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.
się

Art. 55. 1. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
obiektu budowlanego jest wymagane, jeżeli właściwy organ:
1) nałożył taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na
budowę lub
2)

stwierdził, że zgłoszony

przez inwestora obiekt budowlany został wykonany z naruszeniem warunków, okreś
lonych w pozwoleniu na budowę lub

3) wydał, na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 lub art. 71 ust. 3,
decyzję nakazującą dokonanie określonych czynności,
zmian lub przeróbek.
2. Uzyskanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest
wymagane także, jeżeli:
1)

zachodzą okoliczności

2)

przystąpienie
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jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
4) protokoły badań i sprawdzeń ,
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą .

2. W razie zmian, dokonanych w toku wykonywania
robót, w stosunku do projektu lub warunków pozwolenia na
budowę, oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2 lit. a), powinno być potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Inwestor jest obowiązany dołączyć do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, oświadczenia o braku sprzeciwu
lub uwag ze strony organów wymienionych wart. 56.

"

4. Inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1-3, jeżeli, w wyniku ich sprawdzenia przez
właściwy organ, okaże się, że są one niekompletne lub
posiadają braki i nieścisłości.

Art. 58. Właściciel - w odniesieniu do obiektów,
o których mowa wart 49 ust. 1 - jest obowiązany dołączyć
do wniosku o pozwolenie na użytkowani.e inwentaryzację
powykonawczą i ekspertyzę techniczną potwierdzającą przydatność obiektu do użytkowania oraz oświadczenia, o których mowa wart. 57 ust. 3.

wymienione wart. 49 ust. 1,

do użytkowania obiektu budowlanego ma
nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Art. 56. 1. Inwestor, w stosunku do którego

nałożono

obowiązek

uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu
budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właś
ciwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy:
1) Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska,
2)

Państwowej

Inspekcji Sanitarnej,

3)

Państwowej

Inspekcji Pracy,

4)

Państwowej Straży Pożarnej,

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
przystąpienia do jego użytkowania.

zamiarze

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

Art . 57. 1. Do zawiadomienia o' zakończeniu budowy
obiektu budowlanego lub wniosku o udżielenie pozwolenia
na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
1)

oryginał

2)

oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,

dziennika budowy,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku
terenu budowy, a także w razie korzystania
- ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub
lokalu,
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów
przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu

Właściwy organ wydaje pozwolenie na
obiektu budowlanego po protokolarnym stwierdzeniu na miejscu budowy:

Art. 59. 1.

użytkowanie

1)

zgodności

wykonania obiektu z warunkami zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz warunkami pozwolenia
na budowę,

2) uporządkowania terenu budowy.
2. Właściwy organ może w pozwoleniu na użytkowanie
obiektu budowlanego określić warunki użytkowania tego
obiektu albo uzależnić , jego użytkowanie od wykonania,
w oznaczonym termini~, określonych robót budowlanych.
3. Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że obiekt budowlany spełnia warunki, określone w ust. 1, pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych robót
budowlanych związanych z obiektem, w wydanym pozwoleniu na użytkowanie może określić termin wykonania tych
robót.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje
ochronie środowiska .

się

do instalacji i

urządzeń

służących

5. Właściwy organ, z zastrzeżeniem ust. 3, odmawia
wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
w przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 1,
wart. 57 lub wart. 58.
6. Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ przesyła niezwłocznie organowi,
który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Art. 60. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu
dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą.
Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje
dotyczące obiektu, a także , w razie potrzeby, ' instrukcje
obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związa
nych z tym obiektem.

-
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Utrzymanie obiektów budowlanych
Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego
jest obowiązany użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym.
ich

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie
poddawane przez właściciela lub zarządcę:

użytkowania

1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej
na sprawdzeniu stanu techniczej sprawności:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych
na szkodliwe wpływy atmosferyczne> i niszczące
działania czynników występujących podczas użyt
kowania obiektu,
b) instalacji urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i, wentylacyjnych),
2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej
na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości
użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte
również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu,
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności
izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1
lit. a), nie obejmuje właścicieli i zarządców budynków
indywidualnego budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego i letniskowego oraz obiektów budowlanych wymienionych wart. 29 ust. 1.
3. Właściwy organ może - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego .~biektu budowlanego lub
jego części, mogącego spowodowjJć zagrożenie: życia lub
zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, środowiska - nakazać przeprowadzenie, w każdym terminie, kontroli, o których mowa w ust. 1, a także zażądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego. części.
4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powirny być
dokonywane, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przez osoby posiadające uprawnienia 'budowlane w odpowiedniej specjalności.
5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych
i piorunochronnych oraz gazowych, o której mowa w ust. 1
pkt 1 lit. c) oraz pkt 2, powinny przeprowadzać osoby
posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń energetycznych lub gazowych, okreś
lone w przepisach szczególnych.
6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c), powinny
przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje zawodowe
stwierdzone przez izbę rzemieślniczą.
lub zarządca obiektu budowlanego
jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu
dokumenty, o których mowa wart. 60, oraz opracowania
projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych
wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.

Art. 63.
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Art. 64. 1. Właściciel lub zarządca jest obowiązany
dla każdego budynku książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów
dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania
obiektu budowlanego.
prowadzić

2. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli lub
zarządców budynków indywidualnego budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego, letniskowego oraz obiektów budowlanych wymienionych wart. 29 ust. 1.
3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny
i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz dokumenty, o których mowa wart. 63, powinny być dołączone do
książki obiektu budowlanego.

Art. 65. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego
jest obowiązany udostępniać dokumenty, o których mowa
wart. 64 ust. 3, przedstawicielom właściwego organu oraz
innych jednostek organizacyjnych i organów upoważnio
nych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we
właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie.
Art. 66. W przypadku stwierdzenia,
lany:

że

obiekt budow-

1) jest w nieodpowiednim stanie technicznym albo
2) powoduje swym

wyglądem

oszpecenie otoczenia albo

3) jest użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem bądź
w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowis
ku lub bezpieczeństwu mienia,
właściwy organ wydaje decyzję nakazującą usunięcie
stwierdzonych nieprawidłowości.

Art. 67. 1. Jeżeli nie użytkowany, zniszczony lub nie
obiekt budowlany nie nadaje się do remontu,
odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wzywa właś
ciciela lub zarządcę do rozbiórki tego obiektu i uporząd
kowania terenu oraz określa terminy przystąpienia do tych
robót i ich ukończenia .
wykończony

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do obiektów budowlanych objętych przepisami o ochronie zabytków.

Art. 68. W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia
w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt
ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, właściwy organ
jest obowiązany:
1) nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu
oględzin, właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym ter minie całości lub części budynku z użytkowania,
2) przesłać decyzję, o której mowa w pkt 1, organowi
zobowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych lub
pomieszczeń zastępczych,

Właściciel

3)

zarządzić:

a) umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz
o zakazie jego użytkowania,

-
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we-

zwani :
1) inwestor, właściciel lub zarządca oraz
ktu budowlanego,

użytkownik

obie-

2) projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta wyrobów budowlanych,

1)

Główny

2) prowadzi postępowanie wyjaśniające przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej, zgodnie z art.

77,
3) prowadzi centralne rejestry:
a) osób posiadających uprawnienia budowlane,

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, może zlecić na koszt
inwestora, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego
sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to niezbędne do wydania
decyzji lub do ustalenia przyczyn katastrofy.
Art . 79. Inwestor, właścic i el lub zarządca obiektu budowlanego po zakończeniu postępowania, o którym mowa
wart. 78, jest obowiązany podjąć niezwłocznie działania
niezbędne do usunięc i a skutków katastrofy budowlanej .
Rozdział

państwowego
Państwowy

nadzór budowlany

sprawują :

Inspektor Nadzoru Budowlanego, jako centralny organ administracji państwowej w sprawach nadzoru
architektoniczno-budowlanego i specjalistycznego
nadzoru budovylanego, z zastrzeżen i em art. 85 ust. 3 i 4,

3) organy nadzoru architektoniczno-budowlanego,
4) organy specjalistycznego nadzoru budowlanego.
się

urząd

Głównego

Inspektora

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem właściwym w sprawach indywidualnych, rozstrzyga nych w drodze postępowania administracyjnego, w zakresie,
o którym mowa wart. 80 pkt 2.
3.

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego sprawuje
nadzór nad działalnością organów, o których mowa w ust.
1 pkt 1.
Art. 83. 1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego.

3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego określa Główny

Inspektor Nadzoru Budowlanego w regulaminie organiza cyjnym.
Art. 84. 1. Organami nadzoru architektoniczno-budowlanego są:
1) wojewoda,
2) kierownik

i

odwoływany

4. Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego są powoływani i odwoływani przez Ministra Gospo-

urzędu

rejonowego.

2. Organem pierwszej instancj i w sprawach wynikają
cych z ustawy jest kierownik urzędu rejonowego, chyba że
ustawa stanowi inaczej .
Art. 85. 1. Ustanawia się specjalistyczny nadzór budowlany w dziedzinach : obronności, bezpieczeństwa państ 
wa, gospodarki wodnej, gospodarki morskiej, transportu oraz
górn ictwa .
2. Specjalistycznym nadzorem budowlanym
obiekty i roboty budowlane w dziedzinie:
1)

Główny

Inspektor Nadzoru Budowlanego jest powoprzez Prezesa Rady Ministrów na
wniosek Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budown ictwa.
ływany

c) ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej .

nadzoru budowlanego

Główny

Art . 81. 1. Tworzy
Nadzoru Budowlanego.

b) rzeczoznawców budowlanych,

2. Organizację Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego określa statut nadany przez Prezesa Rady Ministrów.

8

1) Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, jako
naczelny organ administracji państwowej w sprawach
nadzoru architektoniczno-budowlanego i specja listycznego nadzoru budowlanego, z zastrzeżeniem art. 85 ust.
3 i 4,
2)

funkcje organu wyższego stopn ia w rozumieniu
Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku
do:

b) organów specjalistycznego nadzoru budowlanego,
w zakresie specjalistycznego nadzoru budowlanego,
z zastrzeżeniem art. 85 ust. 3 i 4,

właściwego.

Art. 80.

pełni

a) wojewodów, w zakresie nadzoru architektoniczno- budowlanego,

Inspektor Nadzoru Budowlanego
prowadzenie postępowan i a wyjaśniającego
przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej.

Organy

Głównego

Art. 82. 1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
wykonuje zadania określone ustawą , a w szczególności:

może przejąć

Art. 78. 1. Po zakończeniu prac komisji właściwy organ niezwłocznie wydaje decyzję określającą zakres i termin
wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do
czasu wykonan ia robót doprowadzających obiekt do stanu
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darki Przestrzennej i Budownictwa na wn iosek
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

3) osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanymi
robotami budowlanym i.
Art. 77.

-

2)

są objęte

obronności państwa - służące celom wojskowym i in nym dotyczącym obronności , usytuowane na ogrodzo nych lub oznakowanych terenach zamkn i ętych,
bezpieczeństwa państwa

twa
łych

- służące celom bezp i eczeńs 
oraz celom wojskowym, jednostek podlegM inistrowi Spraw Wewnętrznych , na terenach

państwa

zamkniętych ,

