
10) s∏u˝àcych do sk∏adowania i usuwania, wykorzysty-
wania lub unieszkodliwiania odpadów,

11) linii elektroenergetycznych o napi´ciu 110 kV
i wi´kszym oraz stacji elektroenergetycznych, roz-
dzielczych i przetwórczych z nimi zwiàzanych,

12) linii telekomunikacyjnych przewodowych i radio-
wych — dalekosi´˝nych (mi´dzynarodowych,
mi´dzymiastowych i wewnàtrzstrefowych) oraz li-
nii pomi´dzy centralami,

13) sieci gazowych:

a) gazociàgów o ciÊnieniu nominalnym 5 kPa
i wi´kszym,

b) gazociàgów o ciÊnieniu nominalnym do 5 kPa
i Êrednicach przewodów wi´kszych ni˝ 150 mm,
z wyjàtkiem przy∏àczy gazowych o ciÊnieniu nie
wi´kszym ni˝ 400 kPa,

c) obiektów t∏oczni gazu,

d) obiektów stacji gazowych, wyposa˝onych co
najmniej w dwa ciàgi redukcyjne,

14) rurociàgów oraz obiektów i urzàdzeƒ z nimi zwiàza-
nych:

a) ciep∏owniczych:
— tradycyjnych o Êrednicy 310 mm i wi´kszej,
— preizolowanych o Êrednicy 200 mm i wi´k-

szej,

b) wodociàgowych o Êrednicy 200 mm i wi´kszej
oraz kanalizacyjnych o Êrednicy 400 mm i wi´k-
szej,

c) innych transportujàcych czynnik p∏ynny lub ga-
zowy niebezpieczny dla ludzi, mienia i Êrodowi-
ska,

15) dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz
zwiàzanych z nimi bezpoÊrednio obiektów budow-
lanych, w tym tuneli drogowych i innych budowli,

16) kana∏ów ˝eglugi Êródlàdowej oraz melioracyjnych,

17) sieci melioracyjnych na obszarze powy˝ej 100 ha,

18) kana∏ów energetycznych,

19) dróg szynowych, wraz z przeznaczonymi do prowa-
dzenia ruchu budynkami, budowlami i urzàdzenia-
mi,

20) urzàdzeƒ transportowych linowych i linowo-tere-
nowych s∏u˝àcych do publicznego przewozu osób
w celach turystyczno-sportowych,

21) budowli pola naziemnego ruchu lotniczego na lot-
niskach.

2. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskie-
go jest wymagane tak˝e przy realizacji obiektów bu-
dowlanych, niewymienionych w ust. 1, podlegajàcych
ocenie oddzia∏ywania na Êrodowisko, okreÊlonych
w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym oraz
o ochronie i kszta∏towaniu Êrodowiska.

§ 3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestor-
skiego jest wymagane równie˝ przy realizacji obiektów
budowlanych lub ich cz´Êci, które zawierajà:

1) ustroje konstrukcyjne, takie jak pow∏oki, ∏upiny, tar-
cze, ∏uki i kopu∏y oraz linowe wiszàce bez wzgl´du
na ich rozpi´toÊç, a tak˝e fundamenty inne ni˝ pro-
ste ∏awy i stopy fundamentowe posadowione bez-
poÊrednio na stabilnym gruncie noÊnym,

2) elementy konstrukcyjne:

a) o rozpi´toÊci 12 m i wi´kszej, wysi´gu 3 m i wi´k-
szym lub o wysokoÊci jednej kondygnacji
6 m i wi´kszej,

b) poddane obcià˝eniu u˝ytkowemu 5 kN/m2

i wi´kszemu, obcià˝eniu zmiennemu ruchome-
mu, a tak˝e zwymiarowane z uwzgl´dnieniem
wp∏ywów dynamicznych, termicznych, skur-
czów materia∏owych lub ruchów podpór,

c) spr´˝ane na budowie lub na miejscu ich wbudo-
wania w obiekcie budowlanym, a tak˝e poddane
zabezpieczeniu ci´gien spr´˝ajàcych i ich urzà-
dzeƒ kotwiàcych.

§ 4. W∏aÊciwy organ, w decyzji o pozwoleniu na bu-
dow´ albo w decyzji o pozwoleniu na wznowienie ro-
bót budowlanych, nak∏ada obowiàzek ustanowienia in-
spektora nadzoru inwestorskiego okreÊlonej specjal-
noÊci, z powo∏aniem odpowiedniego dla danego
obiektu przepisu rozporzàdzenia.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 19 listopada 2001 r.

w sprawie dziennika budowy, monta˝u i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej.

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz

z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 115, poz. 1229) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:



Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób prowadzenia
dziennika budowy, monta˝u i rozbiórki, osoby upowa˝-
nione do dokonywania w nich wpisów oraz dane, jakie
powinna zawieraç tablica informacyjna.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o dzienniku
budowy, nale˝y przez to rozumieç tak˝e dziennik roz-
biórki lub monta˝u.

Rozdzia∏ 2

Dziennik budowy

§ 2. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestra-
cji (w formie wpisów) przebiegu robót budowlanych
oraz wszystkich zdarzeƒ i okolicznoÊci zachodzàcych
w toku ich wykonywania i majàcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawid∏owoÊci wykonywania budo-
wy, rozbiórki lub monta˝u, których stwierdzenie po za-
koƒczeniu robót budowlanych by∏oby utrudnione lub
niemo˝liwe. Z zapisów wynikaç ma wyraênie kolejnoÊç
i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub monta˝u.

§ 3. 1. Dziennik budowy nale˝y prowadziç odr´bnie
dla ka˝dego obiektu budowlanego, wymagajàcego po-
zwolenia na budow´ lub rozbiórk´. Gdy chodzi o obiek-
ty liniowe lub sieciowe, dziennik budowy nale˝y pro-
wadziç odr´bnie dla ka˝dego wydzielonego odcinka
robót.

2. Przy wykonywaniu obiektu budowlanego meto-
dà monta˝u nale˝y dodatkowo prowadziç dziennik
monta˝u.

3. Je˝eli odr´bne przepisy nak∏adajà obowiàzek
prowadzenia specjalnego dziennika robót, fakt jego
prowadzenia nale˝y odnotowaç w dzienniku budowy,
a po zakoƒczeniu robót specjalny dziennik robót nale-
˝y do∏àczyç do dziennika budowy.

§ 4. 1. Inwestor, sk∏adajàc zawiadomienie o zamia-
rze rozpocz´cia robót budowlanych lub wznowienia ro-
bót budowlanych, wyst´puje o wydanie dziennika bu-
dowy.

2. Organ udzielajàcy pozwolenia na budow´, roz-
biórk´, monta˝ lub wznowienie robót wydaje dziennik
budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja
o pozwoleniu sta∏a si´ ostateczna, za zwrotem kosztów
zwiàzanych z jego przygotowaniem.

§ 5. 1. Dziennik budowy ma format A-4, ponumero-
wane strony i jest zabezpieczony przed zdekompleto-
waniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do
wpisów sà podwójne — orygina∏ i kopia z perforacjà
umo˝liwiajàcà ∏atwe jej wyrywanie.

2. Poszczególne strony dziennika budowy organ
wydajàcy dziennik opatruje piecz´ciami.

§ 6. 1. Na stronie tytu∏owej dziennika budowy w∏a-
Êciwy organ zamieszcza numer, dat´ wydania oraz licz-
b´ stron dziennika, dane okreÊlajàce inwestora, rodzaj
i adres budowy, rozbiórki lub monta˝u, numer i dat´
wydania pozwolenia na budow´, rozbiórk´ lub monta˝
oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i od-
powiedzialnoÊci okreÊlonej w art. 93 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

2. Na pierwszej stronie dziennika budowy inwestor
zamieszcza dane okreÊlajàce wykonawc´ lub wyko-
nawców oraz osoby sprawujàce kierownictwo budowy
i robót, nadzór autorski i inwestorski, podajàc ich spe-
cjalnoÊci i numery uprawnieƒ budowlanych. Osoby te
potwierdzajà podpisem i datà przyj´cie powierzonych
im obowiàzków.

3. Kolejne strony dziennika budowy przeznacza si´
na wpisy dotyczàce przebiegu robót budowlanych.
Ka˝dy wpis oznacza datà i podpisuje osoba dokonujà-
ca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej
funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu,
który reprezentuje.

4. Je˝eli w trakcie wykonywania robót budowla-
nych nast´puje zmiana kierownika budowy, kierowni-
ka robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub pro-
jektanta sprawujàcego nadzór autorski, w dzienniku
budowy dokonuje si´ wpisu okreÊlajàcego stan za-
awansowania i zabezpieczenia przekazywanej budo-
wy, rozbiórki lub monta˝u. Wpis ten potwierdza si´ da-
tà i podpisami osoby przekazujàcej i przejmujàcej obo-
wiàzki.

5. Pod ka˝dym wpisem w dzienniku budowy osoby,
których wpis dotyczy bezpoÊrednio lub poÊrednio, po-
twierdzajà podpisem opatrzonym datà zaznajomienie
si´ z jego treÊcià.

6. Kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienni-
ku budowy fakt zamkni´cia dziennika lub jego kontynu-
acj´ w nast´pnym numerowanym tomie.

§ 7. 1. Wpisów w dzienniku budowy dokonuje si´
w sposób trwa∏y i czytelny zarówno na orygina∏ach, jak
i kopiach stron, zamieszczajàc je w porzàdku chronolo-
gicznym, w sposób uniemo˝liwiajàcy dokonanie póê-
niejszych uzupe∏nieƒ.

2. W razie koniecznoÊci wprowadzenia poprawek
do dokonanych ju˝ wpisów, nale˝y niew∏aÊciwy tekst
skreÊliç w sposób umo˝liwiajàcy jego odczytanie
i wprowadziç w∏aÊciwà treÊç w nowym wpisie, opatru-
jàc go wyjaÊnieniem wprowadzonej zmiany. SkreÊle-
nia i poprawki sà dokonywane w formie wpisu do
dziennika budowy.

3. Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumero-
wanych stron jest zabronione.

§ 8. 1. Protoko∏y zwiàzane z budowà i sporzàdzane
w trakcie wykonywania robót wpisuje si´ do dziennika
budowy.
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2. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç sporzàdzania protoko-
∏ów, o których mowa w ust. 1, na oddzielnych arku-
szach. Arkusze te nale˝y do∏àczyç w sposób trwa∏y za-
równo do orygina∏u, jak i kopii dziennika budowy lub
zamieÊciç w oddzielnym zbiorze, dokonujàc w dzienni-
ku wpisu o ich za∏àczeniu.

§ 9. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy
sà upowa˝nieni:

1) inwestor i inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

2) projektanci,

3) kierownik budowy i kierownicy robót budowla-
nych,

4) osoby wykonujàce czynnoÊci geodezyjne na tere-
nie budowy,

5) pracownicy organów nadzoru budowlanego i in-
nych organów uprawnionych do kontroli przestrze-
gania przepisów na budowie — w ramach dokony-
wanych czynnoÊci kontrolnych.

§ 10. Pracownicy organów nadzoru budowlanego
potwierdzajà ka˝dorazowo, wpisem do dziennika bu-
dowy, swojà obecnoÊç na budowie.

§ 11. 1. Dziennik budowy znajduje si´ na sta∏e na te-
renie budowy lub rozbiórki i jest dost´pny dla osób
upowa˝nionych, o których mowa w § 9. Dziennik budo-
wy nale˝y przechowywaç w sposób zapobiegajàcy
uszkodzeniu, kradzie˝y lub zniszczeniu.

2. Za w∏aÊciwe prowadzenie dziennika budowy, je-
go stan oraz w∏aÊciwe przechowywanie na terenie bu-
dowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

§ 12. Przepisy niniejszego rozdzia∏u, z wyjàtkiem § 6
ust. 1 i 2, stosuje si´ do kolejnych tomów dziennika bu-
dowy.

§ 13. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ od-
powiednio do specjalnego dziennika robót.

Rozdzia∏ 3

Tablica informacyjna

§ 14. 1. Tablica informacyjna zawiera:

1) okreÊlenie rodzaju robót budowlanych oraz ich ad-
res,

2) numer pozwolenia na budow´ oraz nazw´, adres
i numer telefonu w∏aÊciwego organu nadzoru bu-
dowlanego,

3) nazw´ lub imi´ i nazwisko, adres oraz numer tele-
fonu inwestora,

4) nazw´, adres i numer telefonu wykonawcy lub wy-
konawców robót budowlanych,

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

a) kierownika budowy,

b) kierowników robót,

c) inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) projektantów,

6) numery telefonów alarmowych,

7) numer telefonu okr´gowego inspektora pracy.

2. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje si´
w sposób czytelny i trwa∏y, na sztywnej p∏ycie koloru
˝ó∏tego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysoko-
Êci co najmniej 4 cm.

3. Tablic´ informacyjnà umieszcza si´ w miejscu
widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do
takiej drogi, na wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 2 m.

Rozdzia∏ 4

Przepis koƒcowy

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 listopada 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia sàdów wojskowych oraz okreÊlenia ich siedzib i obszarów
w∏aÊciwoÊci.

Na podstawie art. 3 § 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. — Prawo o ustroju sàdów wojskowych
(Dz. U. Nr 117, poz. 753, z 1999 r. Nr 75, poz. 853
i z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie utworzenia sàdów
wojskowych oraz okreÊlenia ich siedzib i obszarów

w∏aÊciwoÊci (Dz. U. Nr 146, poz. 956) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 w ust. 2:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Wojskowy Sàd Garnizonowy w Poznaniu —
dla województwa wielkopolskiego,”


