
7) Êrodki Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji i Za-
trudnienia Osób Niepe∏nosprawnych zgromadzo-
ne na wyodr´bnionych rachunkach bankowych
samorzàdów powiatowych, przeznaczone na fi-
nansowanie zadaƒ okreÊlonych w ustawie z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nospraw-
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082,

z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137,
poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118
i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001,
Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280 oraz z 2000 r.
Nr 48, poz. 550).”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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1. Na podstawie art. 149 ustawy z dnia 24 lipca
1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kom-
petencje organów administracji publicznej — w zwiàz-
ku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668 i z 2000 r. Nr 12, poz.136) og∏asza si´ w za∏àcz-
niku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 89, poz. 414), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzo-
nych:
1) ustawà z dnia 5 lipca 1996 r. o zmianie ustawy —

Prawo budowlane (Dz. U. Nr 100, poz. 465),
2) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó-

rych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospo-
darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496),

3) ustawà z dnia 11 paêdziernika 1996 r. o zmianie
ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w admini-
stracji oraz ustawy — Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 146, poz. 680),

4) ustawà z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554
i Nr 160, poz. 1083),

5) ustawà z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy
— Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym oraz niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 111, poz. 726),

6) obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
9 lutego 1998 r. o sprostowaniu b∏´du (Dz. U. Nr 22,
poz. 118),

7) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

8) ustawà z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej
(Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483),

9) ustawà z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów by-
∏ych hitlerowskich obozów zag∏ady (Dz. U. Nr 41,
poz. 412),

10) ustawà z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 62, poz. 682),

11) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó-
rych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem admi-
nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136),

12) ustawà z dnia 17 lutego 2000 r. o zmianie ustawy —
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 29, poz. 354),

13) ustawà z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny
zgodnoÊci, akredytacji oraz zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489)

i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:
1) art. 105 ust. 2 i art.106 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414), które
stanowià:
Art. 105. „2. Do dnia 30 czerwca 1996 r. za dopusz-

czone do obrotu i stosowania w bu-
downictwie uznaje si´, oprócz wyro-
bów, na które wydano certyfikat zgod-
noÊci, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 2
lit. a), tak˝e wyroby, na które wydano
certyfikat zgodnoÊci lub deklaracj´
zgodnoÊci z normà bran˝owà.

Art.106. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U.
Nr 81, poz. 351 i z 1994 r. Nr 27, poz. 96)
w art. 6 w ust. 2 dodaje si´ zdanie drugie
w brzmieniu: «Minister Spraw Wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, za-
kres, tryb i zasady uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgl´dem ochrony
przeciwpo˝arowej.»”;

2) art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zmianie usta-
wy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 100, poz. 465),
który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-

nia.”;
3) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie

niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U.
Nr 106, poz. 496), który stanowi:
„Art. 84. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 1997 r., z wyjàtkiem art. 3, art. 7, art. 9,
art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34,
art. 37, art. 45–47, art. 50, art. 66, art. 73
ust.1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80
i art. 82, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 1996 r., oraz art. 41, który
wchodzi w ˝ycie z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca
1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej
z dnia 17 paêdziernika 1992 r. o wzajem-

1126
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 10 listopada 2000 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane.



Dziennik Ustaw Nr 106 — 6042 — Poz. 1126

nych stosunkach mi´dzy w∏adzà ustawo-
dawczà i wykonawczà Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o samorzàdzie terytorialnym
(Dz. U. Nr 106, poz. 488).”;

4) art. 4 ustawy z dnia 11 paêdziernika 1996 r. o zmia-
nie ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji oraz ustawy — Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 146, poz. 680), który stanowi:
„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni

od dnia og∏oszenia.”;
5) art. 18 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy

wprowadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi:
„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-

Ênia 1998 r.”;
6) art. 5, art. 6, art. 7 ust. 2 i art. 8 ustawy z dnia

22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy —  Prawo bu-
dowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzen-
nym oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 111,
poz. 726), które stanowià:
„Art. 5. 1. Decyzje o dopuszczeniu do powszechne-

go stosowania w budownictwie nowych
materia∏ów budowlanych, wydane
przed dniem 1 stycznia 1995 r., do czasu
wygaÊni´cia ich wa˝noÊci, uznaje si´ ja-
ko aprobaty techniczne.

2. Do czasu wygaÊni´cia wa˝noÊci normy
bran˝owej za dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budow-
nictwie uznaje si´ wyroby budowlane,
na które wydano certyfikat lub deklaracj´
zgodnoÊci z normà bran˝owà.

Art. 6. Do spraw wszcz´tych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy tej
ustawy.”

Art. 7. „2. Minister Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji, w terminie 3 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy, og∏osi w Dzien-
niku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane, z uwzgl´d-
nieniem zmian wynikajàcych z przepi-
sów og∏oszonych przed dniem wydania
jednolitego tekstu.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.”;

7) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie nie-
których ustaw okreÊlajàcych kompetencje orga-
nów administracji publicznej — w zwiàzku z refor-
mà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi: 
„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26, art.128
pkt 2, art.139 pkt 1 i 10, art.145 ust. 2 i 4,
art.146 ust. 2 i 4 oraz art.147 ust. 2 i 3, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia,
i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1
i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10
i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.”;

8) art. 150 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie
cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483), który sta-
nowi:
„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

1 miesiàca od dnia og∏oszenia.”;
9) art. 29 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie te-

renów by∏ych hitlerowskich obozów zag∏ady
(Dz. U. Nr 41, poz. 412), który stanowi:
„Art. 29. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia og∏oszenia.”;
10) art. 2 ustawy z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie

ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 62,
poz. 682), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni

od dnia og∏oszenia.”;
11) art. 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie

niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136),
który stanowi:
„Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-

nia, z wyjàtkiem:
1) art. 71, który wchodzi w ˝ycie z dniem

og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
1999 r.,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26
i art. 29 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4
i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26
pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a),
art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 i art. 62, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r.”;

12) art. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2000 r. o zmianie usta-
wy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 29, poz. 354),
który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni

od dnia og∏oszenia.”;
13) art. 54 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie

oceny zgodnoÊci, akredytacji oraz zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489), który stanowi:
„Art. 54. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 2001 r., z wyjàtkiem:
1) art. 3—8 i art. 48 ust. 2, które wchodzà

w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏o-
szenia,

2) art. 47 i 53, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2003 r.”

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa: 
w z. W. Tomaszewski



Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1.1) Ustawa — Prawo budowlane, zwana dalej
„ustawà”, normuje dzia∏alnoÊç obejmujàcà sprawy
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiek-
tów budowlanych oraz okreÊla zasady dzia∏ania orga-
nów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Art. 2. 1. Ustawy nie stosuje si´ do wyrobisk górni-
czych.

2. Przepisy ustawy nie naruszajà przepisów odr´b-
nych, a w szczególnoÊci:

1) prawa geologicznego i górniczego — w odniesieniu
do obiektów budowlanych zak∏adów górniczych,

2) prawa wodnego — w odniesieniu do budowli hy-
drotechnicznych,

3) o ochronie dóbr kultury i o muzeach — w odniesie-
niu do obiektów zabytkowych i obszarów obj´tych
ochronà konserwatorskà.

Art. 3. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym — nale˝y przez to rozumieç:
a) budynek wraz z instalacjami i urzàdzeniami tech-

nicznymi,
b) budowl´ stanowiàcà ca∏oÊç techniczno-u˝ytko-

wà wraz z instalacjami i urzàdzeniami,
c) obiekt ma∏ej architektury,

2) budynku — nale˝y przez to rozumieç taki obiekt bu-
dowlany, który jest trwale zwiàzany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomocà przegród budow-
lanych oraz posiada fundamenty i dach,

3) budowli — nale˝y przez to rozumieç ka˝dy obiekt
budowlany nie b´dàcy budynkiem lub obiektem
ma∏ej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejo-
we, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wol-
no stojàce maszty antenowe, wolno stojàce trwale
zwiàzane z gruntem urzàdzenia reklamowe, bu-
dowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojàce instala-
cje przemys∏owe lub urzàdzenia techniczne,
oczyszczalnie Êcieków, sk∏adowiska odpadów, sta-
cje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nad-
ziemne i podziemne przejÊcia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,

pomniki, a tak˝e cz´Êci budowlane urzàdzeƒ tech-
nicznych (kot∏ów, pieców przemys∏owych i innych
urzàdzeƒ) oraz fundamenty pod maszyny i urzà-
dzenia, jako odr´bne pod wzgl´dem technicznym
cz´Êci przedmiotów sk∏adajàcych si´ na ca∏oÊç
u˝ytkowà,

4) obiekcie ma∏ej architektury — nale˝y przez to rozu-
mieç niewielkie obiekty, a w szczególnoÊci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy˝e przydro˝-

ne, figury,
b) posàgi, wodotryski i inne obiekty architektury

ogrodowej,
c) u˝ytkowe s∏u˝àce rekreacji codziennej i utrzyma-

niu porzàdku, jak: piaskownice, huÊtawki, dra-
binki, Êmietniki, 

5) tymczasowym obiekcie budowlanym — nale˝y
przez to rozumieç obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego u˝ytkowania w okresie krótszym od
jego trwa∏oÊci technicznej, przewidziany do prze-
niesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak˝e
obiekt budowlany nie po∏àczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda˝y
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i po-
w∏oki pneumatyczne, urzàdzenia rozrywkowe, ba-
rakowozy, obiekty kontenerowe,

6)2) budowie — nale˝y przez to rozumieç wykonywa-
nie obiektu budowlanego w okreÊlonym miejscu,
a tak˝e odbudow´, rozbudow´, nadbudow´ oraz
przebudow´ obiektu budowlanego,

7)3) robotach budowlanych — nale˝y przez to rozu-
mieç budow´, a tak˝e prace polegajàce na monta-
˝u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,

8)4) remoncie — nale˝y przez to rozumieç wykonywa-
nie w istniejàcym obiekcie budowlanym robót bu-
dowlanych polegajàcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowiàcych bie˝àcej konser-
wacji, przy czym dopuszcza si´ stosowanie wyro-
bów budowlanych innych ni˝ u˝yto w stanie pier-
wotnym,

9) urzàdzeniach budowlanych zwiàzanych z obiektem
budowlanym — nale˝y przez to rozumieç urzàdze-
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Za∏àcznik do obwieszczenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 10 listopada 2000 r. (poz. 1126)

USTAWA

z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane.

—————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 90 pkt 1 ustawy z dnia

24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych
kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàz-
ku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r. 

—————
2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo bu-
dowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 726), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 24 grudnia 1997 r.

3) W brzmieniu ustalonym  przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy wy-
mienionej w przypisie 2 i przez  art. 90 pkt 2 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 1. 

4) W brzmieniu ustalonym  przez  art. 90 pkt 2 lit. b) ustawy
wymienionej w przypisie 1.



nia techniczne zapewniajàce mo˝liwoÊç u˝ytkowa-
nia obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przy∏àcza i urzàdzenia instalacyjne, w tym oczysz-
czania lub gromadzenia Êcieków, przejazdy, ogro-
dzenia, place postojowe i place pod Êmietniki,

10) terenie budowy — nale˝y przez to rozumieç prze-
strzeƒ, w której prowadzone sà roboty budowlane
wraz z przestrzenià zajmowanà przez urzàdzenia
zaplecza budowy,

11) prawie do dysponowania nieruchomoÊcià na cele
budowlane — nale˝y przez to rozumieç tytu∏ praw-
ny wynikajàcy z prawa w∏asnoÊci, u˝ytkowania
wieczystego, zarzàdu, ograniczonego prawa rze-
czowego albo stosunku zobowiàzaniowego, prze-
widujàcego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych,

12) pozwoleniu na budow´ — nale˝y przez to rozumieç
decyzj´ administracyjnà zezwalajàcà na rozpocz´-
cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych ni˝ budowa obiektu budowla-
nego,

13) dokumentacji budowy — nale˝y przez to rozumieç
pozwolenie na budow´ wraz z za∏àczonym projek-
tem budowlanym, dziennik budowy, protoko∏y od-
biorów cz´Êciowych i koƒcowych, w miar´ potrze-
by, rysunki i opisy s∏u˝àce realizacji obiektu, opera-
ty geodezyjne i ksià˝k´ obmiarów, a w przypadku
realizacji obiektów metodà monta˝u — tak˝e dzien-
nik monta˝u,

14) dokumentacji powykonawczej — nale˝y przez to ro-
zumieç dokumentacj´ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

15)5) terenie zamkni´tym — nale˝y przez to rozumieç
teren, a w szczególnych przypadkach obiekt bu-
dowlany lub jego cz´Êç, dost´pny wy∏àcznie dla
osób uprawnionych oraz wyznaczony w sposób
okreÊlony w przepisach Prawa geodezyjnego i kar-
tograficznego, niezb´dny na cele:
a) obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa, b´dà-

cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych pod-
leg∏ych ministrom w∏aÊciwym do: spraw obrony
narodowej, spraw wewn´trznych, spraw zagra-
nicznych oraz Szefowi Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa,

b) bezpoÊredniego wydobywania kopaliny ze z∏o-
˝a, b´dàcy w dyspozycji zak∏adu górniczego,

16) aprobacie technicznej — nale˝y przez to rozumieç
pozytywnà ocen´ technicznà wyrobu, stwierdzajà-
cà jego przydatnoÊç do stosowania w budownic-
twie,

17)6) w∏aÊciwym organie — nale˝y przez to rozumieç
organy administracji architektoniczno–budowlanej

i nadzoru budowlanego, stosownie do ich w∏aÊci-
woÊci, okreÊlonej w rozdziale 8,

18)7) wyrobie budowlanym — nale˝y przez to rozumieç
wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i cer-
tyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmon-
towania, zainstalowania lub zastosowania w spo-
sób trwa∏y w obiekcie budowlanym.

18)8) wyrobie budowlanym — nale˝y przez to rozumieç wy-
rób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodnoÊci, wy-
tworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainsta-
lowania lub zastosowania w sposób trwa∏y w obiekcie
budowlanym.

Art. 4. Obiekt budowlany i zwiàzane z nim urzàdze-
nia nale˝y projektowaç w sposób zapewniajàcy form´
architektonicznà dostosowanà do krajobrazu i otacza-
jàcej zabudowy.

Art. 5. 1.9) Obiekt budowlany nale˝y projektowaç,
budowaç, u˝ytkowaç i utrzymywaç zgodnie z przepisa-
mi, w tym techniczno–budowlanymi, obowiàzujàcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
w sposób zapewniajàcy:

1) spe∏nienie wymagaƒ podstawowych dotyczàcych:

a) bezpieczeƒstwa konstrukcji,

b) bezpieczeƒstwa po˝arowego,

c) bezpieczeƒstwa u˝ytkowania,

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdro-
wotnych oraz ochrony Êrodowiska,

e) ochrony przed ha∏asem i drganiami,

f) oszcz´dnoÊci energii i odpowiedniej izolacyjno-
Êci cieplnej przegród,

2) warunki u˝ytkowe zgodne z przeznaczeniem obiek-
tu, a w szczególnoÊci w zakresie oÊwietlenia, za-
opatrzenia w wod´, usuwania Êcieków i odpadów,
ogrzewania, wentylacji oraz ∏àcznoÊci, 

3) niezb´dne warunki do korzystania z obiektów u˝y-
tecznoÊci publicznej i mieszkaniowego budownic-
twa wielorodzinnego przez osoby niepe∏nospraw-
ne, w szczególnoÊci poruszajàce si´ na wózkach in-
walidzkich,

4) ochron´ ludnoÊci zgodnie z wymaganiami obrony
cywilnej, okreÊlonymi w odr´bnych przepisach,

5) ochron´ dóbr kultury,

6) ochron´ uzasadnionych interesów osób trzecich.

2.10) Ochrona uzasadnionych interesów osób trze-
cich, o której mowa w ust.1 pkt 6, obejmuje w szczegól-
noÊci:
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—————
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 62, poz. 682), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
7 sierpnia 1999 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 90 pkt 2 lit. c) ustawy wy-
mienionej w przypisie 1.

—————
7) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. d) ustawy wymienionej w przy-

pisie 2. W brzmieniu tym obowiàzuje do dnia 1 stycznia
2001 r.

8) W brzmieniu ustalonym przez  art. 45 ustawy z dnia 28
kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci, akredytacji
oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489), któ-
ra wejdzie w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy wy-
mienionej w przypisie 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy wy-
mienionej w przypisie 2.



1) zapewnienie dost´pu do drogi publicznej, 

2) ochron´ przed pozbawieniem:

a) mo˝liwoÊci korzystania z wody, kanalizacji, ener-
gii elektrycznej i cieplnej oraz ze Êrodków ∏àczno-
Êci,

b) dop∏ywu Êwiat∏a dziennego do pomieszczeƒ
przeznaczonych na pobyt ludzi, 

3) ochron´ przed ucià˝liwoÊciami powodowanymi
przez ha∏as, wibracje, zak∏ócenia elektryczne, pro-
mieniowanie,

4) ochron´ przed zanieczyszczeniem powietrza, wody
lub gleby.

Art. 6. Dla dzia∏ek budowlanych lub terenów, na
których jest przewidziana budowa obiektów budowla-
nych lub funkcjonalnie powiàzanych zespo∏ów obiek-
tów budowlanych, nale˝y zaprojektowaç odpowiednie
zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 4 i 5,
zrealizowaç je przed oddaniem tych obiektów (zespo-
∏ów) do u˝ytkowania oraz zapewniç utrzymanie tego
zagospodarowania we w∏aÊciwym stanie techniczno-
-u˝ytkowym przez okres istnienia obiektów (zespo∏ów)
budowlanych.

Art. 7.11) 1. Do przepisów techniczno-budowlanych
zalicza si´:

1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaç
obiekty budowlane i ich usytuowanie,

2) warunki techniczne u˝ytkowania obiektów budow-
lanych.

2. Warunki, o których mowa w ust.1 pkt 1, okreÊlà,
w drodze rozporzàdzenia:

1) minister w∏aÊciwy do spraw architektury i budow-
nictwa12) dla budynków oraz zwiàzanych z nimi
urzàdzeƒ,

2) w∏aÊciwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw architektury i budownic-
twa12), dla obiektów budowlanych nie wymienio-
nych w pkt 1.

3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogà
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:

1) minister w∏aÊciwy do spraw architektury i budow-
nictwa12) — dla budynków mieszkalnych,

2) w∏aÊciwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw architektury i budownic-
twa12) — dla innych obiektów budowlanych.

Art. 8.13) Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, dodatkowe warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadaç budynki s∏u˝àce bezpieczeƒstwu
lub obronnoÊci paƒstwa, albo których przepisów, wy-
danych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, nie stosuje si´
do tych budynków.

Art. 9. 1.14) W przypadkach szczególnie uzasadnio-
nych dopuszcza si´ odst´pstwo od przepisów technicz-
no–budowlanych, o których mowa w art. 7. Odst´p-
stwo nie mo˝e powodowaç zagro˝enia ˝ycia ludzi lub
bezpieczeƒstwa mienia, a w stosunku do obiektów,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 — ograniczenia do-
st´pnoÊci dla osób niepe∏nosprawnych oraz nie po-
winno powodowaç pogorszenia warunków zdrowot-
no-sanitarnych i u˝ytkowych, a tak˝e stanu Êrodowi-
ska, po spe∏nieniu okreÊlonych warunków zamien-
nych.

2. W∏aÊciwy organ, po uzyskaniu upowa˝nienia mi-
nistra, który ustanowi∏ przepisy techniczno-budowla-
ne, w drodze postanowienia, udziela bàdê odmawia
zgody na odst´pstwo.

3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2,
w sprawie upowa˝nienia do udzielenia zgody na od-
st´pstwo, w∏aÊciwy organ sk∏ada przed wydaniem de-
cyzji o pozwoleniu na budow´ lub o zmianie sposobu
u˝ytkowania obiektu budowlanego. Wniosek powinien
zawieraç:

1) charakterystyk´ obiektu oraz, w miar´ potrzeby, pro-
jekt zagospodarowania dzia∏ki lub terenu, a je˝eli
odst´pstwo mog∏oby mieç wp∏yw na Êrodowisko
lub nieruchomoÊci sàsiednie — równie˝ projekty za-
gospodarowania tych nieruchomoÊci, z uwzgl´d-
nieniem istniejàcej i projektowanej zabudowy,

2) szczegó∏owe uzasadnienie koniecznoÊci wprowa-
dzenia odst´pstwa,

3) propozycje rozwiàzaƒ zamiennych,

4) pozytywnà opini´ wojewódzkiego konserwatora
zabytków w odniesieniu do obiektów budowla-
nych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych
obiektów budowlanych usytuowanych na obsza-
rach obj´tych ochronà konserwatorskà,

5) w zale˝noÊci od potrzeb — pozytywnà opini´ in-
nych zainteresowanych organów.

4. Minister, o którym mowa w ust. 2, mo˝e uzale˝-
niç upowa˝nienie do wyra˝enia zgody na odst´pstwo
od spe∏nienia dodatkowych warunków.

Art. 10.15) 1. Przy wykonywaniu robót budowla-
nych nale˝y stosowaç wyroby budowlane o w∏aÊciwo-
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—————
11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy wymie-

nionej w przypisie 2.
12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

17 lutego 2000 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 29, poz. 354), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 3 ma-
ja 2000 r.

—————
13) W brzmieniu ustalonym przez art. 61 pkt 1 ustawy z dnia

8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujàcych
funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej
(Dz. U. Nr 106, poz. 496), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1997 r.

14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy wymie-
nionej w przypisie 2.

15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy wymie-
nionej w przypisie 2.



Êciach u˝ytkowych umo˝liwiajàcych prawid∏owo za-
projektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spe∏nienie wymagaƒ podstawowych, okreÊlonych
w art. 5 ust. 1 pkt 1 — dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego lub jednostkowego stosowania w budow-
nictwie.

2. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stoso-
wania w budownictwie sà: 

1) wyroby budowlane, w∏aÊciwie oznaczone, dla któ-
rych zgodnie z odr´bnymi przepisami:
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeƒstwa, wy-

kazujàcy, ˝e zapewniono zgodnoÊç z kryteriami
technicznymi okreÊlonymi na podstawie Pol-
skich Norm, aprobat technicznych oraz w∏aÊci-
wych przepisów i dokumentów technicznych —
w odniesieniu do wyrobów podlegajàcych tej
certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnoÊci i wydano certyfikat
zgodnoÊci lub deklaracj´ zgodnoÊci z Polskà
Normà lub z aprobatà technicznà — w odniesie-
niu do wyrobów nie obj´tych certyfikacjà okre-
Êlonà w lit. a), majàcych istotny wp∏yw na spe∏-
nienie co najmniej jednego z wymagaƒ podsta-
wowych,

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyro-
bów nie majàcych istotnego wp∏ywu na spe∏nianie
wymagaƒ podstawowych oraz wyrobów wytwa-
rzanych i stosowanych wed∏ug tradycyjnie uzna-
nych zasad sztuki budowlanej.

3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania
w obiekcie budowlanym sà wyroby wykonane wed∏ug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzàdzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
których dostawca wyda∏ oÊwiadczenie wskazujàce, ˝e
zapewniono zgodnoÊç wyrobu z tà dokumentacjà oraz
z przepisami i obowiàzujàcymi normami.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw architektury i bu-
downictwa12) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe zasady i tryb dopuszczania wyro-
bów budowlanych do jednostkowego stosowa-
nia w obiekcie, szczegó∏owe zasady i tryb udzie-
lania, uchylania lub zmiany aprobat technicz-
nych, zasady odp∏atnoÊci z tego tytu∏u oraz jed-
nostki organizacyjne upowa˝nione do ich wyda-
wania, a tak˝e zakres oraz szczegó∏owe zasady
i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriów
technicznych, 

2) systemy oceny zgodnoÊci, o której mowa w ust. 2
pkt 1 lit. b), dla poszczególnych rodzajów wyrobów
budowlanych, wzory deklaracji zgodnoÊci oraz
sposób znakowania wyrobów budowlanych, do-
puszczonych do obrotu i powszechnego stosowa-
nia w budownictwie.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw architektury i bu-
downictwa12) okreÊli, w drodze zarzàdzenia, wykaz
wyrobów budowlanych, o których mowa w ust. 2
pkt 2.

Art. 11. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia16)

okreÊli, w drodze zarzàdzenia17), dopuszczalne st´˝enia
i nat´˝enia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzie-
lanych przez materia∏y budowlane, urzàdzenia i ele-
menty wyposa˝enia w pomieszczeniach przeznaczo-
nych na pobyt ludzi.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa18), w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdro-
wia16), mo˝e okreÊliç, w drodze zarzàdzenia17), dopusz-
czalne st´˝enia i nat´˝enia czynników szkodliwych
w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierzàt.

Rozdzia∏ 2

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Art. 12. 1. Za samodzielnà funkcj´ technicznà w bu-
downictwie uwa˝a si´ dzia∏alnoÊç zwiàzanà z koniecz-
noÊcià fachowej oceny zjawisk technicznych lub samo-
dzielnego rozwiàzania zagadnieƒ architektonicznych
i technicznych oraz techniczno–organizacyjnych,
a w szczególnoÊci dzia∏alnoÊç obejmujàcà:

1) projektowanie, sprawdzanie projektów architekto-
niczno–budowlanych i sprawowanie nadzoru au-
torskiego,

2) kierowanie budowà lub innymi robotami budowla-
nymi,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych ele-
mentów budowlanych oraz nadzór i kontrol´ tech-
nicznà wytwarzania tych elementów,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania
obiektów budowlanych,

6)19) wykonywanie nadzoru budowlanego,

7) rzeczoznawstwo budowlane.

2. Samodzielne funkcje techniczne w budownic-
twie, okreÊlone w ust. 1 pkt 1—6, mogà wykonywaç
wy∏àcznie osoby posiadajàce odpowiednie wykszta∏-
cenie techniczne i praktyk´ zawodowà, dostosowane
do rodzaju, stopnia skomplikowania dzia∏alnoÊci i in-
nych wymagaƒ zwiàzanych z wykonywanà funkcjà,
stwierdzone przez wojewod´, decyzjà, zwanà dalej
„uprawnieniami budowlanymi”.

3. Warunkiem uzyskania uprawnieƒ budowlanych
jest z∏o˝enie egzaminu ze znajomoÊci przepisów praw-
nych dotyczàcych procesu budowlanego oraz umiej´t-
noÊci praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.
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16) Zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 28 i art. 94 ustawy z dnia

4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U.
z 1999 r. Nr 82, poz.928), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 1999 r. 

17) Obecnie w trybie okreÊlonym w art. 87 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.
Nr 78, poz. 483).

18) Zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 17 i art. 94 ustawy wymie-
nionej w przypisie 16.

19) W brzmieniu ustalonym przez art. 90 pkt 3 ustawy wymie-
nionej w przypisie 1.



4.19) Egzamin sk∏ada si´ przed komisjà powo∏ywa-
nà przez wojewod´, w sk∏ad której wchodzà mi´dzy in-
nymi: przedstawiciele organów nadzoru budowlane-
go, w∏aÊciwych stowarzyszeƒ twórczych, naukowo-
-technicznych lub naukowo-zawodowych. Uzyskanie
uprawnieƒ budowlanych podlega wpisowi do central-
nego rejestru.

5. Koszty post´powania kwalifikacyjnego ponosi
osoba ubiegajàca si´ o nadanie uprawnieƒ budowla-
nych.

6. Osoby wykonujàce samodzielne funkcje tech-
niczne w budownictwie sà odpowiedzialne za wykony-
wanie tych funkcji zgodnie z przepisami, obowiàzujà-
cymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej
oraz za nale˝ytà starannoÊç w wykonywaniu pracy, jej
w∏aÊciwà organizacj´, bezpieczeƒstwo i jakoÊç.

7. Samodzielne funkcje techniczne w budownic-
twie, oprócz osób, o których mowa w ust. 2, mogà wy-
konywaç równie˝ inne osoby, je˝eli wynika to z umów
mi´dzynarodowych na zasadzie wzajemnoÊci.

Art. 13. 1. Uprawnienia budowlane mogà byç
udzielane do:

1) projektowania,

2) kierowania robotami budowlanymi.

2. W uprawnieniach budowlanych nale˝y okreÊliç
specjalnoÊç i ewentualnà specjalizacj´ techniczno-bu-
dowlanà oraz zakres prac projektowych lub robót bu-
dowlanych obj´tych danym uprawnieniem.

3.20) Uprawnienia do kierowania robotami budow-
lanymi stanowià równie˝ podstaw´ do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa
w art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4.

4.21) Uprawnienia do projektowania lub kierowania
robotami budowlanymi stanowià równie˝ podstaw´
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych,
o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 i 6. 

Art. 14. 1. Uprawnienia budowlane sà udzielane
w specjalnoÊciach:

1) architektonicznej,

2) konstrukcyjno-budowlanej,

3) (skreÊlony),22)

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzàdzeƒ:
wodociàgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wen-
tylacyjnych i gazowych,

5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzàdzeƒ
elektrycznych i elektroenergetycznych,

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

2. W ramach specjalnoÊci wymienionych w ust. 1
mogà byç wyodr´bniane specjalizacje techniczno-bu-
dowlane.

3. Uzyskanie uprawnieƒ budowlanych w specjalno-
Êciach, o których mowa w ust. 1, wymaga:

1) do projektowania bez ograniczeƒ i sprawdzania
projektów architektoniczno-budowlanych:
a) posiadania wy˝szego wykszta∏cenia odpowied-

niego dla danej specjalnoÊci,
b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporzàdzaniu

projektów,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie,

2) do projektowania w ograniczonym zakresie:
a) posiadania Êredniego wykszta∏cenia odpowied-

niego dla danej specjalnoÊci lub pokrewnego
wy˝szego wykszta∏cenia,

b) odbycia pi´cioletniej praktyki przy sporzàdzaniu
projektów,

c) odbycia rocznej praktyki na budowie,

3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograni-
czeƒ:
a) posiadania wy˝szego wykszta∏cenia odpowied-

niego dla danej specjalnoÊci,
b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie,

4) do kierowania robotami budowlanymi w ograni-
czonym zakresie:
a) posiadania Êredniego wykszta∏cenia odpowied-

niego dla danej specjalnoÊci lub pokrewnego
wy˝szego wykszta∏cenia,

b) odbycia pi´cioletniej praktyki na budowie,

5) do wykonywania pracy na budowie na stanowisku
majstra budowlanego i kierowania w powierzonym
zakresie robotami budowlanymi — posiadania co
najmniej wykszta∏cenia zasadniczego i dyplomu
mistrza w odpowiednim zawodzie budowlanym.

4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest
praca polegajàca na bezpoÊrednim uczestnictwie
w pracach projektowych albo na pe∏nieniu funkcji tech-
nicznej na budowie pod kierownictwem osoby posia-
dajàcej odpowiednie uprawnienia budowlane,
a w przypadku odbywania praktyki za granicà pod kie-
runkiem osoby posiadajàcej uprawnienia odpowied-
nie w danym kraju.

Art. 15. 1. Rzeczoznawcà budowlanym mo˝e byç
osoba, która:

1) korzysta w pe∏ni z praw publicznych,

2) posiada:
a) dyplom ukoƒczenia wy˝szej uczelni technicznej,
b) uprawnienia budowlane oraz co najmniej 5 lat

praktyki odbytej po ich uzyskaniu,
c) opini´ dwóch rzeczoznawców budowlanych od-

powiedniej specjalnoÊci,
d) opini´ w∏aÊciwego stowarzyszenia.
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2. Wojewoda, na wniosek zainteresowanego, orze-
ka, w drodze decyzji, o nadaniu tytu∏u rzeczoznawcy
budowlanego, okreÊlajàc, na podstawie opinii, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c) i d), oraz odbytej prak-
tyki, zakres, w którym funkcja rzeczoznawcy budowla-
nego mo˝e byç wykonywana. Zakres ten nie mo˝e wy-
kraczaç poza specjalnoÊç techniczno–budowlanà obj´-
tà posiadanymi uprawnieniami.

3. Podstaw´ do podj´cia czynnoÊci rzeczoznawcy
budowlanego stanowi dokonanie wpisu do centralne-
go rejestru rzeczoznawców budowlanych.

4. SkreÊlenie z centralnego rejestru rzeczoznawców
budowlanych nast´puje:

1) na w∏asnà proÊb´,

2) w razie:
a) pozbawienia praw publicznych,
b) utraty uprawnieƒ budowlanych,
c) Êmierci rzeczoznawcy.

Art. 16.23) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw architek-
tury i budownictwa12) okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia: rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, sposób stwierdzania posiadania tego
przygotowania, ograniczenia zakresu uprawnieƒ bu-
dowlanych, wykaz kierunków wykszta∏cenia odpo-
wiedniego i pokrewnego dla danej specjalnoÊci, wykaz
specjalizacji wyodr´bnionych w ramach poszczegól-
nych specjalnoÊci, a tak˝e sposób przeprowadzania
i zakres egzaminu, zasady odp∏atnoÊci za post´powa-
nie kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania cz∏on-
ków komisji egzaminacyjnej.

2. Ministrowie w∏aÊciwi w zakresie uprawnieƒ bu-
dowlanych w specjalnoÊciach nie obj´tych art. 14 ust. 1
pkt 1—5, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw architektury i budownictwa12), mogà okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia: rodzaje i zakres przygotowa-
nia zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w tych specjalnoÊciach, w∏aÊciwe
organy stwierdzajàce przygotowanie zawodowe, spo-
sób stwierdzania posiadania tego przygotowania,
ograniczenia zakresu uprawnieƒ budowlanych, wykaz
kierunków wykszta∏cenia odpowiedniego i pokrewne-
go dla danej specjalnoÊci, wykaz specjalizacji wyod-
r´bnionych w ramach poszczególnych specjalnoÊci,
sposób przeprowadzania i zakres egzaminu na te
uprawnienia, zasady odp∏atnoÊci z tego tytu∏u oraz za-
sady wynagradzania cz∏onków komisji egzaminacyj-
nej, a tak˝e sposób ustanawiania rzeczoznawców bu-
dowlanych w tych specjalnoÊciach.

Rozdzia∏ 3

Prawa i obowiàzki uczestników procesu budowlanego

Art. 17. Uczestnikami procesu budowlanego, w ro-
zumieniu ustawy, sà:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy lub kierownik robót.

Art. 18. 1. Do obowiàzków inwestora nale˝y zorga-
nizowanie procesu budowy przez zapewnienie opraco-
wania projektów oraz wykonania i odbiorów robót bu-
dowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

2. Inwestor mo˝e ustanowiç inspektora nadzoru in-
westorskiego na budowie.

3. Inwestor mo˝e zobowiàzaç projektanta do spra-
wowania nadzoru autorskiego.

Art. 19. 1. W∏aÊciwy organ mo˝e w decyzji o pozwo-
leniu na budow´ na∏o˝yç na inwestora obowiàzek usta-
nowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a tak˝e
obowiàzek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przy-
padkach uzasadnionych wysokim stopniem skompli-
kowania obiektu lub robót budowlanych bàdê przewi-
dywanym wp∏ywem na Êrodowisko.

2.23) Minister w∏aÊciwy do spraw architektury i bu-
downictwa24) okreÊli, w drodze zarzàdzenia17), rodzaje
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wy-
magane ustanowienie inspektora nadzoru inwestor-
skiego.

Art. 20. 1. Do podstawowych obowiàzków projek-
tanta nale˝y:

1) opracowanie projektu obiektu budowlanego w spo-
sób zgodny z ustaleniami okreÊlonymi w decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowiàzu-
jàcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

1a)25) zapewnienie, w razie potrzeby, udzia∏u w opra-
cowaniu projektu osób posiadajàcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej spe-
cjalnoÊci oraz wzajemne skoordynowanie tech-
niczne wykonanych przez te osoby opracowaƒ pro-
jektowych,

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnieƒ i spraw-
dzeƒ rozwiàzaƒ projektowych w zakresie wynikajà-
cym z przepisów,

3) wyjaÊnianie wàtpliwoÊci dotyczàcych projektu i za-
wartych w nim rozwiàzaƒ,

3a)26) uzgadnianie dokumentów technicznych, o któ-
rych mowa w art. 10 ust. 3,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego na ˝àdanie in-
westora lub w∏aÊciwego organu w zakresie:
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a) stwierdzania w toku wykonywania robót budow-
lanych zgodnoÊci realizacji z projektem,

b) uzgadniania mo˝liwoÊci wprowadzenia rozwià-
zaƒ zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zg∏oszonych przez kierownika bu-
dowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Projektant ma obowiàzek zapewniç sprawdzenie
projektu architektoniczno-budowlanego pod wzgl´-
dem zgodnoÊci z przepisami, w tym techniczno-bu-
dowlanymi i obowiàzujàcymi Polskimi Normami, przez
osob´ posiadajàcà uprawnienia budowlane do projek-
towania bez ograniczeƒ w odpowiedniej specjalnoÊci
lub rzeczoznawc´ budowlanego.

3. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:

1) zakresu obj´tego sprawdzaniem i opiniowaniem na
podstawie przepisów szczególnych,

2) projektów obiektów o prostej konstrukcji, nie stwa-
rzajàcych zagro˝enia dla u˝ytkowników i otoczenia,
takich jak: budynki mieszkalne jednorodzinne i ma-
∏e domy mieszkalne, niewielkie obiekty gospodar-
cze, inwentarskie, sk∏adowe, handlowe i us∏ugowe.

Art. 21. Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma
prawo:

1) wst´pu na teren budowy i dokonywania zapisów
w dzienniku budowy dotyczàcych jej realizacji,

2) ̋ àdania wpisem do dziennika budowy wstrzymania
robót budowlanych w razie:
a) stwierdzenia mo˝liwoÊci powstania zagro˝enia,
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Art. 22. Do podstawowych obowiàzków kierownika
budowy nale˝y:

1) protokolarne przej´cie od inwestora i odpowiednie
zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujàcy-
mi si´ na nim obiektami budowlanymi, urzàdzenia-
mi technicznymi i sta∏ymi punktami osnowy geo-
dezyjnej oraz podlegajàcymi ochronie elementami
Êrodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2) prowadzenie dokumentacji budowy,

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu
oraz zorganizowanie i kierowanie budowà obiektu
budowlanego w sposób zgodny z projektem i po-
zwoleniem na budow´, przepisami i obowiàzujàcy-
mi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeƒ-
stwa i higieny pracy,

4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku
stwierdzenia mo˝liwoÊci powstania zagro˝enia
oraz bezzw∏oczne zawiadomienie o tym w∏aÊciwe-
go organu,

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika
budowy dotyczàcym wstrzymania robót budowla-
nych z powodu wykonywania ich niezgodnie z pro-
jektem,

6) realizacja zaleceƒ wpisanych do dziennika budowy,

7) zg∏aszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbio-
ru wykonanych robót ulegajàcych zakryciu bàdê
zanikajàcych oraz zapewnienie dokonania wyma-

ganych przepisami lub ustalonych w umowie prób
i sprawdzeƒ instalacji, urzàdzeƒ technicznych
i przewodów kominowych przed zg∏oszeniem
obiektu budowlanego do odbioru,

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego,

9) zg∏oszenie obiektu budowlanego do odbioru odpo-
wiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnoÊciach odbioru i zapewnie-
nie usuni´cia stwierdzonych wad, a tak˝e przekaza-
nie inwestorowi oÊwiadczenia, o którym mowa
w art. 57 ust. 1 pkt 2.

Art. 23. Kierownik budowy ma prawo:

1) wyst´powania do inwestora o zmiany w rozwiàza-
niach projektowych, je˝eli sà one uzasadnione ko-
niecznoÊcià zwi´kszenia bezpieczeƒstwa realizacji
robót budowlanych lub usprawnienia procesu bu-
dowy,

2) ustosunkowania si´ w dzienniku budowy do zale-
ceƒ w nim zawartych.

Art. 24. 1. ¸àczenie funkcji kierownika budowy i in-
spektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczal-
ne.

2. Przepisy ust. 1 oraz art. 22 i art. 23 stosuje si´ od-
powiednio do kierownika robót.

Art. 25. Do podstawowych obowiàzków inspektora
nadzoru inwestorskiego nale˝y:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez spra-
wowanie kontroli zgodnoÊci jej realizacji z projek-
tem i pozwoleniem na budow´, przepisami i obo-
wiàzujàcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

2)27) sprawdzanie jakoÊci wykonywanych robót, wbu-
dowanych wyrobów budowlanych, a w szczegól-
noÊci zapobieganie zastosowaniu wyrobów bu-
dowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do ob-
rotu i stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegajà-
cych zakryciu lub zanikajàcych, uczestniczenie
w próbach i odbiorach technicznych instalacji,
urzàdzeƒ technicznych i przewodów kominowych
oraz przygotowanie i udzia∏ w czynnoÊciach odbio-
ru gotowych obiektów budowlanych i przekazywa-
nie ich do u˝ytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz
usuni´cia wad, a tak˝e, na ˝àdanie inwestora, kon-
trolowanie rozliczeƒ budowy.

Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma pra-
wo:

1)28) wydawaç kierownikowi budowy lub kierowniko-
wi robót polecenia potwierdzone wpisem do dzien-
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nika budowy dotyczàce: usuni´cia nieprawid∏owo-
Êci lub zagro˝eƒ, wykonania prób lub badaƒ, tak˝e
wymagajàcych odkrycia robót lub elementów za-
krytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczàcych
prowadzonych robót budowlanych, dowodów do-
puszczenia do obrotu i stosowania w budownic-
twie wyrobów budowlanych oraz urzàdzeƒ tech-
nicznych,

2) ˝àdaç od kierownika budowy lub kierownika robót
dokonania poprawek bàdê ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robót, a tak˝e wstrzymania
dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby
ich kontynuacja mog∏a wywo∏aç zagro˝enie bàdê
spowodowaç niedopuszczalnà niezgodnoÊç z pro-
jektem lub pozwoleniem na budow´.

Art. 27. Przy budowie obiektu budowlanego, wy-
magajàcego ustanowienia inspektorów nadzoru inwe-
storskiego w zakresie ró˝nych specjalnoÊci, inwestor
wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czyn-
noÊci na budowie.

Rozdzia∏ 4

Post´powanie poprzedzajàce rozpocz´cie robót bu-
dowlanych

Art. 28.29) Roboty budowlane mo˝na rozpoczàç je-
dynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budow´, z zastrze˝eniem art. 29 i art. 30.

Art. 29. 1. Pozwolenia na budow´ nie wymaga bu-
dowa:

1)30) obiektów gospodarczych zwiàzanych z produkcjà
rolnà i uzupe∏niajàcych zabudow´ zagrodowà w ra-
mach istniejàcej dzia∏ki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o po-

wierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpi´toÊci
konstrukcji nie wi´kszej ni˝ 4,80 m, 

b) p∏yt do sk∏adowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówk´ lub gnojowi-

c´ o pojemnoÊci do 25 m3,
d) obiektów do neutralizacji Êcieków o wydajnoÊci

do 5 m3 na dob´,
e) naziemnych silosów na materia∏y sypkie o po-

jemnoÊci do 30 m3 i wysokoÊci nie wi´kszej ni˝
4,50 m,

2) obiektów budowlanych pi´trzàcych wod´ i upusto-
wych o wysokoÊci pi´trzenia poni˝ej 1 m poza rze-
kami ˝eglownymi oraz poza obszarem parków na-
rodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobra-
zowych oraz ich otulin,

3) obiektów przeznaczonych do czasowego u˝ytkowa-
nia w trakcie realizacji robót budowlanych, po∏o˝o-
nych na terenie budowy oraz ustawianie barako-
wozów u˝ywanych przy wykonywaniu robót bu-

dowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach
geodezyjnych,

4) obiektów ma∏ej architektury,

5) tymczasowych obiektów budowlanych stanowià-
cych wy∏àcznie eksponaty wystawowe, bez pe∏nie-
nia jakichkolwiek funkcji u˝ytkowych, usytuowa-
nych na terenach przeznaczonych na ten cel,

5a)31) tymczasowych obiektów budowlanych, nie po-
∏àczonych trwale z gruntem i przewidzianych do
rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w termi-
nie okreÊlonym w zg∏oszeniu, o którym mowa
w art. 30 ust. 1, ale nie póêniej ni˝ w okresie 120 dni
od dnia rozpocz´cia budowy okreÊlonego w zg∏o-
szeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów szcze-
gólnie szkodliwych dla Êrodowiska i zdrowia ludzi
oraz mogàcych pogorszyç stan Êrodowiska, 

6) altan i obiektów gospodarczych na dzia∏kach w pra-
cowniczych ogrodach dzia∏kowych o powierzchni
zabudowy do 25 m2 w miastach i 35 m2 poza gra-
nicami miast oraz wysokoÊci 5 m przy dachach
stromych i 4 m przy dachach p∏askich,

7)32) ogrodzeƒ, 

8) znaków geodezyjnych, a tak˝e obiektów triangula-
cyjnych, poza obszarem parków narodowych i re-
zerwatów przyrody,

9) obiektów gospodarczych przeznaczonych wy∏àcz-
nie na cele gospodarki leÊnej, po∏o˝onych na grun-
tach leÊnych Skarbu Paƒstwa,

10)33) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, po-
wierzchniowych lub liniowych umocnieƒ brzegu
morskiego, wzgl´dnie brzegu morskich wód we-
wn´trznych, nie stanowiàcych konstrukcji oporo-
wych.

2. Pozwolenia na budow´ nie wymaga wykonanie
robót budowlanych, polegajàcych na:

1) remoncie istniejàcych obiektów budowlanych,
z wyjàtkiem obiektów zabytkowych, je˝eli nie obej-
muje on zmiany lub wymiany elementów kon-
strukcyjnych obiektu i instalacji gazowych albo za-
bezpieczenia przed wp∏ywami eksploatacji górni-
czej lub powodzià, a tak˝e nie wp∏ywa na zmian´
wyglàdu w odniesieniu do otaczajàcej zabudowy
na terenie miast,

2)34) instalowaniu i remoncie tablic i urzàdzeƒ rekla-
mowych, z wyjàtkiem reklam Êwietlnych i pod-
Êwietlanych usytuowanych poza obszarem zabu-
dowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogo-
wym,

3) remoncie obiektów regulacji rzek,
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4) wykonaniu i remoncie urzàdzeƒ melioracji szczegó-
∏owych, poza obszarami parków narodowych, re-
zerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz
ich otulin,

5) wykonaniu i remoncie uj´ç wód Êródlàdowych po-
wierzchniowych o wydajnoÊci poni˝ej 50 m3/h oraz
obudowy uj´ç wód podziemnych,

6)35) remoncie sieci telekomunikacyjnych oraz napo-
wietrznych sieci elektroenergetycznych, prowa-
dzonych po dotychczasowych trasach,

7) remoncie dróg, torów i urzàdzeƒ kolejowych,

8)36) instalowaniu krat na obiektach budowlanych,

9)36) instalowaniu urzàdzeƒ na obiektach budowla-
nych, 

10)36) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czer-
palnych polegajàcych na usuni´ciu sp∏yceƒ dna,
powsta∏ych w czasie u˝ytkowania basenów i kana-
∏ów portowych oraz torów wodnych, w stosunku
do g∏´bokoÊci technicznych (eksploatacyjnych)
i nachyleƒ skarp podwodnych akwenu, obj´tych
uprzednio uzyskanym pozwoleniem wodnopraw-
nym i pozwoleniem na wykonywanie robót czer-
palnych.

Art. 30. 1.37) Zg∏oszenia w∏aÊciwemu organowi wy-
maga:

1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2, 4,
5a, 9 i 10, oraz wykonywanie robót budowlanych
wymienionych w art. 29 w ust. 2 pkt 1—7 i 10,

2) budowa ogrodzeƒ od strony dróg, ulic, placów i in-
nych miejsc publicznych oraz o wysokoÊci powy˝ej
2,20 m i wykonanie robót budowlanych polegajà-
cych na instalowaniu:
a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzin-

nych, u˝ytecznoÊci publicznej i zamieszkania
zbiorowego oraz obiektach zabytkowych,

b)38) urzàdzeƒ na obiektach budowlanych, o wyso-
koÊci powy˝ej 3 m.

1a.39) W zg∏oszeniu nale˝y okreÊliç rodzaj, zakres
i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpocz´-
cia. Do zg∏oszenia nale˝y do∏àczyç dowód stwierdzajà-
cy prawo do dysponowania nieruchomoÊcià na cele
budowlane oraz, w zale˝noÊci od potrzeb, odpowied-
nie szkice lub rysunki, a tak˝e pozwolenia wymagane
odr´bnymi przepisami. W razie koniecznoÊci uzupe∏-
nienia zg∏oszenia, w∏aÊciwy organ nak∏ada, w drodze
postanowienia, na zg∏aszajàcego obowiàzek uzupe∏-

nienia, w okreÊlonym terminie, brakujàcych dokumen-
tów, a w przypadku ich nieuzupe∏nienia — wnosi sprze-
ciw, w drodze decyzji.

2. Zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
konaç przed zamierzonym terminem rozpocz´cia robót
budowlanych. Do wykonania robót budowlanych mo˝-
na przystàpiç, je˝eli w terminie 30 dni od dnia dor´cze-
nia zg∏oszenia w∏aÊciwy organ nie wniesie sprzeciwu.

3.40) W∏aÊciwy organ mo˝e na∏o˝yç, w drodze decy-
zji, obowiàzek uzyskania pozwolenia na wykonanie
okreÊlonego obiektu lub robót budowlanych, obj´tych
obowiàzkiem zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, je-
˝eli ich realizacja mo˝e naruszaç ustalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego lub spo-
wodowaç:

1) zagro˝enie bezpieczeƒstwa ludzi lub mienia,

2) pogorszenie stanu Êrodowiska lub dóbr kultury,

3) pogorszenie warunków zdrowotno–sanitarnych,

4) wprowadzenie, utrwalenie bàdê zwi´kszenie ogra-
niczeƒ lub ucià˝liwoÊci dla terenów sàsiednich.

Art. 31. 1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

1) budynków i budowli — nie b´dàcych obiektami za-
bytkowymi — o wysokoÊci poni˝ej 8 m, je˝eli ich
odleg∏oÊç od granicy dzia∏ki jest nie mniejsza ni˝
po∏owa wysokoÊci,

2) obiektów i urzàdzeƒ budowlanych, na których bu-
dow´ nie jest wymagane pozwolenie na budow´
— je˝eli nie podlegajà ochronie jako dobra kultury.

2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zg∏oszenia w∏a-
Êciwemu organowi, w którym nale˝y okreÊliç rodzaj,
zakres i sposób wykonywania tych robót. Przepis
art. 30 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

3. W∏aÊciwy organ mo˝e na∏o˝yç obowiàzek uzy-
skania pozwolenia na rozbiórk´ obiektów, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, je˝eli rozbiórka tych obiektów:

1) mo˝e wp∏ynàç na pogorszenie stosunków wod-
nych, warunków sanitarnych oraz stanu Êrodowi-
ska lub

2) wymaga zachowania warunków, od których spe∏-
nienia mo˝e byç uzale˝nione prowadzenie robót
zwiàzanych z rozbiórkà.

4. W∏aÊciwy organ mo˝e ˝àdaç, ze wzgl´du na bez-
pieczeƒstwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych
o obiekcie budowlanym lub dotyczàcych prowadzenia
robót rozbiórkowych.

5. Roboty zabezpieczajàce i rozbiórkowe mo˝na
rozpoczàç przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórk´
lub przed ich zg∏oszeniem, je˝eli majà one na celu usu-
ni´cie bezpoÊredniego zagro˝enia bezpieczeƒstwa lu-
dzi lub mienia. Rozpocz´cie takich robót nie zwalnia od
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obowiàzku bezzw∏ocznego uzyskania pozwolenia na
rozbiórk´ lub zg∏oszenia o zamierzonej rozbiórce
obiektu budowlanego.

Art. 32. 1. Pozwolenie na budow´ lub rozbiórk´
obiektu budowlanego mo˝e byç wydane po uprzednim
uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami
szczególnymi, uzgodnieƒ, pozwoleƒ lub opinii innych
organów.

2. Uzgodnienie, wyra˝enie zgody lub opinii, o któ-
rych mowa w ust. 1, powinny nastàpiç w terminie 14
dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwià-
zaƒ. Niezaj´cie przez organ stanowiska w tym terminie
uznaje si´ jako brak zastrze˝eƒ do przedstawionych
rozwiàzaƒ.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadków, w których
stanowisko powinno byç wyra˝one w drodze decyzji.

4. Pozwolenie na budow´ mo˝e byç wydane wy-
∏àcznie temu, kto:

1)41) z∏o˝y∏ wniosek w tej sprawie w terminie wa˝no-
Êci decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, je˝eli jest ona wymagana zgodnie
z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,

2) wykaza∏ prawo do dysponowania nieruchomoÊcià
na cele budowlane.

5.42) Minister w∏aÊciwy do spraw architektury i bu-
downictwa24) okreÊli, w drodze zarzàdzenia, wzór
wniosku o pozwolenie na budow´ i decyzji o pozwole-
niu na budow´.

Art. 33. 1.43) Pozwolenie na budow´ dotyczy ca∏ego
zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujàcego wi´cej ni˝ jeden obiekt,
pozwolenie na budow´ mo˝e, na wniosek inwestora,
dotyczyç wybranych obiektów lub zespo∏u obiektów,
mogàcych samodzielnie funkcjonowaç zgodnie z prze-
znaczeniem. Je˝eli pozwolenie na budow´ dotyczy wy-
branych obiektów lub zespo∏u obiektów, inwestor jest
obowiàzany przedstawiç projekt zagospodarowania
dzia∏ki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1,
dla ca∏ego zamierzenia budowlanego. 

2. Do wniosku o pozwolenie na budow´ nale˝y do-
∏àczyç:

1) projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami
i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szcze-
gólnymi,

2) dowód stwierdzajàcy prawo dysponowania nieru-
chomoÊcià na cele budowlane,

3)44) decyzj´ o warunkach zabudowy i zagospodaro-

wania terenu, je˝eli jest ona wymagana zgodnie
z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, 

4)45) w przypadku obiektów usytuowanych na tere-
nach zamkni´tych i terenach, o których mowa
w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu
z organem administracji architektoniczno-budow-
lanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowa-
nych rozwiàzaƒ w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowla-

nych projektowanych od strony dróg, ulic, pla-
ców i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, li-
nii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia tere-
nu, wyprowadzonych poza granice terenu za-
mkni´tego, portów morskich i przystani mor-
skich, a tak˝e pod∏àczeƒ tych obiektów do sieci
u˝ytku publicznego.

2a.46) Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2
pkt 4, nie przys∏uguje za˝alenie.

3. Do wniosku o pozwolenie na budow´ obiektów
budowlanych:

1) których wykonanie lub u˝ytkowanie mo˝e stwarzaç
powa˝ne zagro˝enie dla u˝ytkowników i Êrodowi-
ska, takich jak: obiekty energetyki jàdrowej, rafine-
rie, zak∏ady chemiczne, zapory wodne lub

2) których projekty budowlane zawierajà nowe, nie
sprawdzone w krajowej praktyce, rozwiàzania
techniczne, nie znajdujàce podstaw w przepisach
i Polskich Normach,

nale˝y do∏àczyç specjalistycznà opini´ wydanà przez
osob´ fizycznà lub jednostk´ organizacyjnà wskazanà
przez w∏aÊciwego ministra.

4. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórk´ nale˝y
do∏àczyç:

1) zgod´ w∏aÊciciela obiektu,

2) szkic usytuowania obiektu budowlanego,

3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiór-
kowych,

4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeƒstwa ludzi
i mienia,

5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych orga-
nów, wymagane przepisami szczególnymi,

6) w zale˝noÊci od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

5.47) Projekt budowlany i inne dokumenty, o któ-
rych mowa w ust. 2—4, zawierajàce informacje niejaw-
ne mogà byç za zgodà w∏aÊciwego organu przechowy-
wane przez inwestora.
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Art. 34. 1.48) Projekt budowlany powinien spe∏niaç
wymagania okreÊlone w decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu, je˝eli jest ona wyma-
gana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu prze-
strzennym.

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

3.49) Projekt budowlany powinien zawieraç:

1) projekt zagospodarowania dzia∏ki lub terenu, spo-
rzàdzony na aktualnej mapie, obejmujàcy: okreÊle-
nie granic dzia∏ki lub terenu, usytuowanie, obrys
i uk∏ady istniejàcych i projektowanych obiektów
budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób od-
prowadzania lub oczyszczania Êcieków, uk∏ad ko-
munikacyjny i uk∏ad zieleni, ze wskazaniem charak-
terystycznych elementów, wymiarów, rz´dnych
i wzajemnych odleg∏oÊci obiektów, w nawiàzaniu
do istniejàcej i projektowanej zabudowy terenów
sàsiednich,

2)14) projekt architektoniczno–budowlany, okreÊlajàcy
funkcj´, form´ i konstrukcj´ obiektu budowlanego,
jego charakterystyk´ energetycznà i ekologicznà
oraz proponowane niezb´dne rozwiàzania tech-
niczne, a tak˝e materia∏owe, ukazujàce zasady na-
wiàzania do otoczenia, a w stosunku do obiektów
budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
— równie˝ opis dost´pnoÊci dla osób niepe∏no-
sprawnych,

3) stosownie do potrzeb, oÊwiadczenia w∏aÊciwych
jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw
energii, wody, ciep∏a i gazu, odbioru Êcieków oraz
o warunkach przy∏àczenia obiektu do sieci wodo-
ciàgowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz
dróg làdowych,

4) w zale˝noÊci od potrzeb, wyniki badaƒ geologicz-
no–in˝ynierskich oraz geotechniczne warunki po-
sadowienia obiektów budowlanych.

3a.50) Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje si´ do pro-
jektu budowlanego przebudowy lub monta˝u obiek-
tu budowlanego, je˝eli, zgodnie z przepisami o zago-
spodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane
ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu.

4. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w de-
cyzji o pozwoleniu na budow´.

5. Inwestor, spe∏niajàcy warunki do uzyskania po-
zwolenia na budow´, mo˝e ˝àdaç wydania odr´bnej
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, po-
przedzajàcej wydanie decyzji o pozwoleniu na budo-
w´. Decyzja jest wa˝na przez czas w niej oznaczony,
jednak nie d∏u˝ej ni˝ rok.

6.51) Minister w∏aÊciwy do spraw architektury i bu-
downictwa24) okreÊli, w drodze zarzàdzenia:

1) szczegó∏owy zakres i form´ projektu budowlanego,

2) szczegó∏owe zasady ustalania geotechnicznych wa-
runków posadawiania obiektów budowlanych.

Art. 35. 1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budow´ lub odr´bnej decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego w∏aÊciwy organ sprawdza:

1) zgodnoÊç projektu zagospodarowania dzia∏ki lub
terenu z:
a) miejscowymi planami zagospodarowania prze-

strzennego i wymaganiami ochrony Êrodowi-
ska,

b) wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,

c) przepisami, w tym techniczno–budowlanymi,

2) kompletnoÊç projektu budowlanego i posiadanie
wymaganych opinii, uzgodnieƒ, pozwoleƒ i spraw-
dzeƒ,

3) wykonanie projektu przez osob´ posiadajàcà wy-
magane uprawnienia budowlane.

2. W∏aÊciwy organ mo˝e badaç zgodnoÊç projektu
architektoniczno-budowlanego z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi i obowiàzujàcymi Polskimi
Normami, w zakresie okreÊlonym w art. 5.

3.52) W razie stwierdzenia naruszeƒ, w zakresie
okreÊlonym w ust. 1 i 2, w∏aÊciwy organ nak∏ada posta-
nowieniem obowiàzek usuni´cia wskazanych niepra-
wid∏owoÊci, okreÊlajàc termin, a po jego bezskutecz-
nym up∏ywie, wydaje decyzj´ o odmowie zatwierdze-
nia projektu i udzielenia pozwolenia na budow´.

4. W razie spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w
ust. 1 i 2 oraz w art. 32 ust. 4, w∏aÊciwy organ nie mo-
˝e odmówiç wydania decyzji o pozwoleniu na budow´.

5.53) W∏aÊciwy organ wydaje decyzj´ o odmowie
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia po-
zwolenia na budow´, je˝eli na terenie, którego dotyczy
projekt zagospodarowania dzia∏ki lub terenu, znajduje
si´ obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczo-
no nakaz rozbiórki.

Art. 36. 1. W decyzji o pozwoleniu na budow´ w∏a-
Êciwy organ, w razie potrzeby:
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1) okreÊla szczególne warunki zabezpieczenia terenu
budowy i prowadzenia robót budowlanych,

2) okreÊla czas u˝ytkowania tymczasowych obiektów
budowlanych,

3) okreÊla terminy rozbiórki:
a) istniejàcych obiektów budowlanych nie przewi-

dzianych do dalszego u˝ytkowania,
b) tymczasowych obiektów budowlanych,

4) okreÊla szczegó∏owe wymagania dotyczàce nadzo-
ru na budowie,

5) nak∏ada obowiàzek uzyskania pozwolenia na u˝yt-
kowanie, je˝eli jest to uzasadnione wzgl´dami bez-
pieczeƒstwa ludzi lub mienia bàdê ochrony Êrodo-
wiska.

2. W∏aÊciwy organ w decyzji o pozwoleniu na bu-
dow´ obiektu budowlanego, b´dàcego zak∏adem pra-
cy, nak∏ada obowiàzek uzyskania pozwolenia na jego
u˝ytkowanie.

Art. 36a.54) 1. Istotne odstàpienie od zatwierdzone-
go projektu budowlanego lub innych warunków po-
zwolenia na budow´ jest dopuszczalne jedynie po uzy-
skaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budow´.

2. W przypadku naruszenia przepisu ust. 1, w∏aÊci-
wy organ uchyla decyzj´ o pozwoleniu na budow´.

Art. 37. 1. Decyzja o pozwoleniu na budow´ wyga-
sa, je˝eli budowa nie zosta∏a rozpocz´ta przed up∏y-
wem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta sta∏a si´ osta-
teczna lub budowa zosta∏a przerwana na czas d∏u˝szy
ni˝ 2 lata.

2.55) Rozpocz´cie lub wznowienie budowy, w przy-
padkach okreÊlonych w ust. 1 i art. 36a ust. 2, mo˝e na-
stàpiç po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na bu-
dow´ lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót.

Art. 38. 1. Decyzj´ o pozwoleniu na budow´ w∏aÊci-
wy organ przesy∏a niezw∏ocznie organowi, który wyda∏
decyzj´ o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.

2.56) W∏aÊciwy organ prowadzi rejestr decyzji o po-
zwoleniu na budow´ oraz przechowuje zatwierdzone
projekty budowlane, a tak˝e inne dokumenty obj´te
pozwoleniem na budow´, co najmniej przez okres ist-
nienia obiektu budowlanego, z zastrze˝eniem ust. 3.

3.57) W∏aÊciwy organ w decyzji o pozwoleniu na bu-
dow´ obiektu budowlanego na terenie zamkni´tym

niezb´dnym na cele obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa
paƒstwa mo˝e wyraziç zgod´, aby zatwierdzony pro-
jekt budowlany, a tak˝e inne dokumenty obj´te pozwo-
leniem na budow´ zawierajàce informacje niejawne
przechowywane by∏y przez u˝ytkownika obiektu bu-
dowlanego.

Art. 39.58) 1.59) Odbudowa, przebudowa, rozbudo-
wa, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego wpisa-
nego do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budow´, uzyskania zezwole-
nia w∏aÊciwego wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków.

2. W stosunku do obiektów obj´tych ochronà kon-
serwatorskà na podstawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego pozwolenie na budow´
mo˝e byç wydane przez w∏aÊciwy organ, po wyra˝eniu
opinii przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Art. 39a.60) Budowa obiektu budowlanego, tymcza-
sowego obiektu budowlanego i urzàdzenia budowla-
nego na obszarze Pomnika Zag∏ady lub jego strefy
ochronnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 1999 r.
o ochronie terenów by∏ych hitlerowskich obozów za-
g∏ady (Dz. U. Nr 41, poz. 412) wymaga, przed wyda-
niem decyzji o pozwoleniu na budow´, uzyskania zgo-
dy w∏aÊciwego wojewody.

Art. 40.61) Organ, który wyda∏ decyzj´, okreÊlonà
w art. 28, jest obowiàzany, za zgodà strony, na rzecz
której decyzja zosta∏a wydana, do przeniesienia tej de-
cyzji na rzecz innej osoby, je˝eli przyjmuje ona wszyst-
kie warunki zawarte w tej decyzji oraz wyka˝e si´ pra-
wem do dysponowania nieruchomoÊcià na cele bu-
dowlane.

Rozdzia∏ 5

Budowa i oddawanie do u˝ytku obiektów budowla-
nych

Art. 41. 1. Rozpocz´cie budowy nast´puje z chwilà
podj´cia prac przygotowawczych na terenie budowy.

2. Pracami przygotowawczymi sà:

1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,

2) wykonanie niwelacji terenu,

3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowà
tymczasowych obiektów,

4) wykonanie przy∏àczy do sieci infrastruktury tech-
nicznej na potrzeby budowy.
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3. Prace przygotowawcze mogà byç wykonywane
tylko na terenie obj´tym pozwoleniem na budow´ lub
zg∏oszeniem.

4. O zamierzonym terminie rozpocz´cia robót bu-
dowlanych, na które jest wymagane pozwolenie, inwe-
stor jest obowiàzany zawiadomiç w∏aÊciwy organ oraz
projektanta sprawujàcego nadzór autorski, co najmniej
na 7 dni przed rozpocz´ciem robót, do∏àczajàc na pi-
Êmie oÊwiadczenia:

1) kierownika budowy (robót), stwierdzajàce przyj´cie
obowiàzku kierowania danà budowà (robotami bu-
dowlanymi),

2) inspektora (inspektorów) nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajàce przyj´cie obowiàzku pe∏nienia nad-
zoru inwestorskiego nad danymi robotami budow-
lanymi, w przypadku ustanowienia nadzoru inwe-
storskiego.

5.62) Rozpocz´cie dostaw energii, wody, ciep∏a lub
gazu na potrzeby budowy mo˝e nastàpiç jedynie po
okazaniu wymaganego pozwolenia na budow´ lub
zg∏oszenia.

Art. 42. 1. Inwestor jest obowiàzany zapewniç: ob-
j´cie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub okreÊlonych
robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez
osob´ posiadajàcà uprawnienia budowlane w odpo-
wiedniej specjalnoÊci.

2. Kierownik budowy (robót) jest obowiàzany:

1) prowadziç dziennik budowy lub rozbiórki,

2) umieÊciç na budowie lub rozbiórce, w widocznym
miejscu, tablic´ informacyjnà; nie dotyczy to budo-
wy obiektów s∏u˝àcych obronnoÊci i bezpieczeƒ-
stwu paƒstwa oraz obiektów liniowych,

3) odpowiednio zabezpieczyç teren budowy (rozbiór-
ki).

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do budowy lub
rozbiórki obiektów, dla których nie jest wymagane po-
zwolenie na budow´. W∏aÊciwy organ mo˝e wy∏àczyç,
w drodze decyzji, stosowanie tych przepisów równie˝
w stosunku do innych obiektów.

4. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kiero-
wania którymi jest wymagane przygotowanie zawodo-
we w specjalnoÊci techniczno–budowlanej innej ni˝
posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiàzany
zapewniç ustanowienie kierownika robót w danej spe-
cjalnoÊci.

Art. 43. 1. Obiekty budowlane wymagajàce pozwo-
lenia na budow´ podlegajà geodezyjnemu wyznacze-
niu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej in-
wentaryzacji powykonawczej, obejmujàcej po∏o˝enie
ich na gruncie.

2. W∏aÊciwy organ mo˝e na∏o˝yç obowiàzek stoso-
wania przepisu ust. 1 równie˝ w stosunku do obiektów
budowlanych wymagajàcych zg∏oszenia.

3. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych,
ulegajàce zakryciu, wymagajàce inwentaryzacji, o któ-
rej mowa w ust. 1, podlegajà inwentaryzacji przed ich
zakryciem.

4.23) Minister w∏aÊciwy do spraw architektury i bu-
downictwa12) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodza-
je i zakres opracowaƒ geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnoÊci geodezyjnych obowiàzujàcych w bu-
downictwie.

Art. 44. 1. Inwestor jest obowiàzany bezzw∏ocznie
zawiadomiç w∏aÊciwy organ o zmianie:

1) kierownika budowy lub robót,

2) inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) projektanta sprawujàcego nadzór autorski, 

podajàc, od kiedy nastàpi∏a zmiana.

2. Do zawiadomienia nale˝y do∏àczyç oÊwiadczenia
osób, wymienionych w ust. 1, o przej´ciu obowiàzków.

Art. 45. 1. Dziennik budowy stanowi urz´dowy do-
kument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeƒ
i okolicznoÊci zachodzàcych w toku wykonywania ro-
bót i jest wydawany odp∏atnie przez w∏aÊciwy organ.

2. Przed rozpocz´ciem robót budowlanych nale˝y
dokonaç w dzienniku budowy wpisu osób, którym zo-
sta∏o powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola tech-
niczna robót budowlanych. Osoby te sà obowiàzane
potwierdziç podpisem przyj´cie powierzonych im
funkcji.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
prowadzenia dzienników: monta˝u i rozbiórki.

4.23) Minister w∏aÊciwy do spraw architektury i bu-
downictwa24) okreÊli, w drodze zarzàdzenia17), sposób
prowadzenia dzienników: budowy, monta˝u i rozbiórki
oraz osoby upowa˝nione do dokonywania w nich wpi-
sów, a tak˝e dane, jakie powinna zawieraç tablica infor-
macyjna.

Art. 46.63) Kierownik budowy (rozbiórki), a je˝eli je-
go ustanowienie nie jest wymagane — inwestor, jest
obowiàzany przez okres wykonywania robót budowla-
nych przechowywaç dokumenty stanowiàce podstaw´
ich wykonywania a tak˝e certyfikaty, deklaracje zgod-
noÊci i oÊwiadczenia, o których mowa w art. 10, oraz
udost´pniaç te dokumenty przedstawicielom upraw-
nionych organów.

Art. 47. 1. Je˝eli do wykonania prac przygotowaw-
czych lub robót budowlanych jest niezb´dne wejÊcie
do sàsiedniego budynku, lokalu lub na teren sàsiedniej
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nieruchomoÊci, inwestor jest obowiàzany przed rozpo-
cz´ciem robót uzyskaç zgod´ w∏aÊciciela sàsiedniej
nieruchomoÊci, budynku lub lokalu (najemcy) na wej-
Êcie oraz uzgodniç z nim przewidywany sposób, zakres
i terminy korzystania z tych obiektów, a tak˝e ewentu-
alnà rekompensat´ z tego tytu∏u.

2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których
mowa w ust. 1, w∏aÊciwy organ — na wniosek inwesto-
ra — w terminie 14 dni od dnia z∏o˝enia wniosku, roz-
strzyga, w drodze decyzji, o niezb´dnoÊci wejÊcia do
sàsiedniego budynku, lokalu lub na teren sàsiedniej
nieruchomoÊci. W przypadku uznania zasadnoÊci
wniosku inwestora, w∏aÊciwy organ okreÊla jednocze-
Ênie granice niezb´dnej potrzeby oraz warunki korzy-
stania z sàsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomo-
Êci.

3. Inwestor, po zakoƒczeniu robót, o których mowa
w ust. 1, jest obowiàzany naprawiç szkody powsta∏e
w wyniku korzystania z sàsiedniej nieruchomoÊci, bu-
dynku lub lokalu — na zasadach okreÊlonych w Kodek-
sie cywilnym.

4. Zaj´cie, na potrzeby budowy, pasa drogowego
lub jego cz´Êci mo˝e nastàpiç po spe∏nieniu wymagaƒ
okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

Art. 48. W∏aÊciwy organ nakazuje, w drodze decy-
zji, rozbiórk´ obiektu budowlanego lub jego cz´Êci, b´-
dàcego w budowie albo wybudowanego bez wymaga-
nego pozwolenia na budow´ albo zg∏oszenia, bàdê te˝
pomimo wniesienia sprzeciwu przez w∏aÊciwy organ.

Art. 49. 1.64) Nie mo˝na nakazaç rozbiórki, o której
mowa w art. 48, je˝eli up∏yn´∏o 5 lat od dnia zakoƒcze-
nia budowy obiektu budowlanego lub jego cz´Êci, a je-
go istnienie nie narusza przepisów o zagospodarowa-
niu przestrzennym, w szczególnoÊci ustaleƒ miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. Na
w∏aÊcicielu spoczywa wówczas obowiàzek uzyskania
pozwolenia na u˝ytkowanie obiektu budowlanego.

2. Je˝eli w∏aÊciciel obiektu budowlanego nie uzy-
ska pozwolenia na u˝ytkowanie, o którym mowa
w ust. 1, przepis art. 48 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 50. 1. W przypadkach innych ni˝ okreÊlone
w art. 48 w∏aÊciwy organ wstrzymuje postanowieniem
prowadzenie robót budowlanych wykonywanych:

1) bez wymaganego pozwolenia albo zg∏oszenia lub

2) w sposób mogàcy spowodowaç zagro˝enie bezpie-
czeƒstwa ludzi lub mienia bàdê zagro˝enie Êrodo-
wiska lub

3) w sposób istotnie odbiegajàcy od ustaleƒ i warun-
ków okreÊlonych w pozwoleniu bàdê w przepisach.

2. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowla-
nych nale˝y:

1) podaç przyczyn´ wstrzymania robót,

2) ustaliç wymagania dotyczàce niezb´dnych zabez-
pieczeƒ.

3. Postanowienie o wstrzymaniu robót budowla-
nych podlega wykonaniu w trybie przepisów o post´-
powaniu egzekucyjnym w administracji. 

4.65) Postanowienie o wstrzymaniu robót traci wa˝-
noÊç po up∏ywie 2 miesi´cy od dnia dor´czenia, je˝eli
w tym terminie nie zostanie wydana decyzja, o której
mowa w art. 51 ust. 1.

5. Na postanowienie o wstrzymaniu robót budow-
lanych s∏u˝y za˝alenie.

Art. 51. 1. Przed up∏ywem terminu, o którym mowa
w art. 50 ust. 4, w∏aÊciwy organ wydaje decyzj´:

1) nakazujàcà zaniechanie dalszych robót bàdê roz-
biórk´ obiektu lub jego cz´Êci albo

2)66) nak∏adajàcà obowiàzek wykonania okreÊlonych
czynnoÊci w celu doprowadzenia wykonywanych
robót do stanu zgodnego z prawem i uzyskania po-
zwolenia na ich wznowienie oraz okreÊlajàcà ter-
min wykonania tych czynnoÊci.

1a.67) Po wykonaniu obowiàzku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, w∏aÊciwy organ wydaje decyzj´ o pozwo-
leniu na wznowienie robót budowlanych.

2. W razie niewykonania obowiàzków, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, w∏aÊciwy organ nakazuje, w dro-
dze decyzji, zaniechanie dalszych robót bàdê rozbiórk´
obiektu lub jego cz´Êci.

3. W przypadku wykonywania robót budowlanych,
polegajàcych na rozbiórce obiektu lub jego cz´Êci, w∏a-
Êciwy organ w decyzji, o której mowa w ust. 2, mo˝e
nakazaç doprowadzenie obiektu do stanu poprzednie-
go.

4.68) Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio, je-
˝eli roboty budowlane, w przypadkach innych ni˝ okre-
Êlone w art. 48, zosta∏y wykonane w sposób, o którym
mowa w art. 50 ust. 1.

Art. 52. Inwestor, w∏aÊciciel lub zarzàdca obiektu
budowlanego jest obowiàzany, na swój koszt, dokonaç
czynnoÊci nakazanych w decyzji, o której mowa
w art. 48 i art. 51.

Art. 53. Przepis art. 52 stosuje si´ równie˝ do obiek-
tów budowlanych, podlegajàcych rozbiórce w termi-
nach, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3.
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Art. 54. 1.69) Do u˝ytkowania obiektu budowlane-
go, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie
na budow´, mo˝na przystàpiç, z zastrze˝eniem przepi-
sów art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu w∏aÊciwego or-
ganu o zakoƒczeniu budowy, je˝eli organ ten, w termi-
nie 14 dni od dnia dor´czenia zawiadomienia, nie zg∏o-
si sprzeciwu, w drodze decyzji.

2. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, doko-
nuje si´ co najmniej 14 dni przed zamierzonym termi-
nem przystàpienia do u˝ytkowania.

Art. 55. 1. Uzyskanie pozwolenia na u˝ytkowanie
obiektu budowlanego jest wymagane, je˝eli w∏aÊciwy
organ:

1) na∏o˝y∏ taki obowiàzek w wydanym pozwoleniu na
budow´ lub

2) stwierdzi∏, ˝e zg∏oszony przez inwestora obiekt bu-
dowlany zosta∏ wykonany z naruszeniem warun-
ków, okreÊlonych w pozwoleniu na budow´ lub

3) wyda∏, na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 lub art. 71
ust. 3, decyzj´ nakazujàcà dokonanie okreÊlonych
czynnoÊci, zmian lub przeróbek.

2. Uzyskanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1,
jest wymagane tak˝e, je˝eli:

1) zachodzà okolicznoÊci wymienione w art. 49 ust. 1,

2) przystàpienie do u˝ytkowania obiektu budowlane-
go ma nastàpiç przed wykonaniem wszystkich ro-
bót budowlanych.

Art. 56. 1. Inwestor, w stosunku do którego na∏o˝o-
no obowiàzek uzyskania pozwolenia na u˝ytkowanie
obiektu budowlanego, jest obowiàzany zawiadomiç,
zgodnie z w∏aÊciwoÊcià wynikajàcà z przepisów szcze-
gólnych, organy:

1)70) Inspekcji Ochrony Ârodowiska,

2)70) Inspekcji Sanitarnej,

3) Paƒstwowej Inspekcji Pracy,

4) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,

o zakoƒczeniu budowy obiektu budowlanego i zamia-
rze przystàpienia do jego u˝ytkowania.

2. Niezaj´cie stanowiska przez organy, wymienione
w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawia-
domienia, traktuje si´ jak niezg∏oszenie sprzeciwu lub
uwag.

Art. 57. 1. Do zawiadomienia o zakoƒczeniu budo-
wy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie po-
zwolenia na u˝ytkowanie inwestor jest obowiàzany do-
∏àczyç:

1) orygina∏ dziennika budowy,

2) oÊwiadczenie kierownika budowy:
a) o zgodnoÊci wykonania obiektu budowlanego

z projektem budowlanym i warunkami pozwole-
nia na budow´, przepisami i obowiàzujàcymi
Polskimi Normami,

b) o doprowadzeniu do nale˝ytego stanu i porzàd-
ku terenu budowy, a tak˝e — w razie korzystania
— ulicy, sàsiedniej nieruchomoÊci, budynku lub
lokalu,

3) oÊwiadczenie o w∏aÊciwym zagospodarowaniu te-
renów przyleg∏ych, je˝eli eksploatacja wybudowa-
nego obiektu jest uzale˝niona od ich odpowiednie-
go zagospodarowania,

4) protoko∏y badaƒ i sprawdzeƒ,

5) inwentaryzacj´ geodezyjnà powykonawczà.

2.71) W razie zmian nie odst´pujàcych w sposób
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków po-
zwolenia na budow´, dokonanych podczas wykonywa-
nia robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
nale˝y do∏àczyç kopie rysunków wchodzàcych w sk∏ad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesiony-
mi zmianami, a w razie potrzeby tak˝e uzupe∏niajàcy
opis. W takim przypadku oÊwiadczenie, o którym mo-
wa w ust. 1 pkt 2 lit. a), powinno byç potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
je˝eli zosta∏ ustanowiony.

3.72) Inwestor jest obowiàzany do∏àczyç do wnio-
sku, o którym mowa w ust. 1, oÊwiadczenia o braku
sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych
w art. 56.

4. Inwestor jest obowiàzany uzupe∏niç dokumenty
wymienione w ust. 1—3, je˝eli, w wyniku ich sprawdze-
nia przez w∏aÊciwy organ, oka˝e si´, ˝e sà one niekom-
pletne lub posiadajà braki i nieÊcis∏oÊci.

5.73) Inwestor jest obowiàzany zawiadomiç w∏aÊci-
wy organ o zakoƒczeniu robót budowlanych obj´tych
obowiàzkiem zg∏oszenia, w terminie 14 dni od dnia ich
zakoƒczenia.

Art. 58. W∏aÊciciel — w odniesieniu do obiektów,
o których mowa w art. 49 ust. 1 — jest obowiàzany do-
∏àczyç do wniosku o pozwolenie na u˝ytkowanie in-
wentaryzacj´ powykonawczà i ekspertyz´ technicznà
potwierdzajàcà przydatnoÊç obiektu do u˝ytkowania
oraz oÊwiadczenia, o których mowa w art. 57 ust. 3.

Art. 59. 1. W∏aÊciwy organ wydaje pozwolenie na
u˝ytkowanie obiektu budowlanego po protokolarnym
stwierdzeniu na miejscu budowy:

1) zgodnoÊci wykonania obiektu z warunkami zabudo-
wy i zagospodarowania terenu oraz warunkami
pozwolenia na budow´,

2) uporzàdkowania terenu budowy.
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2. W∏aÊciwy organ mo˝e w pozwoleniu na u˝ytko-
wanie obiektu budowlanego okreÊliç warunki u˝ytko-
wania tego obiektu albo uzale˝niç jego u˝ytkowanie od
wykonania, w oznaczonym terminie, okreÊlonych ro-
bót budowlanych.

3. Je˝eli w∏aÊciwy organ stwierdzi, ˝e obiekt bu-
dowlany spe∏nia warunki, okreÊlone w ust. 1, pomimo
niewykonania cz´Êci robót wykoƒczeniowych lub in-
nych robót budowlanych zwiàzanych z obiektem,
w wydanym pozwoleniu na u˝ytkowanie mo˝e okreÊliç
termin wykonania tych robót.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´ do instalacji i urzà-
dzeƒ s∏u˝àcych ochronie Êrodowiska.

4a.74) Inwestor jest obowiàzany zawiadomiç w∏a-
Êciwy organ o zakoƒczeniu robót budowlanych prowa-
dzonych, po przystàpieniu do u˝ytkowania obiektu bu-
dowlanego, na podstawie pozwolenia na u˝ytkowanie.

5.75) W∏aÊciwy organ, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, od-
mawia wydania pozwolenia na u˝ytkowanie obiektu
budowlanego w przypadku niespe∏nienia wymagaƒ
okreÊlonych w ust. 1, w art. 57 ust. 1—4 lub w art. 58.
Przepisy art. 51 stosuje si´ odpowiednio.

6. Decyzj´ o pozwoleniu na u˝ytkowanie obiektu
budowlanego w∏aÊciwy organ przesy∏a niezw∏ocznie
organowi, który wyda∏ decyzj´ o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.

Art. 60. Inwestor, oddajàc do u˝ytkowania obiekt
budowlany, przekazuje w∏aÊcicielowi lub zarzàdcy
obiektu dokumentacj´ budowy i dokumentacj´ powy-
konawczà. Przekazaniu podlegajà równie˝ inne doku-
menty i decyzje dotyczàce obiektu, a tak˝e, w razie po-
trzeby, instrukcje obs∏ugi i eksploatacji: obiektu, insta-
lacji i urzàdzeƒ zwiàzanych z tym obiektem.

Rozdzia∏ 6

Utrzymanie obiektów budowlanych

Art. 61. W∏aÊciciel lub zarzàdca obiektu budowlane-
go jest obowiàzany u˝ytkowaç obiekt zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami ochrony Êrodowiska
oraz utrzymywaç go w nale˝ytym stanie technicznym
i estetycznym.

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny byç w cza-
sie ich u˝ytkowania poddawane przez w∏aÊciciela lub
zarzàdc´:

1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polega-
jàcej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawno-
Êci:
a) elementów budynku, budowli i instalacji nara˝o-

nych na szkodliwe wp∏ywy atmosferyczne i nisz-

czàce dzia∏ania czynników wyst´pujàcych pod-
czas u˝ytkowania obiektu,

b) instalacji urzàdzeƒ s∏u˝àcych ochronie Êrodowi-
ska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów komino-
wych (dymowych, spalinowych i wentylacyj-
nych),

2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polega-
jàcej na sprawdzeniu stanu sprawnoÊci technicznej
i wartoÊci u˝ytkowej ca∏ego obiektu budowlanego,
estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrolà tà po-
winno byç obj´te równie˝ badanie instalacji elek-
trycznej i piorunochronnej w zakresie stanu spraw-
noÊci po∏àczeƒ, osprz´tu, zabezpieczeƒ i Êrodków
ochrony od pora˝eƒ, opornoÊci izolacji przewodów
oraz uziemieƒ instalacji i aparatów.

2. Obowiàzek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1
lit. a), nie obejmuje w∏aÊcicieli i zarzàdców budynków
indywidualnego budownictwa jednorodzinnego, za-
grodowego i letniskowego oraz obiektów budowla-
nych wymienionych w art. 29 ust. 1.

3. W∏aÊciwy organ mo˝e — w razie stwierdzenia
nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu bu-
dowlanego lub jego cz´Êci, mogàcego spowodowaç
zagro˝enie: ˝ycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeƒstwa
mienia, Êrodowiska — nakazaç przeprowadzenie,
w ka˝dym terminie, kontroli, o których mowa w ust. 1,
a tak˝e za˝àdaç przedstawienia ekspertyzy stanu tech-
nicznego obiektu lub jego cz´Êci.

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny byç
dokonywane, z zastrze˝eniem ust. 5 i 6, przez osoby po-
siadajàce uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnoÊci.

5. Kontrol´ stanu technicznego instalacji elektrycz-
nych i piorunochronnych oraz gazowych, o której mo-
wa w ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz pkt 2, powinny przeprowa-
dzaç osoby posiadajàce kwalifikacje wymagane przy
wykonywaniu dozoru lub us∏ug w zakresie naprawy
lub konserwacji odpowiednich urzàdzeƒ energetycz-
nych lub gazowych, okreÊlone w przepisach szczegól-
nych.

6.76) Kontrol´ stanu technicznego przewodów ko-
minowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c), powin-
ny przeprowadzaç:

1) osoby posiadajàce kwalifikacje mistrza w rzemioÊle
kominiarskim — w odniesieniu do przewodów dy-
mowych oraz grawitacyjnych przewodów spalino-
wych i wentylacyjnych, 

2) osoby posiadajàce uprawnienia budowlane odpo-
wiedniej specjalnoÊci — w odniesieniu do przewo-
dów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do
kominów przemys∏owych, kominów wolno stojà-
cych oraz kominów lub przewodów kominowych,
w których ciàg kominowy jest wymuszony pracà
urzàdzeƒ mechanicznych.
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7.77) Szczegó∏owy zakres kontroli niektórych bu-
dowli oraz obowiàzek przeprowadzania ich cz´Êciej, ni˝
zosta∏o to ustalone w ust. 1, mo˝e byç okreÊlony w roz-
porzàdzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2.

Art. 63. W∏aÊciciel lub zarzàdca obiektu budowlane-
go jest obowiàzany przechowywaç przez okres istnie-
nia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz
opracowania projektowe i dokumenty techniczne ro-
bót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku je-
go u˝ytkowania.

Art. 64. 1.78) W∏aÊciciel lub zarzàdca jest obowiàza-
ny prowadziç dla ka˝dego budynku oraz obiektu bu-
dowlanego nie b´dàcego budynkiem, którego projekt
jest obj´ty obowiàzkiem sprawdzenia, o którym mowa
w art. 20 ust. 2, ksià˝k´ obiektu budowlanego, stano-
wiàcà dokument przeznaczony do zapisów dotyczà-
cych przeprowadzanych badaƒ i kontroli stanu tech-
nicznego, remontów i przebudowy, w okresie u˝ytko-
wania obiektu budowlanego.

2. Obowiàzek prowadzenia ksià˝ki obiektu budow-
lanego, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje w∏aÊci-
cieli lub zarzàdców budynków indywidualnego bu-
downictwa jednorodzinnego, zagrodowego, letnisko-
wego oraz obiektów budowlanych wymienionych
w art. 29 ust. 1.

3. Protoko∏y z kontroli obiektu budowlanego, oce-
ny i ekspertyzy dotyczàce jego stanu technicznego oraz
dokumenty, o których mowa w art. 63, powinny byç
do∏àczone do ksià˝ki obiektu budowlanego.

4.79) Minister w∏aÊciwy do spraw architektury i bu-
downictwa24) okreÊli, w drodze zarzàdzenia, wzór
ksià˝ki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia.

Art. 65. W∏aÊciciel lub zarzàdca obiektu budowlane-
go jest obowiàzany udost´pniaç dokumenty, o których
mowa w art. 64 ust. 3, przedstawicielom w∏aÊciwego
organu oraz innych jednostek organizacyjnych i orga-
nów upowa˝nionych do kontroli utrzymania obiektów
budowlanych we w∏aÊciwym stanie technicznym oraz
do kontroli przestrzegania przepisów obowiàzujàcych
w budownictwie.

Art. 66. W przypadku stwierdzenia, ˝e obiekt bu-
dowlany:

1) jest w nieodpowiednim stanie technicznym albo

2) powoduje swym wyglàdem oszpecenie otoczenia
albo

3) jest u˝ytkowany niezgodnie z przeznaczeniem bàdê
w sposób zagra˝ajàcy ˝yciu lub zdrowiu ludzi, Êro-
dowisku lub bezpieczeƒstwu mienia,

w∏aÊciwy organ wydaje decyzj´ nakazujàcà usuni´cie
stwierdzonych nieprawid∏owoÊci.

Art. 67. 1.80) Je˝eli nie u˝ytkowany lub nie wykoƒ-
czony obiekt budowlany nie nadaje si´ do remontu,
odbudowy lub wykoƒczenia, w∏aÊciwy organ wydaje
decyzj´ nakazujàcà w∏aÊcicielowi lub zarzàdcy rozbiór-
k´ tego obiektu i uporzàdkowanie terenu oraz okreÊla-
jàcà terminy przystàpienia do tych robót i ich ukoƒcze-
nia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do obiektów bu-
dowlanych obj´tych przepisami o ochronie zabytków.

Art. 68. W razie stwierdzenia potrzeby opró˝nienia
w ca∏oÊci lub w cz´Êci budynku przeznaczonego na po-
byt ludzi, bezpoÊrednio gro˝àcego zawaleniem, w∏aÊci-
wy organ jest obowiàzany:

1) nakazaç, w drodze decyzji, na podstawie protoko∏u
ogl´dzin, w∏aÊcicielowi lub zarzàdcy obiektu bu-
dowlanego opró˝nienie bàdê wy∏àczenie w okre-
Êlonym terminie ca∏oÊci lub cz´Êci budynku z u˝yt-
kowania,

2)81) przes∏aç decyzj´, o której mowa w pkt 1, obowià-
zanemu do zapewnienia lokali zamiennych na pod-
stawie odr´bnych przepisów, 

3) zarzàdziç:
a) umieszczenie na budynku zawiadomienia o sta-

nie zagro˝enia bezpieczeƒstwa ludzi lub mienia
oraz o zakazie jego u˝ytkowania,

b) wykonanie doraênych zabezpieczeƒ i usuni´cie
zagro˝enia bezpieczeƒstwa ludzi lub mienia,
z okreÊleniem, technicznie uzasadnionych, ter-
minów ich wykonania.

Art. 69. 1. W razie koniecznoÊci niezw∏ocznego pod-
j´cia dzia∏aƒ majàcych na celu usuni´cie niebezpie-
czeƒstwa dla ludzi lub mienia, w∏aÊciwy organ zapew-
ni, na koszt w∏aÊciciela lub zarzàdcy obiektu budowla-
nego, zastosowanie niezb´dnych Êrodków zabezpie-
czajàcych.

2. Do zastosowania, na koszt w∏aÊciciela lub zarzàd-
cy, Êrodków przewidzianych w ust. 1 sà upowa˝nione
równie˝ organy Policji i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.
O podj´tych dzia∏aniach organy te powinny niezw∏ocz-
nie zawiadomiç w∏aÊciwy organ.

Art. 70. 1.82) W∏aÊciciel, zarzàdca lub u˝ytkownik
obiektu budowlanego, na którym spoczywajà obo-
wiàzki w zakresie napraw, okreÊlone w przepisach od-
r´bnych lub umowach, sà obowiàzani w czasie lub bez-
poÊrednio po przeprowadzonej kontroli stanu tech-
nicznego obiektu budowlanego lub jego cz´Êci, usunàç
stwierdzone uszkodzenia oraz uzupe∏niç braki, które
mog∏yby spowodowaç zagro˝enie ˝ycia lub zdrowia
ludzi, bezpieczeƒstwa mienia lub Êrodowiska,
a w szczególnoÊci katastrof´ budowlanà, po˝ar, wy-
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buch, pora˝enie pràdem elektrycznym albo zatrucie
gazem.

2.83) Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, powinien
byç potwierdzony w protokole z kontroli obiektu bu-
dowlanego. Osoba dokonujàca kontroli jest obowiàza-
na bezzw∏ocznie przes∏aç kopi´ tego protoko∏u do w∏a-
Êciwego organu.

Art. 71. 1. Zmiana sposobu u˝ytkowania obiektu
budowlanego lub jego cz´Êci wymaga pozwolenia
w∏aÊciwego organu. Przepisy art. 32 stosuje si´ odpo-
wiednio.

2. Przez zmian´ sposobu u˝ytkowania obiektu bu-
dowlanego lub jego cz´Êci rozumie si´ w szczególnoÊci:

1) przeróbk´ pomieszczenia z przeznaczeniem na po-
byt ludzi albo przeznaczenie do u˝ytku publicznego
lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio mia∏o
inne przeznaczenie bàdê by∏o budowane w innym
celu, w tym tak˝e przeznaczenie pomieszczeƒ
mieszkalnych na cele niemieszkalne,

2) podj´cie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym
lub jego cz´Êci dzia∏alnoÊci zmieniajàcej warunki
bezpieczeƒstwa po˝arowego, powodziowego lub
pracy, warunki zdrowotne, higieniczno-sanitarne
lub ochrony Êrodowiska, bàdê wielkoÊç lub uk∏ad
obcià˝eƒ.

3.84) W razie zmiany sposobu u˝ytkowania obiektu
budowlanego lub jego cz´Êci bez pozwolenia, o którym
mowa w ust. 1, przepisy art. 50 i art. 51 stosuje si´ od-
powiednio. W decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1,
w∏aÊciwy organ mo˝e nakazaç w∏aÊcicielowi albo za-
rzàdcy przywrócenie poprzedniego sposobu u˝ytko-
wania obiektu budowlanego lub jego cz´Êci.

Art. 72. 1.85) Minister w∏aÊciwy do spraw architek-
tury i budownictwa12) okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, warunki i tryb post´powania w sprawach rozbió-
rek, o których mowa w art. 67, oraz udzielania pozwo-
lenia na zmian´ sposobu u˝ytkowania obiektu budow-
lanego lub jego cz´Êci.

2.86) Minister w∏aÊciwy do spraw architektury i bu-
downictwa12) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, spo-
sób i warunki przeprowadzania oraz tryb post´powa-
nia w sprawach rozbiórek obiektów budowlanych, wy-
konywanych metodà wybuchowà. 

Rozdzia∏ 7

Katastrofa budowlana

Art. 73. 1. Katastrofà budowlanà jest nie zamierzo-
ne, gwa∏towne zniszczenie obiektu budowlanego lub

jego cz´Êci, a tak˝e konstrukcyjnych elementów ruszto-
waƒ, elementów urzàdzeƒ formujàcych, Êcianek
szczelnych i obudowy wykopów.

2. Nie jest katastrofà budowlanà:

1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt bu-
dowlany, nadajàcego si´ do naprawy lub wymiany,

2) uszkodzenie lub zniszczenie urzàdzeƒ budowlanych
zwiàzanych z budynkami,

3) awaria instalacji.

Art. 74.87) Post´powanie wyjaÊniajàce w sprawie
przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi w∏aÊciwy or-
gan nadzoru budowlanego.

Art. 75. 1. W razie katastrofy budowlanej w budo-
wanym, rozbieranym lub u˝ytkowanym obiekcie bu-
dowlanym, kierownik budowy (robót), w∏aÊciciel, za-
rzàdca lub u˝ytkownik jest obowiàzany:

1) zorganizowaç doraênà pomoc poszkodowanym
i przeciwdzia∏aç rozszerzaniu si´ skutków katastro-
fy,

2) zabezpieczyç miejsce katastrofy przed zmianami
uniemo˝liwiajàcymi prowadzenie post´powania,
o którym mowa w art. 74,

3) niezw∏ocznie zawiadomiç o katastrofie:
a) w∏aÊciwy organ,
b) w∏aÊciwego miejscowo prokuratora i Policj´,
c) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego

i projektanta obiektu budowlanego, je˝eli kata-
strofa nastàpi∏a w trakcie budowy,

d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainte-
resowane przyczynami lub skutkami katastrofy
z mocy szczególnych przepisów.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si´ do czynnoÊci
majàcych na celu ratowanie ˝ycia lub zabezpieczenie
przed rozszerzaniem si´ skutków katastrofy. W tych
przypadkach nale˝y szczegó∏owo opisaç stan po kata-
strofie oraz zmiany w nim wprowadzone, z oznacze-
niem miejsc ich wprowadzenia na szkicach i, w miar´
mo˝liwoÊci, na fotografiach.

Art. 76. 1. Organ, o którym mowa w art. 74, po
otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej
jest obowiàzany:

1) niezw∏ocznie powo∏aç komisj´ w celu ustalenia
przyczyn i okolicznoÊci katastrofy oraz zakresu
czynnoÊci niezb´dnych do likwidacji zagro˝enia
bezpieczeƒstwa ludzi lub mienia,

2)88) niezw∏ocznie zawiadomiç o katastrofie budowla-
nej w∏aÊciwy organ nadzoru budowlanego wy˝sze-
go stopnia oraz G∏ównego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego.
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2. W sk∏ad komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
wchodzà: przedstawiciel w∏aÊciwego organu jako prze-
wodniczàcy, przedstawiciele innych zainteresowanych
lub w∏aÊciwych rzeczowo organów administracji rzà-
dowej, przedstawiciele samorzàdu terytorialnego,
a tak˝e, w miar´ potrzeby, rzeczoznawcy lub inne oso-
by posiadajàce wymagane kwalifikacje zawodowe.

3. Do udzia∏u w czynnoÊciach komisji mogà byç we-
zwani:

1) inwestor, w∏aÊciciel lub zarzàdca oraz u˝ytkownik
obiektu budowlanego,

2) projektant, przedstawiciel wykonawcy i producen-
ta wyrobów budowlanych,

3) osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywany-
mi robotami budowlanymi.

Art. 77.89) Organy, o których mowa w art. 76 ust. 1
pkt 2, mogà przejàç prowadzenie post´powania wyja-
Êniajàcego przyczyny i okolicznoÊci powstania kata-
strofy budowlanej.

Art. 78. 1. Po zakoƒczeniu prac komisji w∏aÊciwy or-
gan niezw∏ocznie wydaje decyzj´ okreÊlajàcà zakres
i termin wykonania niezb´dnych robót w celu uporzàd-
kowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu bu-
dowlanego do czasu wykonania robót doprowadzajà-
cych obiekt do stanu w∏aÊciwego.

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, mo˝e zleciç na
koszt inwestora, w∏aÊciciela lub zarzàdcy obiektu bu-
dowlanego sporzàdzenie ekspertyzy, je˝eli jest to nie-
zb´dne do wydania decyzji lub do ustalenia przyczyn
katastrofy.

Art. 79. Inwestor, w∏aÊciciel lub zarzàdca obiektu
budowlanego po zakoƒczeniu post´powania, o którym
mowa w art. 78, jest obowiàzany podjàç niezw∏ocznie
dzia∏ania niezb´dne do usuni´cia skutków katastrofy
budowlanej.

Rozdzia∏ 890)

Organy administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego

Art. 80. 1. Zadania administracji architektonicz-
no–budowlanej wykonujà, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4,
nast´pujàce organy:

1) starosta,

2) wojewoda,

3) G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

2. Zadania nadzoru budowlanego wykonujà, z za-
strze˝eniem ust. 3 i 4, nast´pujàce organy:

1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspekto-
ra nadzoru budowlanego jako kierownika woje-
wódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzàcego
w sk∏ad zespolonej administracji wojewódzkiej,

3) G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

3. Administracj´ architektoniczno-budowlanà i nad-
zór budowlany w dziedzinie transportu kolejowego
sprawujà okr´gowi inspektorzy kolejnictwa oraz G∏ów-
ny Inspektor Kolejnictwa, jako centralny organ admini-
stracji rzàdowej w dziedzinie transportu kolejowego.

4. Administracj´ architektoniczno-budowlanà i nad-
zór budowlany w dziedzinie górnictwa sprawujà orga-
ny okreÊlone w odr´bnych przepisach.

Art. 81. 1. Do podstawowych obowiàzków orga-
nów administracji architektoniczno-budowlanej i nad-
zoru budowlanego nale˝y:

1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów
prawa budowlanego, a w szczególnoÊci:
a) zgodnoÊci zagospodarowania terenu z miejsco-

wymi planami zagospodarowania przestrzenne-
go oraz wymaganiami ochrony Êrodowiska,

b) warunków bezpieczeƒstwa ludzi i mienia w roz-
wiàzaniach przyj´tych w projektach budowla-
nych, przy wykonywaniu robót budowlanych
oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych, 

c) zgodnoÊci rozwiàzaƒ architektoniczno–budowla-
nych z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowiàzujàcymi Polskimi Normami oraz zasa-
dami wiedzy technicznej,

d) w∏aÊciwego wykonywania samodzielnych funk-
cji technicznych w budownictwie,

e) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów
budowlanych dopuszczonych do obrotu i stoso-
wania w budownictwie,

2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach
okreÊlonych ustawà,

3) prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczyna-
nych i oddawanych do u˝ytkowania obiektów bu-
dowlanych.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. b), c) i e) nie stosuje si´
do budownictwa doÊwiadczalnego, wykonywanego na
zamkni´tych terenach badawczych.

3. Organy administracji architektoniczno-budowla-
nej i nadzoru budowlanego kontrolujà posiadanie przez
osoby wykonujàce samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie uprawnieƒ do pe∏nienia tych funkcji.

4. Organy administracji architektoniczno-budowla-
nej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu obo-
wiàzków okreÊlonych przepisami prawa budowlanego
mogà dokonywaç czynnoÊci kontrolnych. Protokolarne
ustalenia dokonane w toku tych czynnoÊci stanowià
podstaw´ do wydania decyzji oraz podejmowania in-
nych Êrodków przewidzianych w przepisach prawa bu-
dowlanego.
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Art. 81a. 1. Organy nadzoru budowlanego lub oso-
by dzia∏ajàce z ich upowa˝nienia majà prawo wst´pu:

1) do obiektu budowlanego,

2) na teren:
a) budowy,
b) zak∏adu pracy,
c) na którym jest prowadzona dzia∏alnoÊç gospo-

darcza polegajàca na obrocie wyrobami budow-
lanymi.

2. CzynnoÊci kontrolne zwiàzane z wykonywaniem
uprawnieƒ organów nadzoru budowlanego przepro-
wadza si´ w obecnoÊci kierownika budowy lub robót,
kierownika zak∏adu pracy lub wyznaczonego pracowni-
ka, dostawcy wyrobów budowlanych, w rozumieniu
przepisów o badaniach i certyfikacji, bàdê osób przez
nich upowa˝nionych albo w obecnoÊci w∏aÊciciela lub
zarzàdcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym — w obec-
noÊci pe∏noletniego domownika i przedstawiciela ad-
ministracji lub zarzàdcy budynku.

3. W razie nieobecnoÊci osób, o których mowa
w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach, czynnoÊci
kontrolne mogà byç dokonywane w obecnoÊci przy-
wo∏anego pe∏noletniego Êwiadka.

4. CzynnoÊci kontrolne dotyczàce obiektów budow-
lanych, które sà w zarzàdzie paƒstw obcych albo sà
u˝ytkowane przez przedstawicieli dyplomatycznych
i konsularnych tych paƒstw lub przez inne osoby zrów-
nane z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszech-
nie ustalonych zwyczajów mi´dzynarodowych, mogà
byç wykonywane za zgodà tych przedstawicieli lub
osób.

Art. 81b. Organy administracji architektoniczno-
-budowlanej lub osoby dzia∏ajàce z ich upowa˝nienia,
w celu wykonania czynnoÊci, o których mowa w art. 59
ust. 1, majà prawo wst´pu na teren budowy. Przepis
art. 81a ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 81c. 1. Organy administracji architektoniczno-
-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywa-
niu zadaƒ okreÊlonych przepisami prawa budowlane-
go mogà ̋ àdaç od uczestników procesu budowlanego,
w∏aÊciciela lub zarzàdcy obiektu budowlanego, a tak˝e
dostawcy wyrobów budowlanych, w rozumieniu prze-
pisów o badaniach i certyfikacji, informacji i udost´p-
nienia dokumentów:

1) zwiàzanych z prowadzeniem robót, przekazywa-
niem obiektu budowlanego do u˝ytkowania, utrzy-
maniem i u˝ytkowaniem obiektu budowlanego,

2) Êwiadczàcych o dopuszczeniu wyrobu budowlane-
go do obrotu i stosowania w budownictwie.

2. Organy administracji architektoniczno–budowla-
nej i nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasad-
nionych wàtpliwoÊci co do jakoÊci wyrobów budowla-
nych lub robót budowlanych, a tak˝e stanu techniczne-
go obiektu budowlanego, mogà na∏o˝yç, w drodze po-
stanowienia, na osoby, o których mowa w ust. 1, obo-
wiàzek dostarczenia w okreÊlonym terminie odpo-

wiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen
i ekspertyz ponosi osoba zobowiàzana do ich dostar-
czenia.

3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przy-
s∏uguje za˝alenie.

4. W razie niedostarczenia w wyznaczonym termi-
nie ˝àdanych ocen lub ekspertyz albo w razie dostar-
czenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyja-
Êniajà spraw´ b´dàcà ich przedmiotem, organ admini-
stracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru bu-
dowlanego mo˝e zleciç wykonanie tych ocen lub eks-
pertyz albo wykonanie dodatkowych ocen lub eksper-
tyz na koszt osoby zobowiàzanej do ich dostarczenia.

Art. 82. 1. Do w∏aÊciwoÊci organów administracji
architektoniczno–budowlanej nale˝à sprawy okreÊlone
w ustawie i nie zastrze˝one do w∏aÊciwoÊci innych or-
ganów.

2. Organem administracji architektoniczno–bu-
dowlanej pierwszej instancji, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4,
jest starosta.

3. Wojewoda jest organem administracji architek-
toniczno–budowlanej wy˝szego stopnia w stosunku do
starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach
obiektów i robót budowlanych:

1) usytuowanych na terenie pasa technicznego, por-
tów i przystani morskich, morskich wód wewn´trz-
nych i morza terytorialnego, a tak˝e innych tere-
nach przeznaczonych do utrzymania ruchu i trans-
portu morskiego,

2) hydrotechnicznych pi´trzàcych, upustowych, regu-
lacyjnych, melioracji podstawowych oraz kana∏ów
i innych obiektów s∏u˝àcych kszta∏towaniu zaso-
bów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiekta-
mi towarzyszàcymi,

3) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, wraz
z obiektami i urzàdzeniami s∏u˝àcymi do utrzyma-
nia tych dróg i transportu drogowego, a w odnie-
sieniu do dróg ekspresowych i autostrad — wraz
z obiektami i urzàdzeniami obs∏ugi podró˝nych,
pojazdów i przesy∏ek,

4) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urzàdzeniami
towarzyszàcymi,

5) s∏u˝àcych celom wojskowym i innym dotyczàcym
obronnoÊci, na terenach zamkni´tych,

6)91) s∏u˝àcych celom bezpieczeƒstwa paƒstwa, na te-
renach zamkni´tych.

4. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, tak˝e inne ni˝ wymienione w ust. 3 obiekty
i roboty budowlane, w sprawach których organem
pierwszej instancji jest wojewoda.

Art. 82a. Starosta mo˝e powierzyç gminom, w dro-
dze porozumienia, prowadzenie spraw z zakresu swo-
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jej w∏aÊciwoÊci jako organu administracji architekto-
niczno-budowlanej, w tym wydawanie w jego imieniu
decyzji administracyjnych, z wyjàtkiem spraw, w któ-
rych inwestorem jest gmina, komunalna osoba praw-
na lub inna komunalna jednostka organizacyjna.

Art. 82b. 1. Organy administracji architektonicz-
no–budowlanej przekazujà bezzw∏ocznie organom
nadzoru budowlanego kopie decyzji, postanowieƒ
i zg∏oszeƒ wynikajàcych z przepisów prawa budowla-
nego oraz zawiadamiajà te organy o stwierdzonych
nieprawid∏owoÊciach przy wykonywaniu robót bu-
dowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych.

2. Organy administracji architektoniczno-budowla-
nej uczestniczà, na wezwanie organów nadzoru bu-
dowlanego, w czynnoÊciach inspekcyjnych i kontrol-
nych oraz udost´pniajà wszelkie dokumenty i informa-
cje zwiàzane z tymi czynnoÊciami.

Art. 83. 1.92) Do w∏aÊciwoÊci powiatowego inspek-
tora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej in-
stancji nale˝à zadania i kompetencje, o których mowa
w art. 48, art. 50, art. 51, art. 62 ust. 3, art. 65, art. 66,
art. 67 ust. 1, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71 ust. 3,
art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a), art. 76, art. 78 oraz
art. 97 ust. 1.

2. Organem wy˝szego stopnia w stosunku do po-
wiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wo-
jewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

3. Do w∏aÊciwoÊci wojewódzkiego inspektora nad-
zoru budowlanego jako organu pierwszej instancji na-
le˝à zadania i kompetencje okreÊlone w ust. 1, w spra-
wach, o których mowa w art. 82 ust. 3 i 4.

Art. 84. 1. Do zadaƒ organów nadzoru budowlane-
go nale˝y:

1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów
prawa budowlanego, 

2) kontrola dzia∏ania organów administracji architek-
toniczno-budowlanej,

3) badanie przyczyn powstawania katastrof budowla-
nych,

4) wspó∏dzia∏anie z organami kontroli paƒstwowej.

2. G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego okreÊli
zadania i tryb dzia∏ania organów nadzoru budowlane-
go w przypadku wystàpienia stanu kl´ski ˝ywio∏owej.

3.93) Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wymagane kwalifikacje i zasady wyna-
gradzania cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej zatrud-
nionych w G∏ównym Urz´dzie Nadzoru Budowlanego
oraz wojewódzkich i powiatowych inspektoratach nad-
zoru budowlanego.

4.94) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wymagane kwalifikacje i zasady wynagradzania
pozosta∏ych pracowników G∏ównego Urz´du Nadzoru
Budowlanego oraz wojewódzkich i powiatowych in-
spektoratów nadzoru budowlanego.

Art. 84a. 1. Kontrola przestrzegania i stosowania
przepisów prawa budowlanego obejmuje:

1) kontrol´ zgodnoÊci wykonywania robót budowla-
nych z przepisami prawa budowlanego, projektem
budowlanym i warunkami okreÊlonymi w decyzji
o pozwoleniu na budow´,

2) sprawdzanie posiadania przez osoby pe∏niàce sa-
modzielne funkcje techniczne w budownictwie
w∏aÊciwych uprawnieƒ do pe∏nienia tych funkcji,

3) sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie wyrobów budowlanych.

2. Organy nadzoru budowlanego, kontrolujàc sto-
sowanie przepisów prawa budowlanego:

1) badajà prawid∏owoÊç post´powania administracyj-
nego przed organami administracji architektonicz-
no–budowlanej oraz wydawanych w jego toku de-
cyzji i postanowieƒ,

2) sprawdzajà wykonywanie obowiàzków wynikajà-
cych z decyzji i postanowieƒ wydanych na podsta-
wie przepisów prawa budowlanego.

Art. 84b. 1. Kontrol´ dzia∏ania organów administra-
cji architektoniczno-budowlanej wykonujà:

1) wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w sto-
sunku do starosty,

2) G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego w sto-
sunku do wojewody.

2. Organy nadzoru budowlanego, w wyniku kontro-
li dzia∏ania organów administracji architektoniczno-
-budowlanej, mogà kierowaç do w∏aÊciwych organów
zalecenia pokontrolne, z wyznaczeniem terminu ich
wykonania. O wykonaniu zaleceƒ oraz o innych dzia∏a-
niach podj´tych w zwiàzku z ujawnionymi nieprawi-
d∏owoÊciami organy te zawiadamiajà niezw∏ocznie
w∏aÊciwe organy nadzoru budowlanego.

3. W przypadku ustalenia przez organy nadzoru bu-
dowlanego, ˝e zachodzà okolicznoÊci uzasadniajàce
wznowienie post´powania albo stwierdzenie niewa˝-
noÊci decyzji wydanej przez organ administracji archi-
tektoniczno-budowlanej, w∏aÊciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej wznawia lub wszczyna
z urz´du post´powanie.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw architektury i bu-
downictwa95) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owy tryb przeprowadzania kontroli dzia∏ania orga-
nów administracji architektoniczno-budowlanej oraz
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wzory protoko∏ów kontrolnych i sposób ich sporzàdza-
nia.

Art. 85. Wspó∏dzia∏anie organów nadzoru budow-
lanego z organami administracji architektoniczno–bu-
dowlanej i organami kontroli paƒstwowej obejmuje
w szczególnoÊci:

1) uzgadnianie w miar´ potrzeb planów kontroli i pro-
wadzenie wspólnych dzia∏aƒ kontrolnych,

2) przekazywanie i wymian´ informacji o wynikach
kontroli.

Art. 86. 1. Powiatowy inspektor nadzoru budowla-
nego jest powo∏ywany przez starost´ spoÊród co naj-
mniej trzech kandydatów wskazanych przez woje-
wódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Je˝eli
starosta nie powo∏a powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawie-
nia kandydatów, wojewódzki inspektor nadzoru bu-
dowlanego wskazuje spoÊród nich kandydata, którego
starosta powo∏uje na stanowisko powiatowego in-
spektora nadzoru budowlanego.

2. Starosta odwo∏uje powiatowego inspektora nad-
zoru budowlanego:

1) w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem nadzo-
ru budowlanego albo

2) na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru bu-
dowlanego.

3. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wy-
konuje swoje zadania przy pomocy powiatowego in-
spektoratu nadzoru budowlanego.

3a.96) W uzasadnionych przypadkach zakres dzia∏a-
nia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
mo˝e obejmowaç wi´cej ni˝ jeden powiat.

3b.96) Wojewoda, na wniosek w∏aÊciwych staro-
stów, mo˝e rozszerzyç zakres dzia∏ania powiatowego
inspektora nadzoru budowlanego na wi´cej ni˝ jeden
powiat.

4. Organizacj´ wewn´trznà i szczegó∏owy zakres
zadaƒ powiatowego inspektoratu nadzoru budowlane-
go okreÊla powiatowy inspektor nadzoru budowlane-
go w regulaminie organizacyjnym.

Art. 87. 1. Wojewódzki inspektor nadzoru budowla-
nego jest powo∏ywany przez wojewod´ spoÊród co
najmniej trzech kandydatów wskazanych przez G∏ów-
nego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Je˝eli woje-
woda nie powo∏a wojewódzkiego inspektora nadzoru
budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawie-
nia kandydatów, G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowla-
nego wskazuje spoÊród nich kandydata, którego woje-
woda powo∏uje na stanowisko wojewódzkiego inspek-
tora nadzoru budowlanego.

2. Wojewoda odwo∏uje wojewódzkiego inspektora
nadzoru budowlanego:

1) w uzgodnieniu z G∏ównym Inspektorem Nadzoru
Budowlanego albo

2) na wniosek G∏ównego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego.

3. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego
wykonuje swoje zadania przy pomocy wojewódzkiego
inspektoratu nadzoru budowlanego.

4. Organizacj´ wojewódzkiego inspektoratu nadzo-
ru budowlanego okreÊla regulamin ustalony przez wo-
jewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego i za-
twierdzony przez wojewod´.

Art. 88. 1.97) G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowla-
nego jest centralnym organem administracji rzàdowej
w sprawach administracji architektoniczno-budowla-
nej i nadzoru budowlanego, z zastrze˝eniem art. 80
ust. 3.

2. G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest or-
ganem w∏aÊciwym w sprawach indywidualnych, roz-
strzyganych w drodze post´powania administracyjne-
go, w zakresie wynikajàcym z przepisów prawa bu-
dowlanego.

3.98) G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest
powo∏ywany i odwo∏ywany przez Prezesa Rady Mini-
strów na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw archi-
tektury i budownictwa.

4. Kadencja G∏ównego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego trwa 6 lat.

5. Po up∏ywie kadencji G∏ówny Inspektor Nadzoru
Budowlanego pe∏ni obowiàzki do czasu obj´cia stano-
wiska przez nowego G∏ównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

6. Ta sama osoba mo˝e byç G∏ównym Inspektorem
Nadzoru Budowlanego nie d∏u˝ej ni˝ przez dwie kolej-
ne kadencje.

7. Kadencja G∏ównego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego wygasa w razie jego odwo∏ania lub Êmierci.

8. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje G∏ównego In-
spektora Nadzoru Budowlanego, je˝eli G∏ówny Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego:

1) zrzek∏ si´ stanowiska,

2) sta∏ si´ trwale niezdolny do pe∏nienia obowiàzków
na skutek choroby,

3) nie wykonuje lub wykonuje w sposób nienale˝yty
obowiàzki okreÊlone w ustawie,

4) zosta∏ skazany prawomocnym wyrokiem sàdu za
pope∏nienie przest´pstwa.
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9.99) Zast´pcy G∏ównego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego sà powo∏ywani i odwo∏ywani przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw architektury i budownictwa
na wniosek G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego.

Art. 88a. G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego
wykonuje zadania okreÊlone przepisami prawa bu-
dowlanego, a w szczególnoÊci:

1) pe∏ni funkcj´ organu wy˝szego stopnia w rozumie-
niu Kodeksu post´powania administracyjnego
w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspek-
torów nadzoru budowlanego oraz sprawuje nadzór
nad ich dzia∏alnoÊcià,

2) kontroluje dzia∏anie organów administracji archi-
tektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
stopnia wojewódzkiego,

3) prowadzi centralne rejestry:
a) osób posiadajàcych uprawnienia budowlane,
b) rzeczoznawców budowlanych,
c) ukaranych z tytu∏u odpowiedzialnoÊci zawodo-

wej.

Art. 88b. 1. G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlane-
go wykonuje swoje zadania przy pomocy G∏ównego
Urz´du Nadzoru Budowlanego.

2. Organizacj´ G∏ównego Urz´du Nadzoru Budow-
lanego okreÊla statut nadany, w drodze rozporzàdze-
nia, przez Prezesa Rady Ministrów.

3. Organizacj´ wewn´trznà i szczegó∏owy zakres
zadaƒ G∏ównego Urz´du Nadzoru Budowlanego okre-
Êla G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego w regula-
minie organizacyjnym.

Art. 89. 1. Do w∏aÊciwoÊci organów administracji
architektoniczno–budowlanej i nadzoru budowlanego
w dziedzinie transportu kolejowego nale˝à sprawy
i zwiàzane z nimi Êrodki dzia∏ania okreÊlone w ustawie,
z wyjàtkiem wydawania uprawnieƒ budowlanych
okreÊlonych w art. 14 ust. 1 pkt 1—5.

2. Okr´gowy inspektor kolejnictwa jest organem
pierwszej instancji w dziedzinie transportu kolejowe-
go, w sprawach obiektów i robót budowlanych usytu-
owanych na obszarze kolejowym, okreÊlonym w prze-
pisach o transporcie kolejowym, w zakresie budowy
i eksploatacji dróg szynowych wraz z przeznaczonymi
do prowadzenia ruchu kolejowego budynkami, bu-
dowlami i urzàdzeniami.

3. G∏ówny Inspektor Kolejnictwa jest organem wy˝-
szego stopnia w stosunku do okr´gowego inspektora
kolejnictwa w sprawach, o których mowa w ust. 2.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw architektu-
ry i budownictwa95) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,

szczegó∏owy zakres dzia∏ania okr´gowych inspekto-
rów kolejnictwa jako organów administracji architekto-
niczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Art. 89a. Do w∏aÊciwoÊci organów administracji ar-
chitektoniczno–budowlanej i nadzoru budowlanego
w dziedzinie górnictwa nale˝à sprawy i zwiàzane z ni-
mi Êrodki dzia∏ania okreÊlone w ustawie, dotyczàce
obiektów i robót budowlanych usytuowanych na tere-
nach zamkni´tych, b´dàcych w dyspozycji zak∏adów
górniczych.

Art. 89b.100) Wojewoda w sprawach, o których mo-
wa w art. 82 ust. 3 pkt 1, 5 i 6, oraz w∏aÊciwe organy ad-
ministracji architektoniczno-budowlanej w dziedzi-
nach transportu kolejowego i górnictwa, przy wydawa-
niu pozwolenia na budow´, sà obowiàzani do spraw-
dzenia posiadania przez inwestora postanowienia
o uzgodnieniu, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4.

Art. 89c. 1. W przypadkach bezpoÊredniego zagro-
˝enia ˝ycia lub zdrowia ludzi zwiàzanych z budowà,
utrzymaniem lub rozbiórkà obiektów budowlanych
starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta mogà wy-
daç w∏aÊciwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru
budowlanego polecenie podj´cia dzia∏aƒ zmierzajà-
cych do usuni´cia tego zagro˝enia.

2. Starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta po-
noszà wy∏àcznà odpowiedzialnoÊç za treÊç polecenia,
o którym mowa w ust. 1.

3. Polecenie przekazane ustnie wymaga potwier-
dzenia na piÊmie.

4. Polecenie podlega niezw∏ocznemu wykonaniu.
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego natych-
miast przedk∏ada spraw´ wojewódzkiemu inspektoro-
wi nadzoru budowlanego, je˝eli nie jest w stanie wyko-
naç polecenia albo je˝eli polecenie narusza prawo.

5. Polecenie naruszajàce prawo jest niewa˝ne.
O niewa˝noÊci polecenia rozstrzyga wojewoda.

Rozdzia∏ 9

Przepisy karne

Art. 90.101) Kto, w przypadkach okreÊlonych w
art. 48, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2, wyko-
nuje roboty budowlane, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do lat 2. 

Art. 91.102) Kto:
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1) udaremnia okreÊlone ustawà czynnoÊci w∏aÊci-
wych organów,

2) wykonuje samodzielnà funkcj´ technicznà w bu-
downictwie, nie posiadajàc odpowiednich upraw-
nieƒ budowlanych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo
pozbawienia wolnoÊci do roku. 

Art. 92. 1. Kto:

1) w razie katastrofy budowlanej nie dope∏nia obo-
wiàzków okreÊlonych w art. 75 lub art. 79,

2)103) nie spe∏nia, okreÊlonego w art. 70 ust. 1, obo-
wiàzku usuni´cia stwierdzonych uszkodzeƒ lub
uzupe∏nienia braków, mogàcych spowodowaç nie-
bezpieczeƒstwo dla ludzi lub mienia bàdê zagro˝e-
nie Êrodowiska,

3) utrudnia, okreÊlone ustawà, czynnoÊci w∏aÊciwych
organów,

podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolno-
Êci, albo karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega kto, pomimo zastosowa-
nia Êrodków egzekucji administracyjnej:

1) nie stosuje si´ do wydanych, na podstawie ustawy,
decyzji w∏aÊciwych organów,

2) nie spe∏nia, okreÊlonego w art. 61, obowiàzku utrzy-
mania obiektu budowlanego w nale˝ytym stanie
technicznym lub u˝ytkuje obiekt w sposób nie-
zgodny z przepisami.

Art. 93. Kto:

1) przy projektowaniu lub wykonywaniu robót bu-
dowlanych w sposób ra˝àcy nie przestrzega prze-
pisów art. 5,

2)104) wprowadza do obrotu lub przy wykonywaniu
robót budowlanych stosuje wyroby budowlane nie
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownic-
twie, naruszajàc przepisy art. 10,

3)105) dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub je-
go cz´Êci, naruszajàc przepisy art. 28 lub art. 31
ust. 2,

4) przyst´puje do budowy lub prowadzi roboty bu-
dowlane bez dope∏nienia wymagaƒ okreÊlonych
w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45 lub bez po-
zwolenia w∏aÊciwego organu zmienia przeznacze-
nie u˝ytkowanego obiektu budowlanego, narusza-
jàc przepisy art. 71,

5) dostarcza lub umo˝liwia dostarczenie energii, wo-
dy, ciep∏a lub gazu, naruszajàc przepis art. 41 
ust. 5,

6) wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegajà-
cy od ustaleƒ i warunków okreÊlonych w przepi-
sach, pozwoleniu na budow´ lub rozbiórk´ bàdê
w zg∏oszeniu budowy lub rozbiórki, bàdê istotnie
odbiegajàcy od zatwierdzonego projektu,

7) u˝ytkuje obiekt budowlany bez zawiadomienia
o zakoƒczeniu budowy lub bez wymaganego po-
zwolenia na u˝ytkowanie,

8)106) nie spe∏nia obowiàzku, o którym mowa w art. 62
ust. 1,

9)107) nie spe∏nia, okreÊlonych w art. 63 lub art. 64
ust. 1 i 3, obowiàzków przechowywania dokumen-
tów, zwiàzanych z obiektem budowlanym lub pro-
wadzenia ksià˝ki obiektu budowlanego,

9a)108) nie spe∏nia obowiàzku przes∏ania protoko∏u,
o którym mowa w art. 70 ust. 2, 

10)109) nie dope∏nia, okreÊlonego w art. 81c ust. 1, obo-
wiàzku udzielenia informacji lub udost´pnienia do-
kumentów, zwiàzanych z prowadzeniem robót,
produkcjà wyrobów budowlanych, przekazaniem
obiektu budowlanego do u˝ytkowania lub jego
utrzymaniem, ˝àdanych przez w∏aÊciwy organ,

podlega karze grzywny.

Art. 94. Orzekanie w sprawach o czyny, okreÊlone
w art. 92 i art. 93, nast´puje na podstawie przepisów
Kodeksu post´powania w sprawach o wykroczenia.

Rozdzia∏ 10

OdpowiedzialnoÊç zawodowa w budownictwie

Art. 95. OdpowiedzialnoÊci zawodowej w budow-
nictwie podlegajà osoby wykonujàce samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, które:

1) dopuÊci∏y si´ wyst´pków lub wykroczeƒ, okreÊlo-
nych ustawà,

2) zosta∏y ukarane w zwiàzku z wykonywaniem samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

3) wskutek ra˝àcych b∏´dów lub zaniedbaƒ, spowodo-
wa∏y zagro˝enie ˝ycia lub zdrowia ludzi, bezpie-
czeƒstwa mienia lub Êrodowiska albo znaczne
szkody materialne,

4) nie spe∏niajà lub spe∏niajà niedbale swoje obowiàz-
ki,

5) uchylajà si´ od podj´cia nadzoru autorskiego lub
wykonujà niedbale obowiàzki wynikajàce z pe∏nie-
nia tego nadzoru.
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Art. 96. 1. Pope∏nienie czynów powodujàcych od-
powiedzialnoÊç zawodowà w budownictwie jest zagro-
˝one nast´pujàcymi karami:

1) upomnieniem,

2) upomnieniem z jednoczesnym na∏o˝eniem obo-
wiàzku z∏o˝enia, w wyznaczonym terminie, egza-
minu, o którym mowa w art. 12 ust. 3,

3) zakazem wykonywania samodzielnej funkcji tech-
nicznej w budownictwie, na okres od roku do 5 lat,
po∏àczonym z obowiàzkiem z∏o˝enia, w wyznaczo-
nym terminie, egzaminu, o którym mowa w art. 12
ust. 3.

2. Przy nak∏adaniu kary nale˝y uwzgl´dniç dotych-
czasowà karalnoÊç z tytu∏u odpowiedzialnoÊci zawodo-
wej w budownictwie.

3. O zakazie wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie orzeka si´ w przypadku
znacznego spo∏ecznego niebezpieczeƒstwa czynu.

4. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji tech-
nicznej w budownictwie mo˝e byç orzeczony równie˝
w stosunku do osoby, która:

1) pomimo dwukrotnego upomnienia ponownie do-
puÊci∏a si´ czynu, powodujàcego odpowiedzial-
noÊç zawodowà,

2) uchyla si´ od z∏o˝enia nakazanego egzaminu.

5. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji tech-
nicznej w budownictwie okreÊla si´ w latach i miesià-
cach. Kara biegnie od dnia, w którym decyzja o ukara-
niu sta∏a si´ ostateczna.

6. Osobie ukaranej z jednoczesnym na∏o˝eniem
obowiàzku z∏o˝enia egzaminu, która w wyznaczonym
terminie egzaminu nie zda∏a, wyznacza si´ termin do-
datkowy, nie krótszy ni˝ 3 miesiàce i nie d∏u˝szy ni˝
6 miesi´cy. W przypadku nieuzyskania oceny pozytyw-
nej w terminie dodatkowym, stwierdza si´ utrat´
uprawnieƒ do pe∏nienia samodzielnej funkcji technicz-
nej w budownictwie. 

Art. 97. 1.110) Post´powanie w sprawie odpowie-
dzialnoÊci zawodowej w budownictwie wszczyna si´
na wniosek organu nadzoru budowlanego, w∏aÊciwe-
go dla miejsca pope∏nienia czynu lub stwierdzajàcego
pope∏nienie czynu, z∏o˝ony po przeprowadzeniu post´-
powania wyjaÊniajàcego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç okreÊlenie zarzucanego czynu, uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz wskazanie dowodów.

Art. 98. 1. W sprawach odpowiedzialnoÊci zawodo-
wej w budownictwie orzeka wojewoda, jako organ
pierwszej instancji.

2. W post´powaniu przed wojewodà przeprowadza
si´ rozpraw´ administracyjnà z udzia∏em przedstawi-
ciela stowarzyszenia, w∏aÊciwego ze wzgl´du na rodzaj
uprawnieƒ do pe∏nienia samodzielnej funkcji technicz-
nej w budownictwie posiadanych przez obwinionego.

3. Organem odwo∏awczym od decyzji wojewody
jest G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Art. 99. 1. Ostatecznà decyzj´ o ukaraniu, w trybie
odpowiedzialnoÊci zawodowej w budownictwie, prze-
sy∏a si´ do wiadomoÊci:

1) jednostce organizacyjnej zatrudniajàcej osob´ uka-
ranà,

2) w∏aÊciwemu stowarzyszeniu,

3) organowi, który wyda∏ ukaranemu uprawnienia do
pe∏nienia samodzielnej funkcji technicznej w bu-
downictwie,

4)111) G∏ównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlane-
go oraz w∏aÊciwemu ministrowi, o którym mowa
w art. 80 ust. 2 pkt 3 i ust. 3.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega wpiso-
wi do centralnego rejestru ukaranych.

Art. 100.112) Nie mo˝na wszczàç post´powania z ty-
tu∏u odpowiedzialnoÊci zawodowej w budownictwie
po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia powzi´cia przez organy
nadzoru budowlanego wiadomoÊci o pope∏nieniu czy-
nu, powodujàcego t´ odpowiedzialnoÊç i nie póêniej
ni˝ po up∏ywie 3 lat od dnia zakoƒczenia robót budow-
lanych albo zawiadomienia o zakoƒczeniu budowy lub
wydania decyzji o pozwoleniu na u˝ytkowanie obiektu
budowlanego.

Art. 101. 1. Wojewoda, na wniosek ukaranego,
orzeka o zatarciu kary, je˝eli ukarany:

1) wykonywa∏ samodzielnà funkcj´ technicznà w bu-
downictwie przez okres:
a) 2 lat — w przypadku kary okreÊlonej w art. 96

ust. 1 pkt 1,
b) 3 lat — od z∏o˝enia egzaminu — w przypadku ka-

ry okreÊlonej w art. 96 ust. 1 pkt 2,
c) 5 lat — po przywróceniu prawa wykonywania sa-

modzielnej funkcji technicznej w budownictwie
— w przypadku kary okreÊlonej w art. 96 ust. 1
pkt 3,

2) w okresach, o których mowa w pkt 1, nie by∏ po-
nownie ukarany jednà z kar okreÊlonych w art. 96
ust. 1.

2. Informacj´ o zatarciu kary wojewoda przesy∏a do
wiadomoÊci zainteresowanemu oraz jednostkom or-
ganizacyjnym, stowarzyszeniom i organom, o których
mowa w art. 99 ust. 1.
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3. Zatarcie kary podlega odnotowaniu w central-
nym rejestrze ukaranych.

Art. 102. (skreÊlony).113)

Rozdzia∏ 11

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 103. 1. Do spraw wszcz´tych przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, a nie zakoƒczonych decyzjà osta-
tecznà, stosuje si´ przepisy ustawy, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2.114) Przepisu art. 48 nie stosuje si´ do obiektów,
których budowa zosta∏a zakoƒczona przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy lub w stosunku do których przed
tym dniem zosta∏o wszcz´te post´powanie administra-
cyjne. Do takich obiektów stosuje si´ przepisy dotych-
czasowe.

3. W∏aÊciwoÊç organów do za∏atwiania spraw,
o których mowa w ust. 1, okreÊla si´ na podstawie
przepisów ustawy.

Art. 104. Osoby, które, przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy, uzyska∏y uprawnienia budowlane lub stwier-

dzenie posiadania przygotowania zawodowego do
pe∏nienia samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie, zachowujà uprawnienia do pe∏nienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie.

Art. 105. 1. Decyzje o dopuszczeniu do powszechne-
go stosowania w budownictwie nowych materia∏ów bu-
dowlanych, wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy, pozostajà w mocy w dotychczasowym zakresie.

2. (pomini´ty).115)

Art. 106. (pomini´ty).115)

Art. 107. 1. Traci moc ustawa z dnia 24 paêdzierni-
ka 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 zastrze˝eniem art. 103 ust. 2.

2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych,
przewidzianych w ustawie, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
okres 3 miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie, zachowu-
jà moc przepisy dotychczasowe, je˝eli nie sà z nià
sprzeczne.

Art. 108. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1995 r. 

Dziennik Ustaw Nr 106 — 6068 — Poz. 1126

—————
113) Przez art. 90 pkt 11 ustawy wymienionej w przypisie 1.
114) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia 5 lipca

1996 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 100, poz. 465), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 14 sierp-
nia 1996 r. 

—————
115) Zamieszczony w obwieszczeniu.

Egzemplarze bie˝àce i z lat ubieg∏ych oraz za∏àczniki mo˝na nabywaç:
— na podstawie nades∏anego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa
— w punktach sprzeda˝y Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie,

al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73 i ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96

Egzemplarze archiwalne — od 1918 r. — ul. Powsiƒska 69/71
od 1996 r. — al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

ul. Marsza∏kowska 3/5, 00-624 Warszawa, tel. 825-46-79
Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52; fax: 694-64-77, 694-62-06
Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581

www.gpkprm.gov.pl
e-mail: dziust@gpkprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 

Zam. 590/W/C/2000 ISSN 0867-3411 Cena 6,84 z∏


