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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 26 stycznia 1996 r. 

w sprawie terenowych organów specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie bezpieczeństwa 
państwa. 

Na podstawie art. 85 ust. 6 i art. 102 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, 
poz. 414) zarządza s ię, co następuj e : 

§ 1. Rozporządze ni e okreś la : 

1) terenowe organy specjalistycznego nadzoru bu 
dowlanego w dziedzinie bezpieczeństwa pań
stwa, ich organizację oraz szc zegółowy zakres 
działania, 

2) 'organy właściwe do orzekania w sprawach odpo
wiedzialności zawodowej w budownictwie obję

tym specjalistycznym nadzorem budowlanym, 
o którym mowa w pkt 1. 

§ 2. Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliż
szego określenia oznaczają artykuły ustawy z dn ia 7 
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, 
poz. 414), zwanej dalej "ustawą". 

§ 3. 1. Terenowymi organami specjalistycznego 
nadzoru budowlanego w dziedzinie bezpieczeństwa 
państwa są podlegli Ministrowi Spraw Wewnętrz nych: 

1) Naczelny Inspektor Nadzoru Budowlanego, wyko
nujący swoje zadania przy pomocy zastępcy oraz 
Naczelnego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 
w którego skła d wchodzą następujące komórki or
ganizacyjne: 
a) Wydział Orzecznictwa, 
b) Wydział Terenowego Nadzoru Budowlanego, 

·c) Wydział Organizacyjno-Administracyjny. 

2) Kierownik Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 
wykonujący swoje zadania przy pomocy zastępcy 
,oraz Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w które
go skład wchodzą następujące komórki organiza
cyjne: 
a) Sekcja Orzecznictwa, 

·b) Sekcja Terenowego Nadzoru Budowlanego, 
c) Sekretariat. 

2. Naczelny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz 
Kierownik Inspektoratu Nadzoru Budowlanego są po
woływani i odwoływani przez Ministra Spraw We
wnętrznych. 

§ 4. Do właściwości organów, o których mowa 
w § 3, należy specjali styczny nadzór budowlany, obej
mujący obiekty i roboty budowlane służące celom 
bezpieczeństwa państwa oraz celom wojskowych jed
nostek podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, 
na terenach zamkniętych, w zakresie spraw i związa
nych z nimi środków dzi a łania regulowanych ustawą. 

!§ 5. Do zakresu dz i a ła ni a Naczelnego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego nal eży: 

1) wykonywanie nadzoru i kontroli działalności Kie
rownika Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 

2) rozpatrywanie odwołań od decyzji Kierownika In
spektoratu Nadzoru Budowlanego, 

3) orzekanie w I instancji w sprawach odpowiedzial
ności zawodowej w budownictwie objętym spe
cjalistycznym nadzorem budowlanym. 

§ 6. Do zakresu działania Kierownika Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w postępowaniu poprzedzają
cym rozpoczęcie robót budowlanych należy : 

1) składanie wniosków Ministrowi Spraw Wewnętrz
nych w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody 
na odstępstwo od ustanowionych przez niego 
przepisów techniczno-budowlanych, 

2) wydawanie postanowień o udzieleniu bądż odmo
wie zgody na odstępstwo od przepisów technicz
no-budowlanych, ustanowionych przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych , po uzyskaniu jego upoważ
nienia, 

3) nakładanie na inwestorów, w decyzji o pozwoleniu 
na budowę, obowiązku ustanowienia inspektora 
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego w wypad
kach, o których mowa wart. 19 ust. 1 i w zarządze
niu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic
twa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest 
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru in
westorskiego (Monitor Polski z 1995 r. Nr 2, poz. 
28), 

4) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy, o któ
rej mowa wart. 29 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 9, oraz wyko
nywania robót budowlanych wymienionych w 
ust. 2 tego artykułu, 

5) zgłaszanie sprzeciwu, o którym mowa wart. 30 
ust. 2, wydawanie decyzji nakładającej obowiązek 
uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego 
obiektu lub robót budowlanych, o których mowa 
wart. 29 ust. 1 pkt 1,2, 4 i 9 oraz w ust. 2 tego ar
tykułu, jeżeli ich realizacja może spowodować 
skutki wymienione wart. 30 ust. 3 pkt 1-4, 

6) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozbiórki obiek
tów budowlanych, o których mowa wart. 31 ust. 1 
pkt 1, 

7) zgłaszanie sprzeciwu, o którym mowa wart. 30 
ust. 2, wydawanie decyzji nakładających obowią

zek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, 
o których mowa wart. 31 ust. 1 pkt 1, jeżeli ich re
alizacja może spowodować skutki wymien ione 
wart. 31 ust. 3 pkt 1 i 2, 

8) ż ądanie, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub 
mienia, przedstawienia danych o obiekcie budow-
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lanym lub dotyczących prowadzenia robót roz
biórkowych, 

9) wydawanie odrębnych decyzji o zatwierdzeniu 
projektu budowlanego, 

10) wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę czę
ści lub całego zamierzenia inwestycyjnego, wraz 
z zatwierdzeniem projektu budowlanego, a także 
określanie w nich, w razie potrzeby, warunków, 
o których mowa wart. 36, 

11) sprawdzanie posiadania przez inwestora zgody 
właściwego organu nadzoru architektoniczno-bu
dowlanego na projektowane rozwiązania w zakre
sie określonym wart. 86 ust. 3, 

12) sprawdzanie uzyskania przez inwestora wymaga
nych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwo
leń lub opinii innych organów, 

13) sprawdzanie projektów zagospodarowania działki 
i projektów architektoniczno-budowlanych w za
kresie określonym wart. 35 ust. 1 i 2, 

14) wydawanie postanowień o obowiązku usunięcia 
nieprawidłowości wskazanych w projekcie bu
dowlanym, 

15) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia pro
jektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na bu
dowę, 

16) wydawanie decyzji o wygaśnięciu pozwoleń na 
budowę, w wyniku wystąpienia przyczyn, o któ
rych mowa wart. 37 ust. 1, 

17) przesyłanie wydanych decyzji o pozwoleniu na bu
dowę organom, które wydały decyzje o warun
kach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

18) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na 
budowę oraz przechowywanie zatwierdzonych 
projektów budowlanych, a także innych doku
mentów objętych pozwoleniem na budowę, co 
najmniej przez okres istnienia obiektu budowla
nego, 

19) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na 
rzecz innej osoby, jeżeli przyjęła ona wszystkie wa
runki zawarte w tej decyzji oraz wykazała się pra
wem do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

§ 7. Do zakresu działania Kierownika Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w trakcie budowy i oddawania 
do użytku obiektów budowlanych należy: 

1) przyjmowanie zawiadomień inwestora o zamierzo
nym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na 
które jest wymagane pozwolenie na budowę, 

2) wydawanie w razie potrzeby, w stosunku do obiek
tów budowlanych wymagających zgłoszenia, de
cyzji nakładającej obowiązek geodezyjnego wy
znaczenia w terenie, a po ich wybudowaniu -
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obej
mującej ich położenie na gruncie, 

3) przyjmowanie zawiadomień o zmianie kierownika 
budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestor
skiego lub projektanta sprawującego nadzór au
torski, 

4) wydawanie decyzji rozstrzygających o niezbędno
ści wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na 
teren sąsiedniej nieruchomości oraz określających 
granice niezbędnej potrzeby i warunki korzystania 
z nich, 

5) wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektu 
budowlanego lub jego części, budowanego lub 
wybudowanego w drodze samowoli budowlanej, 

6) wydawanie postanowień wstrzymujących wyko
nywanie robót budowlanych w okolicznościach 

wymienionych wart. 50 ust. 1, 

7) wydawanie, w związku ze wstrzymaniem robót bu
dowlanych, decyzji nakazujących zaniechanie dal
szych robót albo rozbiórkę obiektu lub jego części 
bądź określających czynności, jakie należy wyko
nać w celu doprowadzenia wykonywanych robót 
do stanu zgodnego z prawem i uzyskania prawa 
na ich wznowienie, określających termin wykona
nia tych czynności, a w wypadku wykonywania ro
bót budowlanych polegających na rozbiórce 
obiektu lub jego części - nakazujących doprowa
dzenie obiektu do stanu poprzedniego, 

8) wydawanie decyzji o pozwoleniu na wznowienie 
wstrzymanych robót budowlanych, 

9) przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budo
wy, 

10) zgłaszanie sprzeciwu i wydawanie decyzji nakłada
jących obowiązek uzyskania pozwolenia na użyt
kowanie, 

11) wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
z zachowaniem warunków, o których mowa wart. 
59, 

12) wydawanie decyzji odmawiających pozwolenia na 
użytkowanie, 

13) przesyłanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
organom, które wydaty decyzje o warunkach za
budowy i zagospodarowania terenu. 

§ 8. Do zakresu działania Kierownika Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w trakcie utrzymywania obiek
tów budowlanych należy: 

1) wydawanie, w razie stwierdzenia okoliczności wy
mienionych wart. 62 ust. 3, decyzji nakazujących 
przeprowadzenie kontroli, o których mowa wart. 
62 ust. 1, oraz żądających przedstawienia eksper
tyzy stanu technicznego obiektu lub jego części, 

2) wydawanie decyzji nakazujących usunięcie stwier
dzonych nieprawidłowości, wymienionych w 
art. 66, 

3) wydawanie decyzji wzywających właściciela albo 
zarządcę do rozbiórki nie użytkowanego, zniszczo
nego lub nie wykończonego obiektu budowlane
go, który nie nadaje się do remontu, odbudowy 
lub wykończenia, 

4) wydawanie decyzji nakazujących opróżnienie bądź 
wyłączenie z użytkowania całości lub części bu
dynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośred
nio grożącego zawaleniem, oraz wykonywanie 
czynności wymienionych wart. 68 pkt 2 i 3, 
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5) stosowanie niezbędnych środków zabezpieczają
cych, w razie konieczności n i ezwłocznego podję
cia działań mającyc h na celu usunięcie niebezpie
czeństwa dla ludzi lub mienia, oraz przyjmowanie 
zawiadomień organów Policji i Państwowej Stra
ży Pożarnej o podjętych działaniach w tym zakre
sie, 

6) wydawanie decyzji o pozwoleniu na zmianę spo
sobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części, 

7) wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie po
przedniego sposobu użytkowania obiektu budow
lanego lub jego części, w razie samowolnej zmia
ny sposobu użytkowania obiektu, 
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8) przyjmowanie zawiadomień oraz prowadzenie po
stępowania wyjaśniającego w sprawie przyczyn 
katastrof budowlanych, 

9) podejmowanie czynności, o których mowa w 
art. 76 ust. 1, 

10) wydawanie decyzji określających zakres i termin 
wykonania niezbędnych robót w celu uporządko
wania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu 
budowlanego, 

11) wydawanie postanowień zlecających sporządze
nie ekspertyzy, o której mowa wart. 78 ust. 2. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Konieczny 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ 

z dnia 24 stycznia 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów, które mogą być przedmiotem czasowego przy
wozu z zagranicy lub czasowego wywozu za granicę. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 
28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. 
Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87 
poz. 434) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Współpracy Go
spodarczej z Zagranicą z dnia 31 sierpnia 1990 r. 
w sprawie określenia towarów, które mogą być 
przedmiotem czasowego przywozu z zagranicy lub 
czasowego wywozu za granicę (Dz. U. Nr 64, 
poz. 382 oraz z 1992 r. Nr 25, poz. 111 i Nr 49, 
poz. 228) w § 1 dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu: 

" 14) sprzęt wojskowy lub policyjny oraz niezbędne 
wyposażenie polskich i zagranicznych jedno
stek wojskowych lub policyjnych, przeznaczone 

do celów reprezentacyjnych, wykonywania za
dań lub ćwiczeń oraz przeprowadzania operacji 
w ramach międzynarodowych misji pokojo
wych, 

15) towary przywożone do wytworzenia lub remon
tu jednostek pływających, przeznaczonych do 
wywozu za granicę, w celu realizacji umów 
z kontrahentami zagranicznymi." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą: 
J. Buchacz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 23 stycznia 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu grzybów jadalnych, wymagań technologicznych ich przetwa
rzania i obrotu oraz nadawania uprawnień w zakresie grzyboznawstwa. 

Na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 25 listo
pada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i ży
wienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, 

z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz 
z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i Nr 91, poz. 456) zarządza się , 

co następuje: 


