
Art. 1. Ustawa okreÊla szczególne zasady odbudo-
wy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi,
wiatru, osuni´cia ziemi lub dzia∏ania innego ˝ywio∏u,
na obszarze i w okresie okreÊlonych w trybie, o którym
mowa w art. 2.

Art. 2. Prezes Rady Ministrów na podstawie danych
przekazywanych przez w∏aÊciwych wojewodów,
uwzgl´dniajàc rodzaj ˝ywio∏u oraz skutki przez niego
wyrzàdzone, na okres nie d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy, okre-
Êla, w drodze rozporzàdzenia, gminy lub miejscowoÊci,
w których stosuje si´ szczególne zasady odbudowy, re-
montów i rozbiórek obiektów budowlanych.

Art. 3. Do odbudowy, remontów i rozbiórek obiek-
tów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku dzia∏ania ˝ywio∏u:

1) w zakresie nieuregulowanym niniejszà ustawà sto-
suje si´ przepisy 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),

2) nie stosuje si´ przepisów ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 i Nr 14, poz. 124).

Art. 4. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) odbudowie — nale˝y przez to rozumieç odtworze-
nie obiektu budowlanego w ca∏oÊci lub cz´Êci,
w miejscu i o wymiarach obiektu zniszczonego lub
uszkodzonego, przy czym dopuszcza si´ stosowa-
nie wyrobów budowlanych innych ni˝ u˝yto w sta-
nie pierwotnym,

2) obiektach liniowych — nale˝y przez to rozumieç li-
nie kolejowe, w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 84, poz. 934 oraz z 2000 r. Nr 84,
poz. 948, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314),
a tak˝e drogi wraz z budynkami, budowlami i urzà-
dzeniami przeznaczonymi do prowadzenia ruchu
drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu, w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. —
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r.
Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268).

Art. 5. Przepisy ustawy stosuje si´ odpowiednio do
urzàdzeƒ budowlanych zwiàzanych z obiektem budow-
lanym, o których mowa w art. 3 pkt 9 ustawy — Prawo
budowlane.

Art. 6. Nie wymaga zg∏oszenia w∏aÊciwemu orga-
nowi administracji architektoniczno-budowlanej re-
mont uszkodzonych w wyniku dzia∏ania ˝ywio∏u:

1) obiektów liniowych, z wyjàtkiem linii kolejowych,

2) budowli regulacyjnych na wodach oraz urzàdzeƒ
wodnych,

3) obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej ni˝
1000 m3 i nie wy˝szych ni˝ 12 m nad poziomem te-
renu,

4) innych obiektów budowlanych wymienionych
w art. 29 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane.

Art. 7. 1. Nie wymaga uzyskania pozwolenia na bu-
dow´ odbudowa zniszczonych w wyniku dzia∏ania ˝y-
wio∏u:

1) obiektów liniowych, z wyjàtkiem linii kolejowych
o znaczeniu paƒstwowym, okreÊlonych na podsta-
wie ustawy o transporcie kolejowym,

2) budowli regulacyjnych na wodach oraz urzàdzeƒ
wodnych,

3) obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej ni˝
1000 m3 i nie wy˝szych ni˝ 12 m nad poziomem te-
renu.

2. Zg∏oszenia w∏aÊciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej wymaga odbudowa
obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3, z wyjàtkiem
obiektów gospodarczych i sk∏adowych, usytuowanych
na dzia∏kach siedliskowych.

3. Odbudowa obiektów budowlanych wpisanych
do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia
na budow´.

4. W sprawach dotyczàcych zg∏oszenia, o którym
mowa w ust. 2, przepisów art. 30 ust. 1a ustawy — Pra-
wo budowlane nie stosuje si´.

Art. 8. 1. W zg∏oszeniu, o którym mowa w art. 7
ust. 2, okreÊla si´ zakres i sposób wykonania robót bu-
dowlanych oraz termin ich rozpocz´cia. Do zg∏oszenia
do∏àcza si´, w zale˝noÊci od potrzeb, odpowiednie szki-
ce lub rysunki. W razie koniecznoÊci uzupe∏nienia zg∏o-
szenia, w∏aÊciwy organ administracji architektoniczno-
-budowlanej nak∏ada, w drodze postanowienia, na
zg∏aszajàcego obowiàzek uzupe∏nienia brakujàcych
dokumentów w okreÊlonym terminie, a w przypadku
nieuzupe∏nienia tych dokumentów — sprzeciwia si´
w drodze decyzji.
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2. W∏aÊciwy organ administracji architektoniczno-
-budowlanej mo˝e na∏o˝yç, w drodze decyzji, obowià-
zek uzyskania pozwolenia na budow´ okreÊlonego
obiektu budowlanego lub wykonanie okreÊlonych ro-
bót budowlanych obj´tych obowiàzkiem zg∏oszenia,
o którym mowa w art. 7 ust. 2, je˝eli ich realizacja mo-
˝e naruszaç ustalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego lub  spowodowaç:

1) zagro˝enie bezpieczeƒstwa ludzi lub mienia,

2) pogorszenie stanu Êrodowiska lub dóbr kultury,

3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,

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

3. Zg∏oszenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, doko-
nuje si´ przed zamierzonym terminem rozpocz´cia ro-
bót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych
mo˝na przystàpiç, je˝eli w terminie 7 dni od dnia dor´-
czenia zawiadomienia w∏aÊciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej nie sprzeciwi∏ si´ odbu-
dowie w drodze decyzji.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ równie˝ do rozbiórek
obj´tych, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo bu-
dowlane, obowiàzkiem uzyskania pozwolenia na bu-
dow´ albo dokonania zg∏oszenia.

Art. 9. 1. Do wniosku o pozwolenie na budow´, do-
tyczàcego obiektu budowlanego zniszczonego w wyni-
ku dzia∏ania ̋ ywio∏u, do∏àcza si´ projekt architektonicz-
no-budowlany oraz szkic usytuowania obiektu, sporzà-
dzone w sposób, który nie narusza ustaleƒ miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego, o ile taki
plan istnieje.

2. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórk´ obiektu
budowlanego do∏àcza si´:

1) zgod´ w∏aÊciciela obiektu,

2) szkic usytuowania obiektu,

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

4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeƒstwa ludzi
i mienia,

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

3. W sprawach dotyczàcych wniosków o pozwole-
nie na budow´ lub na rozbiórk´ obiektów budowla-
nych przepisów art. 32, art. 33 i art. 34 ust. 1 i 3 ustawy
— Prawo budowlane nie stosuje si´.

Art. 10. 1. Przy w∏aÊciwym organie administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej dzia∏a, powo∏any przez ten
organ, Zespó∏ Opiniowania Dokumentacji, w sk∏ad któ-
rego wchodzi po jednym przedstawicielu w∏aÊciwych
miejscowo organów:

1) nadzoru budowlanego,

2) Inspekcji Sanitarnej,

3) Inspekcji Ochrony Ârodowiska,

4) Paƒstwowej Inspekcji Pracy,

5) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,

6) S∏u˝by Ochrony Zabytków,

7) administracji geodezyjnej i kartograficznej,

8) nadzoru górniczego, na terenach górniczych.

2. Zespó∏, o którym mowa w ust. 1, opiniuje projek-
ty architektoniczno-budowlane i zg∏oszenia, w zakresie
okreÊlonym w odr´bnych przepisach.

Art. 11. 1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budow´ w zakresie odbudowy obiektu budowlanego
w∏aÊciwy organ administracji architektoniczno-bu-
dowlanej sprawdza:

1) zgodnoÊç projektu architektoniczno-budowlanego
z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, o ile taki plan istnieje,

2) kompletnoÊç projektu architektoniczno-budowla-
nego,

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

4) posiadanie opinii Zespo∏u Opiniowania Dokumen-
tacji.

2. W sprawach dotyczàcych decyzji o pozwoleniu
na budow´ w zakresie odbudowy obiektów budowla-
nych przepisów art. 35 i art. 39 ustawy — Prawo bu-
dowlane nie stosuje si´.

Art. 12. 1. Do u˝ytkowania obiektu budowlanego,
na odbudow´ którego jest wymagane uzyskanie po-
zwolenia na budow´ lub zg∏oszenie, o którym mowa
w art. 7 ust. 2, mo˝na przystàpiç niezw∏ocznie po zawia-
domieniu w∏aÊciwego organu administracji architekto-
niczno-budowlanej o zakoƒczeniu odbudowy.

2. Do zawiadomienia o zakoƒczeniu odbudowy re-
alizowanej na podstawie decyzji o pozwoleniu na bu-
dow´ do∏àcza si´:

1) orygina∏ dziennika budowy,

2) oÊwiadczenie kierownika budowy o zgodnoÊci wy-
konanej odbudowy obiektu budowlanego z projek-
tem architektoniczno-budowlanym, przepisami
i obowiàzujàcymi Polskimi Normami,

3) protoko∏y badaƒ i sprawdzeƒ,

4) powykonawczà inwentaryzacj´ geodezyjnà.

Art. 13. 1. Decyzji o pozwoleniu na budow´ w za-
kresie odbudowy obiektu budowlanego nadaje si´ ry-
gor natychmiastowej wykonalnoÊci.

2. Decyzj´, o której mowa w ust. 1, wydaje si´ w ter-
minie 14 dni od dnia z∏o˝enia wniosku.

Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.
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