
Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z póên.
zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) o zabytkach — w odniesieniu do obiektów wpi-
sanych do rejestru zabytków oraz obiektów ob-
j´tych ochronà konserwatorskà na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.”;

2) w art. 3:

a) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym —
nale˝y przez to rozumieç budynek wolno
stojàcy albo budynek w zabudowie bliênia-
czej, szeregowej lub grupowej, s∏u˝àcy za-
spokajaniu potrzeb mieszkaniowych, sta-
nowiàcy konstrukcyjnie samodzielnà ca-
∏oÊç, w którym dopuszcza si´ wydzielenie
nie wi´cej ni˝ dwóch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
u˝ytkowego o powierzchni ca∏kowitej nie-
przekraczajàcej 30% powierzchni ca∏kowi-
tej budynku,”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) budowie — nale˝y przez to rozumieç wyko-
nywanie obiektu budowlanego w okreÊlo-
nym miejscu, a tak˝e odbudow´, rozbudo-
w´, nadbudow´ obiektu budowlanego,”,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) robotach budowlanych — nale˝y przez to ro-
zumieç budow´, a tak˝e prace polegajàce na
przebudowie, monta˝u, remoncie lub roz-
biórce obiektu budowlanego,”, 

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) urzàdzeniach budowlanych — nale˝y przez
to rozumieç urzàdzenia techniczne zwiàzane
z obiektem budowlanym, zapewniajàce
mo˝liwoÊç u˝ytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, jak przy∏àcza i urzà-

dzenia instalacyjne, w tym s∏u˝àce oczysz-
czaniu lub gromadzeniu Êcieków, a tak˝e
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod Êmietniki,”,

e) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) terenie zamkni´tym — nale˝y przez to rozu-
mieç teren zamkni´ty, o którym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i karto-
graficznego,”,

f) w pkt 19 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecin-
kiem oraz dodaje si´ pkt 20 i 21 w brzmieniu:

„20) obszarze oddzia∏ywania obiektu — nale˝y
przez to rozumieç teren wyznaczony w oto-
czeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisów odr´bnych, wprowadzajàcych
zwiàzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu,

21) op∏acie — nale˝y przez to rozumieç kwot´
nale˝noÊci wnoszonà przez zobowiàzane-
go za okreÊlone ustawà obowiàzkowe kon-
trole dokonywane przez w∏aÊciwy organ.”;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Ka˝dy ma prawo zabudowy nieruchomo-
Êci gruntowej, je˝eli wyka˝e prawo do dys-
ponowania nieruchomoÊcià na cele bu-
dowlane, pod warunkiem zgodnoÊci za-
mierzenia budowlanego z przepisami.”; 

4) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze zwiàzanymi
z nim urzàdzeniami budowlanymi nale-
˝y, bioràc pod uwag´ przewidywany
okres u˝ytkowania, projektowaç i budo-
waç w sposób okreÊlony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajàc:
1) spe∏nienie wymagaƒ podstawowych

dotyczàcych:

a) bezpieczeƒstwa konstrukcji,

b) bezpieczeƒstwa po˝arowego,

c) bezpieczeƒstwa u˝ytkowania,

d) odpowiednich warunków higie-
nicznych i zdrowotnych oraz
ochrony Êrodowiska,

e) ochrony przed ha∏asem i drga-
niami,

f) oszcz´dnoÊci energii i odpowied-
niej izolacyjnoÊci cieplnej prze-
gród,
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USTAWA

z dnia 27 marca 2003 r.

o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji; ustaw´ z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowa-
niu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; ustaw´ z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne; ustaw´ z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz ustaw´ z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154,
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676.



2) warunki u˝ytkowe zgodne z przezna-
czeniem obiektu, w szczególnoÊci
w zakresie:

a) zaopatrzenia w wod´ i energi´
elektrycznà oraz, odpowiednio do
potrzeb, w energi´ cieplnà i pali-
wa, przy za∏o˝eniu efektywnego
wykorzystania tych czynników,

b) usuwania Êcieków, wody opado-
wej i odpadów,

3) mo˝liwoÊç utrzymania w∏aÊciwego
stanu technicznego,

4) niezb´dne warunki do korzystania
z obiektów u˝ytecznoÊci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wie-
lorodzinnego przez osoby niepe∏no-
sprawne, w szczególnoÊci poruszajà-
ce si´ na wózkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczeƒstwa i higieny
pracy,

6) ochron´ ludnoÊci, zgodnie z wyma-
ganiami obrony cywilnej,

7) ochron´ obiektów wpisanych do reje-
stru zabytków oraz obiektów obj´-
tych ochronà konserwatorskà,

8) odpowiednie usytuowanie na dzia∏ce
budowlanej,

9) poszanowanie, wyst´pujàcych w ob-
szarze obiektu, uzasadnionych intere-
sów osób trzecich, w tym zapewnie-
nie dost´pu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczeƒstwa i ochrony
zdrowia osób przebywajàcych na te-
renie budowy.

2. Obiekt budowlany nale˝y u˝ytkowaç
w sposób zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony Êrodowiska oraz
utrzymywaç w nale˝ytym stanie technicz-
nym i estetycznym, nie dopuszczajàc do
nadmiernego pogorszenia jego w∏aÊci-
woÊci u˝ytkowych i sprawnoÊci technicz-
nej, w szczególnoÊci w zakresie zwiàza-
nym z wymaganiami, o których mowa
w ust. 1 pkt 1—7.”;

5) po art. 5 dodaje si´ art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. 1. W przypadku budowy obiektu liniowe-
go, którego przebieg zosta∏ ustalony
w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego, a tak˝e wykony-
wania innych robót budowlanych do-
tyczàcych obiektu liniowego, gdy licz-
ba stron w post´powaniu przekracza
20, stosuje si´ przepis art. 49 Kodeksu
post´powania administracyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do inwe-
stora oraz w∏aÊcicieli, u˝ytkowników
wieczystych i zarzàdców nieruchomoÊci,
je˝eli na tych nieruchomoÊciach sà lub
b´dà wykonywane roboty budowlane.”;

6) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. Dla dzia∏ek budowlanych lub terenów, na
których jest przewidziana budowa obiek-
tów budowlanych lub funkcjonalnie po-
wiàzanych zespo∏ów obiektów budowla-
nych, nale˝y zaprojektowaç odpowiednie
zagospodarowanie, zgodnie z wymaga-
niami art. 5, zrealizowaç je przed odda-
niem tych obiektów (zespo∏ów) do u˝ytko-
wania oraz zapewniç utrzymanie tego za-
gospodarowania we w∏aÊciwym stanie
techniczno-u˝ytkowym przez okres istnie-
nia obiektów (zespo∏ów) budowlanych.”;

7) u˝yte w art. 7 w ust. 2 w pkt 1 i w pkt 2, w ust. 3
w pkt 1 i w pkt 2, w art. 10 w ust. 4 w zdaniu wst´p-
nym, w ust. 5, w ust. 7 i w ust. 8, w art. 16 w ust. 1,
w art. 19 w ust. 2, w art. 34 w ust. 6, w art. 43
w ust. 4, w art. 45 w ust. 4, w art. 64 w ust. 4,
w art. 72 w ust. 1 i w ust. 2, w art. 84b w ust. 4,
w art. 88 w ust. 3 i w ust. 9 oraz w art. 88a w ust. 3,
w ró˝nych przypadkach, wyrazy „minister w∏aÊci-
wy do spraw architektury i budownictwa” zast´pu-
je si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyra-
zami „minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”;

8) w art. 9:

a) w ust. 1 wyrazy „w art. 5 ust. 1 pkt 3” zast´puje
si´ wyrazami „w art. 5 ust. 1 pkt 4”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek do ministra, o którym mowa
w ust. 2, w sprawie upowa˝nienia do udzie-
lenia zgody na odst´pstwo w∏aÊciwy organ
sk∏ada przed wydaniem decyzji o pozwoleniu
na budow´. Wniosek powinien zawieraç:
1) charakterystyk´ obiektu oraz, w miar´

potrzeby, projekt zagospodarowania
dzia∏ki lub terenu, a je˝eli odst´pstwo
mog∏oby mieç wp∏yw na Êrodowisko lub
nieruchomoÊci sàsiednie — równie˝ pro-
jekty zagospodarowania tych nierucho-
moÊci, z uwzgl´dnieniem istniejàcej
i projektowanej zabudowy,

2) szczegó∏owe uzasadnienie koniecznoÊci
wprowadzenia odst´pstwa,

3) propozycje rozwiàzaƒ zamiennych,
4) pozytywnà opini´ wojewódzkiego kon-

serwatora zabytków w odniesieniu do
obiektów budowlanych wpisanych do re-
jestru zabytków oraz innych obiektów bu-
dowlanych usytuowanych na obszarach
obj´tych ochronà konserwatorskà,

5) w zale˝noÊci od potrzeb — pozytywnà opi-
ni´ innych zainteresowanych organów.”;

9) po art. 10 dodaje si´ art. 10a w brzmieniu:

„Art. 10a. Przepis art. 10 jest przepisem szczegól-
nym dotyczàcym bezpieczeƒstwa pro-
duktów w rozumieniu przepisów o ogól-
nym bezpieczeƒstwie produktów.”;
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10) w art. 12:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Samodzielne funkcje techniczne w budow-
nictwie, okreÊlone w ust. 1 pkt 1—5, mogà
wykonywaç wy∏àcznie osoby posiadajàce
odpowiednie wykszta∏cenie techniczne
i praktyk´ zawodowà, dostosowane do ro-
dzaju, stopnia skomplikowania dzia∏alnoÊci
i innych wymagaƒ zwiàzanych z wykonywa-
nà funkcjà, stwierdzone decyzjà, zwanà da-
lej „uprawnieniami budowlanymi”, wydanà
przez organ samorzàdu zawodowego, z za-
strze˝eniem art. 16 ust. 2.”,

b) ust. 4—7 otrzymujà brzmienie:

„4. Egzamin sk∏ada si´ przed komisjà egzamina-
cyjnà powo∏ywanà przez organ samorzàdu
zawodowego albo inny upowa˝niony organ.

5. Koszty post´powania kwalifikacyjnego,
obejmujàce w szczególnoÊci wynagrodze-
nie cz∏onków komisji egzaminacyjnej, pono-
si osoba ubiegajàca si´ o nadanie upraw-
nieƒ budowlanych.

6. Osoby wykonujàce samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie sà odpowie-
dzialne za wykonywanie tych funkcji zgod-
nie z przepisami i zasadami wiedzy technicz-
nej oraz za nale˝ytà starannoÊç w wykony-
waniu pracy, jej w∏aÊciwà organizacj´, bez-
pieczeƒstwo i jakoÊç.

7. Podstaw´ do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stano-
wi wpis, w drodze decyzji, do centralnego re-
jestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3
lit. a), oraz — zgodnie z odr´bnymi przepisa-
mi — wpis na list´ cz∏onków w∏aÊciwej izby
samorzàdu zawodowego, potwierdzony za-
Êwiadczeniem wydanym przez t´ izb´.”;

11) w art. 14 w ust. 1:

a) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) drogowej,

2b) mostowej,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzàdzeƒ cieplnych, wentylacyjnych, gazo-
wych, wodociàgowych i kanalizacyjnych,”;

12) w art. 15 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. W∏aÊciwy organ samorzàdu zawodowego, z za-
strze˝eniem art. 16 ust. 2, na wniosek zaintere-
sowanego, orzeka, w drodze decyzji, o nadaniu
tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego, okreÊlajàc,
na podstawie opinii, o których mowa w ust. 1
pkt 2 lit. c), oraz odbytej praktyki, zakres, w któ-
rym funkcja rzeczoznawcy budowlanego mo˝e
byç wykonywana. Zakres ten nie mo˝e wykra-
czaç poza specjalnoÊç techniczno-budowlanà
obj´tà posiadanymi uprawnieniami. 

3. Podstaw´ do podj´cia czynnoÊci rzeczoznawcy
budowlanego stanowi dokonanie wpisu,

w drodze decyzji, do centralnego rejestru rze-
czoznawców budowlanych.”;

13) w art. 16:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
specjalnoÊci inne ni˝ okreÊlone w art. 14
ust. 1 pkt 1—5, rodzaje i zakres przygotowa-
nia zawodowego do wykonywania samo-
dzielnych funkcji technicznych w tych spe-
cjalnoÊciach oraz w∏aÊciwe organy stwier-
dzajàce posiadanie przygotowania zawodo-
wego.”,

b) dodaje si´ ust. 3—6 w brzmieniu:

„3. SpecjalnoÊci, o których mowa w ust. 2, okre-
Êla si´, je˝eli jest to uzasadnione rozwojem
wiedzy technicznej w budownictwie oraz
potrzebà zapewnienia udzia∏u w procesie
budowy osób o szczególnych kwalifikacjach
zawodowych.

4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 2,
okreÊla si´ w szczególnoÊci: sposób stwier-
dzania posiadania przygotowania zawodo-
wego, ograniczenia zakresu uprawnieƒ bu-
dowlanych, wykaz kierunków wykszta∏cenia
odpowiedniego i pokrewnego dla danej
specjalnoÊci, wykaz specjalizacji wyodr´b-
nionych w ramach poszczególnych specjal-
noÊci, sposób przeprowadzania i zakres eg-
zaminu, szczegó∏owe zasady odp∏atnoÊci
z tego tytu∏u oraz szczegó∏owe zasady wy-
nagradzania cz∏onków komisji egzaminacyj-
nej, a tak˝e sposób ustanawiania rzeczo-
znawców budowlanych w tych specjalno-
Êciach. 

5. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, do-
datkowe wymagania, jakie powinny spe∏-
niaç osoby ubiegajàce si´ o uprawnienia bu-
dowlane w specjalnoÊciach ustanowionych
na podstawie ust. 2.

6. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 5,
mo˝e okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) obowiàzek ukoƒczenia kursu doskonalà-
cego, program tego kursu, wymagania
stawiane jednostkom organizujàcym
kurs oraz sposób dokumentowania jego
ukoƒczenia,

2) dodatkowe warunki wynikajàce ze specy-
fiki specjalnoÊci,

3) wymagania dotyczàce badaƒ lekarskich
i psychologicznych, w tym uprawnieƒ do
wydawania zaÊwiadczeƒ.”;

14) w art. 18 w ust. 1 na koƒcu pkt 4 stawia si´ przeci-
nek oraz dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stop-
niem skomplikowania robót budowlanych lub
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warunkami gruntowymi, nadzoru nad wyko-
nywaniem robót budowlanych”;

15) w art. 20:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opracowanie projektu budowlanego w spo-
sób zgodny z ustaleniami okreÊlonymi w de-
cyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, wymaganiami ustawy, przepi-
sami oraz zasadami wiedzy technicznej,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Projektant ma obowiàzek zapewniç spraw-
dzenie projektu architektoniczno-budowla-
nego pod wzgl´dem zgodnoÊci z przepisa-
mi, w tym techniczno-budowlanymi, przez
osob´ posiadajàcà uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeƒ w odpo-
wiedniej specjalnoÊci lub rzeczoznawc´ bu-
dowlanego.”,

c) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) projektów obiektów budowlanych o prostej
konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jedno-
rodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze,
inwentarskie i sk∏adowe.”;

16) w art. 21a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik budowy jest obowiàzany, w opar-
ciu o informacj´, o której mowa w art. 20
ust. 1 pkt 1b, sporzàdziç lub zapewniç spo-
rzàdzenie, przed rozpocz´ciem budowy, pla-
nu bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia,
uwzgl´dniajàc specyfik´ obiektu budowla-
nego i warunki prowadzenia robót budowla-
nych, w tym planowane jednoczesne pro-
wadzenie robót budowlanych i produkcji
przemys∏owej.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Plan bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia na
budowie sporzàdza si´, je˝eli:

1) w trakcie budowy wykonywany b´dzie
przynajmniej jeden z rodzajów robót bu-
dowlanych wymienionych w ust. 2 lub

2) przewidywane roboty budowlane majà
trwaç d∏u˝ej ni˝ 30 dni roboczych i jed-
noczeÊnie b´dzie przy nich zatrudnio-
nych co najmniej 20 pracowników lub
pracoch∏onnoÊç planowanych robót b´-
dzie przekraczaç 500 osobodni.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wymagania dotyczàce bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót
budowlanych okreÊlajà odr´bne przepisy
w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny pracy.”,

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy zakres i form´:

a) informacji dotyczàcej bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia,

b) planu bezpieczeƒstwa i ochrony zdro-
wia

— majàc na uwadze specyfik´ projekto-
wanego obiektu budowlanego,

2) szczegó∏owy zakres rodzajów robót bu-
dowlanych, o których mowa w ust. 2, ma-
jàc na uwadze stopieƒ zagro˝eƒ, jakie
stwarzajà poszczególne ich rodzaje.”;

17) w art. 22:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia
obiektu oraz zorganizowanie budowy i kie-
rowanie budowà obiektu budowlanego
w sposób zgodny z projektem i pozwole-
niem na budow´, przepisami, w tym tech-
niczno-budowlanymi, oraz przepisami bez-
pieczeƒstwa i higieny pracy,”,

b) pkt 3b otrzymuje brzmienie:

„3b) koordynowanie dzia∏aƒ zapewniajàcych
przestrzeganie podczas wykonywania ro-
bót budowlanych zasad bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia zawartych w przepisach,
o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w pla-
nie bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia,”;

18) uchyla si´ art. 23a;

19) w art. 25 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) reprezentowanie inwestora na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnoÊci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budow´, przepi-
sami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakoÊci wykonywanych robót
i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególnoÊci zapobieganie zastosowaniu
wyrobów budowlanych wadliwych i niedopusz-
czonych do stosowania w budownictwie,”;

20) w art. 26 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydawaç kierownikowi budowy lub kierowni-
kowi robót polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczàce: usuni´cia
nieprawid∏owoÊci lub zagro˝eƒ, wykonania
prób lub badaƒ, tak˝e wymagajàcych odkrycia
robót lub elementów zakrytych, oraz przedsta-
wienia ekspertyz dotyczàcych prowadzonych
robót budowlanych i dowodów dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobów bu-
dowlanych oraz urzàdzeƒ technicznych,”;

21) art. 28 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 28. 1. Roboty budowlane mo˝na rozpoczàç
jedynie na podstawie ostatecznej de-
cyzji o pozwoleniu na budow´, z za-
strze˝eniem art. 29—31.

2. Stronami w post´powaniu w sprawie
pozwolenia na budow´ sà: inwestor

Dziennik Ustaw Nr 80 — 5249 — Poz. 718



oraz w∏aÊciciele, u˝ytkownicy wieczy-
Êci lub zarzàdcy nieruchomoÊci znajdu-
jàcych si´ w obszarze oddzia∏ywania
obiektu.

3. Przepisu art. 31 Kodeksu post´powa-
nia administracyjnego nie stosuje si´
w post´powaniu w sprawie pozwole-
nia na budow´.”;

22) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1. Pozwolenia na budow´ nie wymaga
budowa:

1) obiektów gospodarczych zwiàza-
nych z produkcjà rolnà i uzupe∏niajà-
cych zabudow´ zagrodowà w ra-
mach istniejàcej dzia∏ki siedliskowej:

a) parterowych budynków gospo-
darczych o powierzchni zabudo-
wy do 35 m2, przy rozpi´toÊci kon-
strukcji nie wi´kszej ni˝ 4,80 m,

b) p∏yt do sk∏adowania obornika,

c) szczelnych zbiorników na gno-
jówk´ lub gnojowic´ o pojemno-
Êci do 25 m3,

d) naziemnych silosów na materia-
∏y sypkie o pojemnoÊci do 30 m3

i wysokoÊci nie wi´kszej ni˝
4,50 m,

e) suszarni kontenerowych o po-
wierzchni zabudowy do 21 m2,

2) budynków gospodarczych, wiat
i altan o powierzchni zabudowy do
10 m2, przy czym ∏àczna liczba tych
obiektów nie mo˝e przekraczaç
dwóch na ka˝de 1000 m2 po-
wierzchni dzia∏ki,

3) indywidualnych przydomowych
oczyszczalni Êcieków o wydajnoÊci
do 7,50 m3 na dob´,

4) altan i obiektów gospodarczych na
dzia∏kach w pracowniczych ogro-
dach dzia∏kowych o powierzchni
zabudowy do 25 m2 w miastach
i do 35 m2 poza granicami miast
oraz wysokoÊci do 5 m przy da-
chach stromych i do 4 m przy da-
chach p∏askich,

5) wiat przystankowych i peronowych,

6) budynków gospodarczych o po-
wierzchni zabudowy do 20 m2, s∏u-
˝àcych jako zaplecze do bie˝àcego
utrzymania linii kolejowych, po∏o-
˝onych na terenach stanowiàcych
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa i b´dà-
cych we w∏adaniu zarzàdu kolei,

7) wolno stojàcych kabin telefonicz-
nych,

8) parkometrów z w∏asnym zasila-
niem,

9) boisk szkolnych,

10) miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych do 10 stanowisk
w∏àcznie,

11) zatok parkingowych na drogach wo-
jewódzkich, powiatowych i gmin-
nych,

12) tymczasowych obiektów budowla-
nych, niepo∏àczonych trwale
z gruntem i przewidzianych do roz-
biórki lub przeniesienia w inne
miejsce w terminie okreÊlonym
w zg∏oszeniu, o którym mowa
w art. 30 ust. 1, ale nie póêniej ni˝
przed up∏ywem 120 dni od dnia
rozpocz´cia budowy okreÊlonego
w zg∏oszeniu; zwolnienie to nie do-
tyczy obiektów, które mogà znaczà-
co oddzia∏ywaç na Êrodowisko
w rozumieniu przepisów o ochro-
nie Êrodowiska,

13) obiektów gospodarczych przezna-
czonych wy∏àcznie na cele gospo-
darki leÊnej, po∏o˝onych na grun-
tach leÊnych Skarbu Paƒstwa,

14) obiektów budowlanych pi´trzà-
cych wod´ i upustowych o wysoko-
Êci pi´trzenia poni˝ej 1 m poza rze-
kami ˝eglownymi oraz poza obsza-
rem parków narodowych, rezerwa-
tów przyrody i parków krajobrazo-
wych oraz ich otulin,

15) przydomowych basenów i oczek
wodnych o powierzchni do 30 m2,

16) pomostów o d∏ugoÊci ca∏kowitej
do 25 m i wysokoÊci, liczonej od ko-
rony pomostu do dna akwenu, do
2,50 m, s∏u˝àcych do:

a) cumowania niewielkich jedno-
stek p∏ywajàcych, jak ∏odzie, ka-
jaki, jachty,

b) uprawiania w´dkarstwa,

c) rekreacji,

17) opasek brzegowych oraz innych
sztucznych, powierzchniowych lub
liniowych umocnieƒ brzegu mor-
skiego, brzegu morskich wód we-
wn´trznych, niestanowiàcych kon-
strukcji oporowych,

18) pochylni przeznaczonych dla osób
niepe∏nosprawnych,

19) instalacji zbiornikowych na gaz
p∏ynny z pojedynczym zbiornikiem
o pojemnoÊci do 7 m3, przeznaczo-
nych do zasilania instalacji gazo-
wych w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych,

20) przy∏àczy do budynków: elektro-
energetycznych, wodociàgowych,
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kanalizacyjnych, gazowych, ciepl-
nych i telekomunikacyjnych,

21) urzàdzeƒ pomiarowych, wraz z ogro-
dzeniami i drogami wewn´trznymi,
paƒstwowej s∏u˝by hydrologiczno-
-meteorologicznej i paƒstwowej
s∏u˝by hydrogeologicznej:

a) posterunków: wodowskazowych,
meteorologicznych, opadowych
oraz wód podziemnych,

b) punktów: obserwacyjnych sta-
nów wód podziemnych oraz
monitoringu jakoÊci wód pod-
ziemnych,

c) piezometrów obserwacyjnych
i obudowanych êróde∏,

22) obiektów ma∏ej architektury,

23) ogrodzeƒ,

24) obiektów przeznaczonych do cza-
sowego u˝ytkowania w trakcie re-
alizacji robót budowlanych, po∏o-
˝onych na terenie budowy, oraz
ustawianie barakowozów u˝ywa-
nych przy wykonywaniu robót bu-
dowlanych, badaniach geologicz-
nych i pomiarach geodezyjnych,

25) tymczasowych obiektów budowla-
nych stanowiàcych wy∏àcznie eks-
ponaty wystawowe, niepe∏niàcych
jakichkolwiek funkcji u˝ytkowych,
usytuowanych na terenach prze-
znaczonych na ten cel,

26) znaków geodezyjnych, a tak˝e
obiektów triangulacyjnych, poza
obszarem parków narodowych i re-
zerwatów przyrody.

2. Pozwolenia na budow´ nie wymaga
wykonywanie robót budowlanych po-
legajàcych na:

1) remoncie istniejàcych obiektów bu-
dowlanych, z wyjàtkiem obiektów
wpisanych do rejestru zabytków, je-
˝eli nie obejmuje on zmiany lub wy-
miany elementów konstrukcyjnych
obiektu i instalacji gazowych, z za-
strze˝eniem pkt 2, albo zabezpiecze-
nia przed wp∏ywami eksploatacji
górniczej lub powodzià,

2) remoncie instalacji gazowych w lo-
kalach mieszkalnych oraz remoncie
instalacji gazu p∏ynnego w budyn-
kach mieszkalnych jednorodzinnych,

3) przebudowie i remoncie przy∏àczy
do budynku: elektroenergetycz-
nych, wodociàgowych, kanalizacyj-
nych, gazowych, cieplnych i teleko-
munikacyjnych,

4) dociepleniu Êcian budynków o wy-
sokoÊci do 12 m,

5) utwardzeniu powierzchni gruntu
na dzia∏kach budowlanych,

6) instalowaniu i remoncie tablic
i urzàdzeƒ reklamowych, z wyjàt-
kiem reklam Êwietlnych i podÊwie-
tlanych usytuowanych poza obsza-
rem zabudowanym w rozumieniu
przepisów o ruchu drogowym,

7) remoncie pomostów, o których
mowa w ust. 1 pkt 16,

8) remoncie obiektów regulacji rzek,

9) wykonywaniu i remoncie urzàdzeƒ
melioracji wodnych szczegó∏o-
wych, z wyjàtkiem:

a) ziemnych stawów hodowlanych,

b) urzàdzeƒ melioracji wodnych
szczegó∏owych usytuowanych
w granicach parków narodowych,
rezerwatów przyrody i parków
krajobrazowych oraz ich otulin,

10) wykonywaniu i remoncie uj´ç wód
Êródlàdowych powierzchniowych
o wydajnoÊci poni˝ej 50 m3/h oraz
obudowy uj´ç wód podziemnych,

11) przebudowie i remoncie sieci tele-
komunikacyjnych, elektroenerge-
tycznych, wodociàgowych, kanali-
zacyjnych i cieplnych prowadzo-
nych po dotychczasowych trasach,

12) przebudowie i remoncie dróg, to-
rów i urzàdzeƒ kolejowych,

13) wykonywaniu podczyszczeniowych
robót czerpalnych polegajàcych na
usuni´ciu sp∏yceƒ dna, powsta∏ych
w czasie u˝ytkowania basenów i ka-
na∏ów portowych oraz torów wod-
nych, w stosunku do g∏´bokoÊci tech-
nicznych (eksploatacyjnych) i nachy-
leƒ skarp podwodnych akwenu, ob-
j´tych uprzednio uzyskanym pozwo-
leniem wodnoprawnym i pozwole-
niem na wykonywanie robót czer-
palnych,

14) instalowaniu krat na obiektach bu-
dowlanych,

15) instalowaniu urzàdzeƒ na obiek-
tach budowlanych.”;

23) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. 1. Zg∏oszenia w∏aÊciwemu organowi wy-
maga: 

1) budowa, o której mowa w art. 29
ust. 1 pkt 1—3 i pkt 5—21,

2) wykonywanie robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 2
pkt 1—13,

3) budowa ogrodzeƒ od strony dróg,
ulic, placów, torów kolejowych i in-
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nych miejsc publicznych oraz ogro-
dzeƒ o wysokoÊci powy˝ej 2,20 m
i wykonywanie robót budowlanych
polegajàcych na instalowaniu:

a) krat na budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych, u˝ytecznoÊci
publicznej i zamieszkania zbioro-
wego oraz obiektach wpisanych
do rejestru zabytków,

b) urzàdzeƒ o wysokoÊci powy˝ej
3 m na obiektach budowlanych,

4) budowa obiektów ma∏ej architektu-
ry w miejscach publicznych.

2. W zg∏oszeniu nale˝y okreÊliç rodzaj, za-
kres i sposób wykonywania robót bu-
dowlanych oraz termin ich rozpocz´cia.
Do zg∏oszenia nale˝y do∏àczyç oÊwiad-
czenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4
pkt 2, oraz, w zale˝noÊci od potrzeb, od-
powiednie szkice lub rysunki, a tak˝e
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wy-
magane odr´bnymi przepisami. W ra-
zie koniecznoÊci uzupe∏nienia zg∏osze-
nia w∏aÊciwy organ nak∏ada, w drodze
postanowienia, na zg∏aszajàcego obo-
wiàzek uzupe∏nienia, w okreÊlonym ter-
minie, brakujàcych dokumentów,
a w przypadku ich nieuzupe∏nienia —
wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

3. W zg∏oszeniu budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, nale˝y po-
nadto przedstawiç projekt zagospoda-
rowania dzia∏ki lub terenu, uzgodniony
z rzeczoznawcà do spraw zabezpieczeƒ
przeciwpo˝arowych, wraz z opisem
technicznym instalacji wykonanym
przez projektanta posiadajàcego wy-
magane uprawnienia budowlane. 

4. W zg∏oszeniu budowy, o której mowa
w ust. 1 pkt 4, nale˝y ponadto przedsta-
wiç projekt zagospodarowania dzia∏ki
lub terenu, wykonany przez projektan-
ta posiadajàcego wymagane upraw-
nienia budowlane.

5. Zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1,
nale˝y dokonaç przed terminem zamie-
rzonego rozpocz´cia robót budowla-
nych. Do wykonywania robót budowla-
nych mo˝na przystàpiç, je˝eli w termi-
nie 30 dni od dnia dor´czenia zg∏osze-
nia w∏aÊciwy organ nie wniesie, w dro-
dze decyzji, sprzeciwu i nie póêniej ni˝
po up∏ywie 2 lat od okreÊlonego
w zg∏oszeniu terminu ich rozpocz´cia.

6. W∏aÊciwy organ wnosi sprzeciw, je˝eli:

1) zg∏oszenie dotyczy budowy lub wy-
konywania robót budowlanych ob-
j´tych obowiàzkiem uzyskania po-
zwolenia na budow´,

2) budowa lub wykonywanie robót bu-
dowlanych obj´tych zg∏oszeniem
narusza ustalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego lub inne przepisy,

3) zg∏oszenie dotyczy budowy tymcza-
sowego obiektu budowlanego,
o którym mowa w art. 29 ust. 1
pkt 12, w miejscu, w którym taki
obiekt istnieje.

7. W∏aÊciwy organ mo˝e na∏o˝yç, w dro-
dze decyzji, o której mowa w ust. 5,
obowiàzek uzyskania pozwolenia na
wykonanie okreÊlonego obiektu lub ro-
bót budowlanych obj´tych obowiàz-
kiem zg∏oszenia, o którym mowa
w ust. 1, je˝eli ich realizacja mo˝e naru-
szaç ustalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego lub
spowodowaç:

1) zagro˝enie bezpieczeƒstwa ludzi
lub mienia,

2) pogorszenie stanu Êrodowiska lub
stanu zachowania zabytków,

3) pogorszenie warunków zdrowotno-
-sanitarnych,

4) wprowadzenie, utrwalenie bàdê
zwi´kszenie ograniczeƒ lub ucià˝li-
woÊci dla terenów sàsiednich.”;

24) w art. 31:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

1) budynków i budowli — niewpisanych do
rejestru zabytków oraz nieobj´tych opie-
kà konserwatorskà — 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 bu-
dow´ których nie jest wymagane pozwo-
lenie na budow´, je˝eli nie podlegajà
ochronie jako zabytki.”,

b) w ust. 2 wyrazy „art. 30 ust. 2” zast´puje si´ wy-
razami „art. 30 ust. 5”;

25) w art. 32:

a) w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) z∏o˝y∏ wniosek w tej sprawie w okresie wa˝-
noÊci decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu, je˝eli jest ona wyma-
gana zgodnie z przepisami o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) z∏o˝y∏ oÊwiadczenie, pod rygorem odpowie-
dzialnoÊci karnej, o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoÊcià na cele bu-
dowlane.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
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„4a. Nie wydaje si´ pozwolenia na budow´
w przypadku rozpocz´cia robót budowla-
nych z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory:
wniosku o pozwolenie na budow´, oÊwiad-
czenia o posiadanym prawie do dyspono-
wania nieruchomoÊcià na cele budowlane
i decyzji o pozwoleniu na budow´.”,

d) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Wzory wniosku i oÊwiadczenia, o których
mowa w ust. 5, powinny obejmowaç w szcze-
gólnoÊci dane osobowe lub nazw´ inwestora
oraz inne informacje niezb´dne do podj´cia
rozstrzygni´cia w prowadzonym post´powa-
niu. Wzór decyzji o pozwoleniu na budow´
powinien obejmowaç w szczególnoÊci okre-
Êlenie organu wydajàcego decyzj´, dane oso-
bowe lub nazw´ inwestora i innych stron po-
st´powania oraz inne informacje niezb´dne
inwestorowi do legalnego wykonywania ro-
bót budowlanych.”;

26) w art. 33 w ust. 2 pkt 1—4 otrzymujà brzmienie:

„1) 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz
z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i in-
nymi dokumentami wymaganymi przepisami
szczególnymi oraz zaÊwiadczeniem, o którym
mowa w art. 12 ust. 7,

2) oÊwiadczenie o posiadanym prawie do dyspo-
nowania nieruchomoÊcià na cele budowlane,

3) decyzj´ o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, je˝eli jest ona wymagana
zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym,

4) w przypadku obiektów zak∏adów górniczych
oraz obiektów usytuowanych na terenach za-
mkni´tych i terenach, o których mowa w art. 82
ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z or-
ganem administracji architektoniczno-budow-
lanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projek-
towanych rozwiàzaƒ w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów bu-
dowlanych projektowanych od strony dróg,
ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg,
linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia
terenu, wyprowadzonych poza granice tere-
nu zamkni´tego, portów morskich i przysta-
ni morskich, a tak˝e pod∏àczeƒ tych obiek-
tów do sieci u˝ytku publicznego.”;

27) w art. 34:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Projekt budowlany powinien spe∏niaç wy-
magania okreÊlone w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, je˝e-
li jest ona wymagana zgodnie z przepisami

o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.”,

b) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „art. 5 ust. 1 pkt 3” za-
st´puje si´ wyrazami „art. 5 ust. 1 pkt 4”,

c) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje si´ do pro-
jektu budowlanego przebudowy lub mon-
ta˝u obiektu budowlanego, je˝eli, zgodnie
z przepisami o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, nie jest wymagane
ustalenie warunków zabudowy i zagospo-
darowania terenu.”,

d) po ust. 3a dodaje si´ ust. 3b w brzmieniu:

„3b. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje si´ do pro-
jektu budowlanego budowy lub przebudo-
wy urzàdzeƒ budowlanych bàdê podziem-
nych sieci uzbrojenia terenu, je˝eli ca∏oÊç
problematyki mo˝e byç przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dzia∏ki lub
terenu.”;

28) w art. 35:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wykonanie — a w przypadku obowiàzku
sprawdzenia projektu, o którym mowa
w art. 20 ust. 2, tak˝e sprawdzenie projektu
— przez osob´ posiadajàcà wymagane
uprawnienia budowlane.”,

b) uchyla si´ ust. 2,

c) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. W razie stwierdzenia naruszeƒ, w zakresie
okreÊlonym w ust. 1, w∏aÊciwy organ nak∏a-
da postanowieniem obowiàzek usuni´cia
wskazanych nieprawid∏owoÊci, okreÊlajàc
termin ich usuni´cia, a po jego bezskutecz-
nym up∏ywie wydaje decyzj´ o odmowie za-
twierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia
na budow´.

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

d) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku gdy w∏aÊciwy organ nie wyda
decyzji w sprawie pozwolenia na budow´
w terminie 2 miesi´cy od dnia z∏o˝enia
wniosku o wydanie takiej decyzji, organ
wy˝szego stopnia wymierza temu organowi
kar´ w wysokoÊci 500 z∏ za ka˝dy dzieƒ zw∏o-
ki. Kara ta stanowi dochód Skarbu Paƒ-
stwa.”;

29) po art. 35 dodaje si´ art. 35a w brzmieniu:

„Art. 35a. 1. W przypadku wniesienia skargi do sà-
du administracyjnego na decyzj´
o pozwoleniu na budow´ wstrzyma-
nie wykonania tej decyzji na wniosek
skar˝àcego sàd mo˝e uzale˝niç od
z∏o˝enia przez skar˝àcego kaucji na
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zabezpieczenie roszczeƒ inwestora
z powodu wstrzymania wykonania
decyzji.

2. W przypadku uznania skargi za s∏usz-
nà w ca∏oÊci lub w cz´Êci kaucja pod-
lega zwrotowi.

3. W przypadku oddalenia skargi kaucj´
przeznacza si´ na zaspokojenie rosz-
czeƒ inwestora.

4. W sprawach kaucji stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy Kodeksu post´po-
wania cywilnego o zabezpieczeniu
roszczeƒ.”;

30) w art. 36:

a) w ust. 1 w pkt 5 kropk´ na koƒcu zast´puje si´
przecinkiem oraz dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) zamieszcza informacj´ o obowiàzkowej kon-
troli, o której mowa w art. 59b ust. 1.”,

b) uchyla si´ ust. 2;

31) w art. 36a dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Inwestor, w przypadku wàtpliwoÊci co do cha-
rakteru planowanego odstàpienia od zatwier-
dzonego projektu budowlanego lub innych
warunków pozwolenia na budow´, wyst´puje
do w∏aÊciwego organu, do∏àczajàc opini´ pro-
jektanta, o udzielenie informacji, czy odstàpie-
nie to wymaga uzyskania decyzji o zmianie po-
zwolenia na budow´.

4. W∏aÊciwy organ udziela odpowiedzi w termi-
nie 14 dni od dnia przedstawienia planowa-
nych rozwiàzaƒ. Nieudzielenie informacji
w tym terminie jest równoznaczne z uznaniem
planowanego odstàpienia za nieistotne.”;

32) w art. 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rozpocz´cie albo wznowienie budowy w przy-
padkach okreÊlonych w ust. 1 i art. 36a ust. 2
mo˝e nastàpiç po wydaniu nowej decyzji o po-
zwoleniu na budow´, o której mowa w art. 28,
albo decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót
budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 3.”;

33) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. 1. Prowadzenie robót budowlanych przy
obiekcie budowlanym wpisanym do
rejestru zabytków wymaga, przed wy-
daniem decyzji o pozwoleniu na budo-
w´, uzyskania pozwolenia na prowa-
dzenie tych robót, wydanego przez
w∏aÊciwego wojewódzkiego konser-
watora zabytków.

2. Pozwolenie na rozbiórk´ obiektu bu-
dowlanego wpisanego do rejestru za-
bytków mo˝e byç wydane po uzyskaniu
decyzji Generalnego Konserwatora Za-
bytków dzia∏ajàcego w imieniu ministra
w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego o skreÊleniu
tego obiektu z rejestru zabytków.

3. W stosunku do obiektów budowlanych
niewpisanych do rejestru zabytków,
a obj´tych ochronà konserwatorskà na
podstawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, pozwo-
lenie na budow´ lub rozbiórk´ wydaje
w∏aÊciwy organ w uzgodnieniu z woje-
wódzkim konserwatorem zabytków.

4. Wojewódzki konserwator zabytków
jest obowiàzany zajàç stanowisko
w sprawie wniosku o pozwolenie na
budow´ lub rozbiórk´ obiektów bu-
dowlanych, o których mowa w ust. 3,
w terminie 30 dni od dnia jego dor´cze-
nia. Niezaj´cie stanowiska w tym ter-
minie uznaje si´ jako brak zastrze˝eƒ
do przedstawionych we wniosku roz-
wiàzaƒ projektowych.”;

34) art. 40 otrzymuje brzmienie:

„Art. 40. 1. Organ, który wyda∏ decyzj´ okreÊlonà
w art. 28, jest obowiàzany, za zgodà
strony, na rzecz której decyzja zosta∏a
wydana, do przeniesienia tej decyzji na
rzecz innego podmiotu, je˝eli przyjmu-
je on wszystkie warunki zawarte w tej
decyzji oraz z∏o˝y oÊwiadczenie, o któ-
rym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio
do decyzji o pozwoleniu na wznowie-
nie robót budowlanych, o której mowa
w art. 51 ust. 3.

3. Stronami w post´powaniu o przenie-
sienie decyzji o pozwoleniu na budow´
lub o pozwoleniu na wznowienie robót
budowlanych sà jedynie podmioty,
mi´dzy którymi ma byç dokonane prze-
niesienie decyzji.”;

35) w art. 41 w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) oÊwiadczenie kierownika budowy (robót),
stwierdzajàce sporzàdzenie planu bezpieczeƒ-
stwa i ochrony zdrowia oraz przyj´cie obo-
wiàzku kierowania budowà (robotami budow-
lanymi), a tak˝e zaÊwiadczenie, o którym mo-
wa w art. 12 ust. 7,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestor-
skiego — oÊwiadczenie inspektora nadzoru in-
westorskiego, stwierdzajàce przyj´cie obo-
wiàzku pe∏nienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi, a tak˝e za-
Êwiadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7,”;

36) w art. 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do budowy
lub rozbiórki obiektów, dla których nie jest wy-
magane pozwolenie na budow´, z wyjàtkiem
budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19.
W∏aÊciwy organ mo˝e wy∏àczyç, w drodze de-
cyzji, stosowanie tych przepisów równie˝
w stosunku do innych obiektów, je˝eli jest to
uzasadnione nieznacznym stopniem skompli-
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kowania robót budowlanych lub innymi wa˝-
nymi wzgl´dami.”;

37) art. 48 otrzymuje brzmienie:

„Art. 48. 1. W∏aÊciwy organ nakazuje, z zastrze˝e-
niem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiór-
k´ obiektu budowlanego, lub jego cz´-
Êci, b´dàcego w budowie albo wybu-
dowanego bez wymaganego pozwole-
nia na budow´.

2. Je˝eli budowa, o której mowa w ust. 1:

1) jest zgodna z przepisami o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, a w szczególnoÊci z ustalenia-
mi obowiàzujàcego miejscowego
planu zagospodarowania prze-
strzennego, 

2) nie narusza przepisów, w tym tech-
niczno-budowlanych, w zakresie
uniemo˝liwiajàcym doprowadzenie
obiektu budowlanego lub jego cz´-
Êci do stanu zgodnego z prawem

— w∏aÊciwy organ wstrzymuje posta-
nowieniem prowadzenie robót budow-
lanych. 

3. W postanowieniu, o którym mowa
w ust. 2, ustala si´ wymagania doty-
czàce niezb´dnych zabezpieczeƒ budo-
wy oraz nak∏ada obowiàzek przedsta-
wienia, w wyznaczonym terminie:

1) zaÊwiadczenia organu w∏aÊciwego
w sprawach ustalenia warunków
zabudowy i zagospodarowania te-
renu o zgodnoÊci obiektu z przepi-
sami, o których mowa w ust. 2 pkt 1,

2) dokumentów, o których mowa
w art. 33 ust. 2 i 3; do projektu archi-
tektoniczno-budowlanego nie sto-
suje si´ przepisu art. 20 ust. 3 pkt 2.

4. W przypadku niespe∏nienia w wyzna-
czonym terminie obowiàzków, o któ-
rych mowa w ust. 3, stosuje si´ przepis
ust. 1.

5. Inwestor, po spe∏nieniu obowiàzków,
o których mowa w ust. 3, wyst´puje
z wnioskiem o wydanie decyzji o za-
twierdzeniu projektu budowlanego
i pozwoleniu na wznowienie robót bu-
dowlanych, je˝eli budowa nie zosta∏a
zakoƒczona.”;

38) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. 1. W∏aÊciwy organ, przed wydaniem de-
cyzji w sprawie zatwierdzenia projektu
budowlanego i udzielenia pozwolenia
na wznowienie robót budowlanych,
bada:

1) zgodnoÊç projektu zagospodarowa-
nia dzia∏ki lub terenu z przepisami
o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, a w szczególnoÊci
z ustaleniami obowiàzujàcego miej-
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

2) kompletnoÊç projektu budowlane-
go i posiadanie wymaganych opi-
nii, uzgodnieƒ, pozwoleƒ i spraw-
dzeƒ,

3) wykonanie projektu budowlanego
przez osob´ posiadajàcà wymaga-
ne uprawnienia budowlane

— oraz, w drodze postanowienia,
ustala wysokoÊç op∏aty legalizacyjnej.
Na postanowienie przys∏uguje za˝ale-
nie.

2. Do op∏aty legalizacyjnej stosuje si´
przepisy dotyczàce kar, o których mo-
wa w art. 59f ust. 1, z tym ˝e stawka
op∏aty podlega pi´çdziesi´ciokrotne-
mu podwy˝szeniu.

3. W przypadku stwierdzenia naruszeƒ,
w zakresie okreÊlonym w ust. 1, w∏aÊci-
wy organ nak∏ada postanowieniem
obowiàzek usuni´cia wskazanych nie-
prawid∏owoÊci, w okreÊlonym termi-
nie, a po jego bezskutecznym up∏ywie
wydaje decyzj´, o której mowa
w art. 48 ust. 1. Decyzj´ t´ wydaje si´
równie˝ w przypadku nieuiszczenia
w terminie op∏aty legalizacyjnej.

4. W razie spe∏nienia wymagaƒ, okreÊlo-
nych w ust. 1, w∏aÊciwy organ wydaje
decyzj´:
1) o zatwierdzeniu projektu budowla-

nego i pozwoleniu na wznowienie
robót,

2) o zatwierdzeniu projektu budowla-
nego, je˝eli budowa zosta∏a zakoƒ-
czona.

5. W decyzji, o której mowa w ust. 4, na-
k∏ada si´ obowiàzek uzyskania decyzji
o pozwoleniu na u˝ytkowanie.”;

39) po art. 49 dodaje si´ art. 49a i 49b w brzmieniu:

„Art. 49a. 1. W przypadku uchylenia w post´po-
waniu odwo∏awczym decyzji, o której
mowa w art. 49 ust. 4, i wydania decy-
zji, o której mowa w art. 48 ust. 1,
op∏ata legalizacyjna podlega zwroto-
wi, z zastrze˝eniem ust. 2, w terminie
30 dni od dnia stwierdzenia wykona-
nia rozbiórki.

2. Je˝eli wykonanie decyzji o nakazie
rozbiórki obiektu budowlanego odby-
wa si´ w trybie wykonania zast´pcze-
go, o którym mowa w przepisach
o post´powaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji, op∏at´ legalizacyjnà zali-
cza si´ w poczet kosztów wykonania
zast´pczego.
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Art. 49b. 1. W∏aÊciwy organ nakazuje, z zastrze˝e-
niem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiór-
k´ obiektu budowlanego, lub jego cz´-
Êci, b´dàcego w budowie albo wybu-
dowanego bez wymaganego zg∏osze-
nia bàdê pomimo wniesienia sprzeci-
wu przez w∏aÊciwy organ.

2. Je˝eli budowa, o której mowa w ust. 1,
jest zgodna z przepisami o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
a w szczególnoÊci z ustaleniami obo-
wiàzujàcego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, oraz
nie narusza przepisów, w tym technicz-
no-budowlanych, w∏aÊciwy organ
wstrzymuje postanowieniem — gdy
budowa nie zosta∏a zakoƒczona — pro-
wadzenie robót budowlanych oraz na-
k∏ada na inwestora obowiàzek przed∏o-
˝enia w terminie 30 dni:

1) dokumentów, o których mowa
w art. 30 ust. 2 albo art. 30 ust. 2 i 3,
albo art. 30 ust. 2 i 4,

2) projektu zagospodarowania dzia∏ki
lub terenu,

3) zaÊwiadczenia organu w∏aÊciwego
w sprawach ustalenia warunków
zabudowy i zagospodarowania te-
renu o zgodnoÊci obiektu z przepi-
sami o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, a w szczegól-
noÊci z ustaleniami obowiàzujàce-
go miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego.

3. W przypadku niespe∏nienia obowiàz-
ku, o którym mowa w ust. 2, stosuje si´
przepis ust. 1.

4. Je˝eli zachodzà okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 2, w∏aÊciwy organ, w dro-
dze postanowienia, ustala wysokoÊç
op∏aty legalizacyjnej. Na postanowie-
nie przys∏uguje za˝alenie.

5. Do op∏aty legalizacyjnej stosuje si´
przepisy dotyczàce kar, o których mo-
wa w art. 59f ust. 1, z tym ˝e wysokoÊç
op∏aty wynosi:

1) pi´ciokrotnoÊç stawki op∏aty w sto-
sunku do budów, o których mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 7—11, 14, 15, 17
i 18 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3,

2) dziesi´ciokrotnoÊç stawki op∏aty
w stosunku do budów, o których
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1—3, 5, 6,
12, 13, 16 i 19—21.

6. W∏aÊciwy organ, w przypadku gdy bu-
dowa nie zosta∏a zakoƒczona, po wnie-
sieniu op∏aty, o której mowa w ust. 5,
zezwala, w drodze postanowienia, na
dokoƒczenie budowy.”;

40) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Art. 50. 1. W przypadkach innych ni˝ okreÊlone
w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 w∏a-
Êciwy organ wstrzymuje postanowie-
niem prowadzenie robót budowlanych
wykonywanych:

1) bez wymaganego pozwolenia na
budow´ albo zg∏oszenia lub

2) w sposób mogàcy spowodowaç za-
gro˝enie bezpieczeƒstwa ludzi lub
mienia bàdê zagro˝enie Êrodowiska,
lub

3) na podstawie zg∏oszenia z narusze-
niem art. 30 ust. 1, lub 

4) w sposób istotnie odbiegajàcy od
ustaleƒ i warunków okreÊlonych
w pozwoleniu na budow´ bàdê
w przepisach.

2. W postanowieniu o wstrzymaniu robót
budowlanych nale˝y:

1) podaç przyczyn´ wstrzymania ro-
bót,

2) ustaliç wymagania dotyczàce nie-
zb´dnych zabezpieczeƒ.

3. W postanowieniu o wstrzymaniu robót
budowlanych mo˝na na∏o˝yç obowià-
zek przedstawienia, w terminie 30 dni
od dnia dor´czenia postanowienia, in-
wentaryzacji wykonanych robót bu-
dowlanych lub odpowiednich ocen
technicznych bàdê ekspertyz.

4. Postanowienie o wstrzymaniu robót
budowlanych traci wa˝noÊç po up∏ywie
2 miesi´cy od dnia dor´czenia, chyba
˝e w tym terminie zostanie wydana de-
cyzja, o której mowa w art. 50a pkt 2 al-
bo w art. 51 ust. 1.

5. Na postanowienie o wstrzymaniu ro-
bót budowlanych s∏u˝y za˝alenie.”;

41) po art. 50 dodaje si´ art. 50a w brzmieniu:

„Art. 50a. W∏aÊciwy organ w przypadku wykony-
wania robót budowlanych — pomimo
wstrzymania ich wykonywania postano-
wieniem:

1) o którym mowa w art. 48 ust. 2 oraz
w art. 49b ust. 2 — nakazuje, w dro-
dze decyzji, rozbiórk´ obiektu bu-
dowlanego lub jego cz´Êci,

2) o którym mowa w art. 50 ust. 1 —
nakazuje, w drodze decyzji, rozbiór-
k´ cz´Êci obiektu budowlanego wy-
konanego po dor´czeniu postano-
wienia albo doprowadzenie obiektu
budowlanego do stanu poprzednie-
go.”;

Dziennik Ustaw Nr 80 — 5256 — Poz. 718



42) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51. 1. Przed up∏ywem terminu, o którym mo-
wa w art. 50 ust. 4, w∏aÊciwy organ wy-
daje decyzj´:

1) nakazujàcà zaniechanie dalszych ro-
bót budowlanych bàdê rozbiórk´
obiektu lub jego cz´Êci, bàdê dopro-
wadzenie obiektu do stanu poprzed-
niego albo

2) nak∏adajàcà obowiàzek wykonania
okreÊlonych czynnoÊci w celu do-
prowadzenia wykonywanych robót
budowlanych do stanu zgodnego
z prawem, okreÊlajàc termin ich wy-
konania, lub

3) nak∏adajàcà obowiàzek sporzàdze-
nia i przedstawienia, w okreÊlonym
terminie, projektu budowlanego za-
miennego, uwzgl´dniajàcego zmia-
ny wynikajàce z dotychczas wykona-
nych robót budowlanych; przepisy
dotyczàce projektu budowlanego
stosuje si´ odpowiednio do zakresu
tych zmian.

W przypadku wydania nakazu, o któ-
rym mowa w art. 50a pkt 2, decyzje,
o których mowa w pkt 2 lub 3, wydaje
si´ po wykonaniu obowiàzku okreÊlo-
nego w tym nakazie.

2. Inwestor zawiadamia w∏aÊciwy organ
o wykonaniu obowiàzków, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, i wyst´puje
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
wznowienie robót budowlanych.

3. W∏aÊciwy organ po sprawdzeniu wyko-
nania obowiàzków, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 i 3, wydaje decyzj´ w spra-
wie zatwierdzenia projektu budowlane-
go zamiennego i pozwolenia na wzno-
wienie robót budowlanych. Przepisy
art. 35, z wyjàtkiem przepisu ust. 1 pkt 1
lit. b), stosuje si´ odpowiednio.

4. W razie niewykonania obowiàzków,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w∏a-
Êciwy organ nakazuje, w drodze decy-
zji, zaniechanie dalszych robót budow-
lanych bàdê rozbiórk´ obiektu lub jego
cz´Êci, bàdê doprowadzenie obiektu do
stanu poprzedniego.

5. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpo-
wiednio, je˝eli roboty budowlane,
w przypadkach innych ni˝ okreÊlone
w art. 48, zosta∏y wykonane w sposób,
o którym mowa w art. 50 ust. 1. W ta-
kim przypadku decyzji o pozwoleniu na
wznowienie robót nie wydaje si´.

6. Przepisów niniejszego artyku∏u doty-
czàcych pozwolenia na u˝ytkowanie

nie stosuje si´ do robót budowlanych
innych ni˝ budowa lub przebudowa
obiektu budowlanego lub jego cz´Êci.”;

43) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„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,
art. 49b, art. 50a oraz art. 51.”;

44) art. 54 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 54. 1. Do u˝ytkowania obiektu budowlanego,
na którego wzniesienie jest wymagane
pozwolenie na budow´, mo˝na przy-
stàpiç, z zastrze˝eniem przepisów
ust. 3 oraz art. 55 i 57, po zawiadomie-
niu w∏aÊciwego organu o zakoƒczeniu
budowy, je˝eli organ ten, w terminie
21 dni od dnia dor´czenia zawiadomie-
nia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze
decyzji.

2. Zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1, dokonuje si´ co najmniej
21 dni przed zamierzonym terminem
przystàpienia do u˝ytkowania.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw budownic-
twa, gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, rodzaje obiektów budowla-
nych, do u˝ytkowania których mo˝na
przystàpiç, po przeprowadzeniu przez
w∏aÊciwy organ obowiàzkowej kontro-
li, o której mowa w art. 59b ust. 1. Prze-
pisy art. 59f i art. 59g stosuje si´ odpo-
wiednio.”;

45) art. 55 otrzymuje brzmienie:

„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 inwe-
stora obiekt budowlany zosta∏ wy-
konany z naruszeniem warunków
okreÊlonych w pozwoleniu na budo-
w´, lub

3) wyda∏ decyzj´, o której mowa
w art. 49 ust. 4, lub

4) wyda∏ decyzj´, o której mowa
w art. 51 ust. 1 pkt 2.

2. Uzyskanie pozwolenia, o którym mowa
w ust. 1, jest wymagane tak˝e je˝eli
przystàpienie do u˝ytkowania obiektu
budowlanego lub jego cz´Êci ma na-
stàpiç przed wykonaniem wszystkich
robót budowlanych.”;
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46) w art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Inwestor, w stosunku do którego na∏o˝ono
obowiàzek uzyskania pozwolenia na u˝ytkowa-
nie obiektu budowlanego, jest obowiàzany za-
wiadomiç, zgodnie z w∏aÊciwoÊcià wynikajàcà
z przepisów szczególnych, organy:

1) Inspekcji Ochrony Ârodowiska,

2) Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej,

3) Paƒstwowej Inspekcji Pracy,

4) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

— o zakoƒczeniu budowy obiektu budowlane-
go i zamiarze przystàpienia do jego u˝ytkowa-
nia. Organy zajmujà stanowisko w sprawie
zgodnoÊci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym.”;

47) w art. 57:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) o zgodnoÊci wykonania obiektu budowlane-
go z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budow´ oraz przepisami,”,

b) dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Zawiadomienie lub wniosek, o których
mowa w ust. 1, stanowià wezwanie w∏a-
Êciwego organu do przeprowadzenia 
obowiàzkowej kontroli, o której mowa
w art. 59b ust. 1.

7. W przypadku stwierdzenia przystàpienia
do u˝ytkowania obiektu budowlanego lub
jego cz´Êci z naruszeniem przepisów
art. 54 i 55 w∏aÊciwy organ jest obowiàza-
ny do dokonania bezzw∏ocznej obowiàzko-
wej kontroli tego obiektu.”;

48) uchyla si´ art. 58;

49) w art. 59:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W∏aÊciwy organ wydaje decyzj´ o pozwole-
niu na u˝ytkowanie obiektu budowlanego
po przeprowadzeniu obowiàzkowej kontroli,
o której mowa w art. 59b ust. 1.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W∏aÊciwy organ, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3,
odmawia wydania pozwolenia na u˝ytkowa-
nie obiektu budowlanego w przypadku nie-
spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w ust. 1
i w art. 57 ust. 1—4. Przepisy art. 51 stosuje
si´ odpowiednio.”,

c) dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Stronà w post´powaniu w sprawie pozwole-
nia na u˝ytkowanie jest wy∏àcznie inwestor.”;

50) po art. 59 dodaje si´ art. 59a—59g w brzmieniu:

„Art. 59a. 1. W∏aÊciwy organ przeprowadza, na
wezwanie inwestora, obowiàzkowà

kontrol´ budowy w celu stwierdzenia
prowadzenia jej zgodnie z ustalenia-
mi i warunkami okreÊlonymi w po-
zwoleniu na budow´.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1,
obejmuje sprawdzenie:

1) zgodnoÊci obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania
dzia∏ki lub terenu, 

2) zgodnoÊci obiektu budowlanego
z projektem architektoniczno-bu-
dowlanym, w zakresie:

a) charakterystycznych parame-
trów technicznych: kubatury,
powierzchni zabudowy, wyso-
koÊci, d∏ugoÊci, szerokoÊci i licz-
by kondygnacji,

b) wykonania widocznych elemen-
tów noÊnych uk∏adu konstruk-
cyjnego obiektu budowlanego,

c) geometrii dachu (kàt nachyle-
nia, wysokoÊç kalenicy i uk∏ad
po∏aci dachowych),

d) wykonania urzàdzeƒ budowla-
nych,

e) zasadniczych elementów wy-
posa˝enia budowlano-instala-
cyjnego, zapewniajàcych u˝yt-
kowanie obiektu zgodnie z prze-
znaczeniem,

f) zapewnienia warunków nie-
zb´dnych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepe∏no-
sprawne, w szczególnoÊci poru-
szajàce si´ na wózkach inwa-
lidzkich — w stosunku do obiek-
tu u˝ytecznoÊci publicznej i bu-
dynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego,

3) wyrobów budowlanych szczegól-
nie istotnych dla bezpieczeƒstwa
konstrukcji i bezpieczeƒstwa po˝a-
rowego,

4) w przypadku na∏o˝enia w pozwole-
niu na budow´ obowiàzku rozbiór-
ki istniejàcych obiektów budowla-
nych nieprzewidzianych do dalsze-
go u˝ytkowania lub tymczasowych
obiektów budowlanych — wyko-
nania tego obowiàzku, je˝eli up∏y-
nà∏ termin rozbiórki okreÊlony
w pozwoleniu,

5) uporzàdkowania terenu budowy.

Art. 59b. 1. W∏aÊciwy organ przeprowadza, na we-
zwanie inwestora, obowiàzkowà kon-
trol´ budowy po zawiadomieniu o za-
koƒczeniu budowy lub z∏o˝eniu wnio-
sku o wydanie pozwolenia na u˝ytko-
wanie.
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2. W∏aÊciwy organ w przypadku uchyle-
nia decyzji o pozwoleniu na budow´,
o którym mowa w art. 36a ust. 2, prze-
prowadza, na wezwanie inwestora,
obowiàzkowà kontrol´ budowy po z∏o-
˝eniu wniosku o wydanie decyzji o po-
zwoleniu na wznowienie robót budow-
lanych, o którym mowa w art. 51 ust. 2.

Art. 59c. 1. W∏aÊciwy organ przeprowadza obo-
wiàzkowà kontrol´ przed up∏ywem
21 dni od dnia dor´czenia wezwania
inwestora. O terminie obowiàzkowej
kontroli organ zawiadamia inwestora
w terminie 7 dni od dnia dor´czenia
wezwania.

2. Inwestor jest obowiàzany uczestniczyç
w obowiàzkowej kontroli w wyznaczo-
nym terminie.

Art. 59d. 1. W∏aÊciwy organ, po przeprowadzeniu
obowiàzkowej kontroli, sporzàdza pro-
tokó∏ w 2 egzemplarzach. Jeden eg-
zemplarz protoko∏u dor´cza si´ inwe-
storowi (w∏aÊcicielowi lub zarzàdcy
obiektu budowlanego) bezzw∏ocznie
po przeprowadzeniu kontroli. Drugi
egzemplarz pozostaje we w∏aÊciwym
organie.

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1,
przechowuje si´ przez okres istnienia
obiektu budowlanego.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw budow-
nictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wzór protoko∏u obowiàz-
kowej kontroli.

4. Wzór protoko∏u powinien obejmowaç
w szczególnoÊci informacje dotyczàce
danych osobowych osób uczestniczà-
cych w kontroli oraz informacje nie-
zb´dne do ustalenia przebiegu i wyni-
ku przeprowadzonej kontroli, w tym:
adres i kategori´ obiektu budowlane-
go, ustalenia dotyczàce zgodnoÊci wy-
konania obiektu budowlanego z za-
twierdzonym projektem budowlanym
i innymi warunkami okreÊlonymi
w pozwoleniu na budow´.

Art. 59e. Obowiàzkowà kontrol´ budowy lub
obiektu budowlanego mo˝e przeprowa-
dzaç, z upowa˝nienia w∏aÊciwego organu
nadzoru budowlanego, wy∏àcznie osoba
zatrudniona w powiatowym albo woje-
wódzkim inspektoracie nadzoru budow-
lanego i posiadajàca uprawnienia bu-
dowlane.

Art. 59f. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie
obowiàzkowej kontroli istotnego od-
st´pstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innego ra˝àcego na-
ruszenia warunków pozwolenia na bu-

dow´ wymierza si´ kar´ stanowiàcà ilo-
czyn stawki op∏aty (s), wspó∏czynnika
kategorii obiektu budowlanego (k)
i wspó∏czynnika wielkoÊci obiektu bu-
dowlanego (w).

2. Wspó∏czynnik kategorii obiektu oraz
wspó∏czynnik wielkoÊci obiektu okreÊla
za∏àcznik do ustawy.

3. Kategorie obiektów stanowià grupy
obiektów budowlanych o zbli˝onej
funkcji, okreÊlone w za∏àczniku do usta-
wy.

4. W przypadku gdy w sk∏ad obiektu bu-
dowlanego, z wyjàtkiem budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, wcho-
dzà cz´Êci odpowiadajàce ró˝nym kate-
goriom, kar´ stanowi suma kar obliczo-
nych dla poszczególnych kategorii.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw budownic-
twa, gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
stawk´ op∏aty, o której mowa w ust. 1.

6. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 5, wysokoÊç stawki op∏aty po-
winna byç ustalona w z∏otych, na pozio-
mie ekonomicznie uzasadnionym, nie-
powodujàcym nadmiernego obcià˝e-
nia inwestora. WysokoÊç stawki op∏aty
nie mo˝e przekraczaç 15% ceny 1m2 po-
wierzchni u˝ytkowej budynku miesz-
kalnego, og∏aszanej przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego na
podstawie odr´bnych przepisów w ce-
lu obliczania premii gwarancyjnej dla
posiadaczy oszcz´dnoÊciowych ksià˝e-
czek mieszkaniowych.

Art. 59g. 1. Kar´, o której mowa w art. 59f ust. 1,
wymierza w∏aÊciwy organ, w drodze
postanowienia, na które przys∏uguje
za˝alenie. Przepisy art. 124, art. 125,
art. 126 Kodeksu post´powania admi-
nistracyjnego stosuje si´ odpowiednio.

2. Wymierzonà kar´ wnosi si´ w terminie
7 dni od dnia dor´czenia postanowie-
nia, o którym mowa w ust. 1, w kasie
w∏aÊciwego urz´du wojewódzkiego lub
na rachunek bankowy tego urz´du.
Wniesienie za˝alenia w terminie
wstrzymuje wykonanie postanowienia.

3. W przypadku nieuiszczenia kary w ter-
minie, z zastrze˝eniem ust. 2, Êciàga
si´ jà w trybie przepisów o post´powa-
niu egzekucyjnym w administracji.”;

51) art. 61 otrzymuje brzmienie:

„Art. 61. W∏aÊciciel lub zarzàdca obiektu budowla-
nego jest obowiàzany utrzymywaç i u˝yt-
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kowaç obiekt zgodnie z zasadami, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 2.”;

52) w art. 62:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Obiekty powinny byç w czasie ich u˝ytkowa-
nia poddawane przez w∏aÊciciela lub zarzàdc´:

1) okresowej kontroli, co najmniej raz w ro-
ku, polegajàcej na sprawdzeniu stanu
technicznego:

a) elementów budynku, budowli i insta-
lacji nara˝onych na szkodliwe wp∏ywy
atmosferyczne i niszczàce dzia∏ania
czynników wyst´pujàcych podczas
u˝ytkowania obiektu,

b) instalacji i urzàdzeƒ s∏u˝àcych ochro-
nie Êrodowiska, 

c) instalacji gazowych oraz przewodów
kominowych (dymowych, spalino-
wych i wentylacyjnych), 

2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat,
polegajàcej na sprawdzeniu stanu tech-
nicznego i przydatnoÊci do u˝ytkowania
obiektu budowlanego, estetyki obiektu bu-
dowlanego oraz jego otoczenia; kontrolà tà
powinno byç obj´te równie˝ badanie insta-
lacji elektrycznej i piorunochronnej w za-
kresie stanu sprawnoÊci po∏àczeƒ, osprz´-
tu, zabezpieczeƒ i Êrodków ochrony od po-
ra˝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 zarzàd-
ców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych,

2) obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letni-
skowego,

b) wymienionych w art. 29 ust. 1.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Kontrol´ stanu technicznego instalacji elek-
trycznych, piorunochronnych i gazowych,
o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz pkt 2,
powinny przeprowadzaç osoby posiadajàce
kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu
dozoru nad eksploatacjà urzàdzeƒ, instalacji
oraz sieci energetycznych i gazowych.”;

53) w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obowiàzek prowadzenia ksià˝ki obiektu bu-
dowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie obej-
muje w∏aÊcicieli i zarzàdców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

2) obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letnisko-
wego,

b) wymienionych w art. 29 ust. 1,

3) dróg lub obiektów mostowych, je˝eli pro-
wadzà ksià˝k´ drogi lub ksià˝k´ obiektu mo-
stowego na podstawie przepisów o drogach
publicznych.”;

54) art. 66 otrzymuje brzmienie:

„Art. 66. 1. W przypadku stwierdzenia, ˝e obiekt
budowlany:

1) jest w nieodpowiednim stanie tech-
nicznym albo

2) jest u˝ytkowany w sposób zagra˝a-
jàcy ˝yciu lub zdrowiu ludzi, Êrodo-
wisku lub bezpieczeƒstwu mienia,
albo

3) powoduje swym wyglàdem oszpe-
cenie otoczenia

— w∏aÊciwy organ nakazuje, w drodze
decyzji, usuni´cie stwierdzonych nie-
prawid∏owoÊci, okreÊlajàc termin wy-
konania obowiàzku.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1
i 2, w∏aÊciwy organ mo˝e zakazaç u˝yt-
kowania obiektu budowlanego lub je-
go cz´Êci do czasu usuni´cia stwier-
dzonych nieprawid∏owoÊci.”;

55) art. 67 otrzymuje brzmienie:

„Art. 67. 1. Je˝eli nieu˝ytkowany lub niewykoƒ-
czony obiekt budowlany nie nadaje si´
do remontu, odbudowy lub wykoƒcze-
nia, w∏aÊciwy organ wydaje decyzj´
nakazujàcà w∏aÊcicielowi lub zarzàdcy
rozbiórk´ tego obiektu i uporzàdkowa-
nie terenu oraz okreÊlajàcà terminy
przystàpienia do tych robót i ich zakoƒ-
czenia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do obiek-
tów budowlanych wpisanych do reje-
stru zabytków.

3. W stosunku do obiektów budowlanych
niewpisanych do rejestru zabytków,
a obj´tych ochronà konserwatorskà na
podstawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, decy-
zj´, o której mowa w ust. 1, w∏aÊciwy
organ wydaje po uzgodnieniu z woje-
wódzkim konserwatorem zabytków.

4. Wojewódzki konserwator zabytków jest
obowiàzany zajàç stanowisko w termi-
nie 30 dni. Niezaj´cie stanowiska w tym
terminie uznaje si´ za uzgodnienie.”;

56) w art. 71 w ust. 3 wyrazy „przepisy art. 50 i art. 51”
zast´puje si´ wyrazami „przepisy art. 50, art. 51
i art. 57 ust. 7”;

57) w art. 81 w ust. 1:

a) w pkt 1:
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— lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) zgodnoÊci rozwiàzaƒ architektoniczno-
-budowlanych z przepisami techniczno-
-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej,”,

— lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) wprowadzania do obrotu i stosowania
wyrobów budowlanych dopuszczonych
do powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie,”,

b) w pkt 2 przecinek na koƒcu zast´puje si´ kropkà
oraz uchyla si´ pkt 3;

58) uchyla si´ art. 81b;

59) w art. 82 w ust. 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) usytuowanych na terenie pasa techniczne-
go, portów i przystani morskich, morskich
wód wewn´trznych, morza terytorialnego
i wy∏àcznej strefy ekonomicznej, a tak˝e na
innych terenach przeznaczonych do utrzy-
mania ruchu i transportu morskiego,”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) usytuowanych na terenach zamkni´tych.”,

c) uchyla si´ pkt 6;

60) art. 82a otrzymuje brzmienie:

„Art. 82a. Starosta nie mo˝e powierzyç gminom,
w drodze porozumienia, sprawy z zakre-
su swojej w∏aÊciwoÊci jako organu ad-
ministracji architektoniczno-budowla-
nej. Przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie powia-
towym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,
poz. 1806) nie stosuje si´.”; 

61) art. 82b otrzymuje brzmienie:

„Art. 82b. 1. Organy administracji architektonicz-
no-budowlanej:
1) prowadzà rejestr wniosków o po-

zwolenie na budow´ i rejestr decy-
zji o pozwoleniu na budow´,

2) przekazujà bezzw∏ocznie organom
nadzoru budowlanego:
a) kopie ostatecznych decyzji

o pozwoleniu na budow´ wraz
z zatwierdzonym projektem bu-
dowlanym,

b) kopie ostatecznych odr´bnych
decyzji o zatwierdzeniu projek-
tu budowlanego wraz z tym
projektem,

c) kopie innych decyzji, postano-
wieƒ i zg∏oszeƒ wynikajàcych
z przepisów prawa budowla-
nego,

3) uczestniczà, na wezwanie organów
nadzoru budowlanego, w czynno-
Êciach inspekcyjnych i kontrolnych
oraz udost´pniajà wszelkie doku-
menty i informacje zwiàzane z tymi
czynnoÊciami.

2. Uwierzytelnione kopie rejestrów,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wy-
jàtkiem rejestrów dotyczàcych tere-
nów zamkni´tych, przekazuje si´ ka˝-
dego pierwszego dnia miesiàca lub,
je˝eli dzieƒ ten jest dniem wolnym od
pracy, pierwszego dnia roboczego po
tym terminie do organu wy˝szego
stopnia.

3. W przypadku nieprzekazania uwierzy-
telnionych kopii rejestrów w terminie,
o którym mowa w ust. 2, organ wy˝-
szego stopnia dokonuje kontroli reje-
strów we w∏aÊciwym organie admini-
stracji architektoniczno-budowlanej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw budow-
nictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wzór rejestrów wnio-
sków o pozwolenie na budow´ i decy-
zji o pozwoleniu na budow´.

5. Rejestry, o których mowa w ust. 1
pkt 1, powinny zawieraç w szczegól-
noÊci dane:

1) identyfikacyjne organu sporzàdza-
jàcego rejestr,

2) pochodzàce ze sk∏adanych wnio-
sków i wydawanych decyzji, w tym
dane osobowe inwestora.”;

62) w art. 83 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do w∏aÊciwoÊci powiatowego inspektora nad-
zoru budowlanego jako organu pierwszej in-
stancji nale˝à zadania i kompetencje, o których
mowa w art. 36a ust. 4, art. 40 ust. 2, art. 41
ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48, art. 49, art. 49a,
art. 49b, art. 50, art. 50a, art. 51, art. 54, art. 55,
art. 57 ust. 4, art. 59, art. 59a, art. 59b,
art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1,
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.”;

63) po art. 83 dodaje si´ art. 83a w brzmieniu:

„Art. 83a. Organ wy˝szego stopnia jest organem
w∏aÊciwym w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujàcego obiekty
budowlane lub roboty budowlane nale-
˝àce do w∏aÊciwoÊci rzeczowej tego or-
ganu i organu ni˝szego stopnia.”;

64) w art. 84:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Organy nadzoru budowlanego sà obowià-
zane do:

1) bezzw∏ocznego przesy∏ania organom ad-
ministracji architektoniczno-budowlanej
kopii decyzji i postanowieƒ wynikajàcych
z przepisów prawa budowlanego,

2) prowadzenia ewidencji decyzji, postano-
wieƒ i zg∏oszeƒ, o których mowa
w art. 82b ust. 1 pkt 2,

3) prowadzenia ewidencji rozpoczynanych
i oddawanych do u˝ytkowania obiektów
budowlanych.”,

b) dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
i sposób prowadzenia ewidencji rozpoczy-
nanych i oddawanych do u˝ytkowania
obiektów budowlanych.

6. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych
do u˝ytkowania obiektów budowlanych po-
winna zawieraç w szczególnoÊci: okreÊlenie
organu prowadzàcego ewidencj´, dane oso-
bowe lub nazw´ inwestora oraz inne nie-
zb´dne dane pochodzàce ze sk∏adanych za-
wiadomieƒ i decyzji.”;

65) w art. 84a w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sprawdzanie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobów budowlanych.”;

66) w art. 88a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, za-
mieszcza si´ w szczególnoÊci: imiona i nazwi-
sko, adres, numer PESEL oraz informacj´ o wy-
kszta∏ceniu i tytu∏ach naukowych.”; 

67) art. 89b otrzymuje brzmienie:

„Art. 89b. Wojewoda w sprawach, o których mo-
wa w art. 82 ust. 3 pkt 1 i 5, oraz w∏aÊci-
we organy administracji architektonicz-
no-budowlanej w dziedzinie górnictwa
przy wydawaniu pozwolenia na budo-
w´ sà obowiàzani do sprawdzenia po-
siadania przez inwestora postanowienia
o uzgodnieniu, o którym mowa w art. 33
ust. 2 pkt 4.”;

68) w art. 90 po wyrazach „w art. 48,” dodaje si´ wyra-
zy „art. 49b,”;

69) w art. 91 uchyla si´ ust. 2;

70) w art. 93:

a) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) przy wykonywaniu robót budowlanych
stosuje wyroby budowlane niedopuszczo-
ne do stosowania w budownictwie, naru-
szajàc przepisy art. 10,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przyst´puje do budowy lub prowadzi robo-
ty budowlane bez dope∏nienia wymagaƒ
okreÊlonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44,
art. 45,”;

71) w art. 98 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W∏aÊciwoÊç organów samorzàdu zawodowe-
go w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej
w budownictwie regulujà odr´bne przepisy.”;

72) w art. 99 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) G∏ównemu Inspektorowi Nadzoru Budowla-
nego.”;

73) dodaje si´ za∏àcznik do ustawy w brzmieniu:
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„Za∏àcznik do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Kategorie obiektów budowlanych
Wspó∏czynnik

kategorii
obiektu (k)

Wspó∏czynnik wielkoÊci obiektu (w)

Kategoria I — budynki mieszkalne jednorodzinne 2,0 1,0

Kategoria II — budynki s∏u˝àce gospodarce rolnej,
jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-sk∏a-
dowe 1,0 1,0

Kategoria III — inne niewielkie budynki, jak: domy
letniskowe, budynki gospodarcze, gara˝e do dwóch
stanowisk w∏àcznie 1,0 1,0

Kategoria IV — elementy dróg publicznych i kole-
jowych dróg szynowych, jak: skrzy˝owania i w´z∏y,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy 5,0 1,0
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Kategoria V — obiekty sportu i rekreacji, jak: sta-
diony, amfiteatry, skocznie i wyciàgi narciarskie, 
kolejki linowe, odkryte baseny, zje˝d˝alnie 10,0 1,0

Kategoria VI — cmentarze 8,0 1,0

Kategoria VII — obiekty s∏u˝àce nawigacji wodnej,
jak: dalby, wysepki cumownicze 7,0 1,0

Kategoria VIII — inne budowle 5,0 1,0

Wspó∏czynnik wielkoÊci obiektu (w)
(kubatura w m3)

≤2500 >2500— >5000— >10000
5000 10000

Kategoria IX —  budynki kultury, nauki i oÊwiaty, 
jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblio-
teki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przed-
szkolne, internaty, bursy i domy studenckie, labora-
toria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne
i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów 
zoologicznych i botanicznych 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria X — budynki kultu religijnego, jak: koÊ-
cio∏y, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, 
meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria 6,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XI — budynki s∏u˝by zdrowia, opieki spo-
∏ecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja,
przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecz-
nice weterynaryjne, ˝∏obki, domy pomocy i opieki 
spo∏ecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroni-
ska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XII — budynki administracji publicznej 
oraz budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta,
ministerstw i urz´dów centralnych, terenowej admi-
nistracji rzàdowej i samorzàdowej, sàdów i trybuna-
∏ów, wi´zieƒ i domów poprawczych, zak∏adów dla 
nieletnich, zak∏adów karnych, aresztów Êledczych 
oraz zabudowa koszarowa 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XIII — pozosta∏e budynki mieszkalne 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XIV — budynki zakwaterowania turystycz-
nego i rekreacyjnego, jak: hotele,motele,pensjonaty, 
domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XV — budynki sportu i rekreacji, jak: hale 
sportowe i widowiskowe, kryte baseny 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XVI — budynki biurowe i konferencyjne 12,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XVII — budynki handlu, gastronomii 
i us∏ug, jak: sklepy, centra handlowe, domy towa-
rowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dy-
skoteki, warsztaty rzemieÊlnicze, stacje obs∏ugi po-
jazdów, myjnie samochodowe, gara˝e powy˝ej 
dwóch stanowisk, budynki dworcowe 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
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Kategoria XVIII — budynki przemys∏owe, jak: bu-
dynki produkcyjne, s∏u˝àce energetyce, montow-
nie, wytwórnie, rzeênie oraz obiekty magazynowe,
jak: budynki sk∏adowe, ch∏odnie, hangary, wiaty, 
a tak˝e budynki kolejowe, jak: nastawnie, podsta-
cje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, stra-
˝nice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XIX — zbiorniki przemys∏owe, jak: silo-
sy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw 
i gazów oraz innych produktów chemicznych 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Wspó∏czynnik wielkoÊci obiektu (w)
(powierzchnia w m2)

≤1000 >1000 — >5000— >10000
5000 10000

Kategoria XX — stacje paliw 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XXI — obiekty zwiàzane z transportem 
wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, 
baseny, doki, falochrony, nabrze˝a, mola, pirsy, 
pomosty, pochylnie 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XXII — place sk∏adowe, postojowe, 
sk∏adowiska odpadów, parkingi 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Wspó∏czynnik wielkoÊci obiektu (w)
(powierzchnia w ha)

≤1 >1—10 >10—20 >20

Kategoria XXIII — obiekty lotniskowe, jak: pasy 
startowe, drogi ko∏owania, p∏yty lotniskowe, place
postojowe i manewrowe, làdowiska 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XXIV — obiekty gospodarki wodnej, jak: 
zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Wspó∏czynnik wielkoÊci obiektu (w)
(d∏ugoÊç w km)

≤1 >1—10 >10—20 >20

Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, 
telekomunikacyjne, gazowe, ciep∏ownicze, wodo-
ciàgowe, kanalizacyjne oraz rurociàgi przesy∏owe 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Wspó∏czynnik wielkoÊci obiektu (w)
(d∏ugoÊç w m)

≤20 >20—100 >100—500 >500

Kategoria XXVII — budowle hydrotechniczne pi´-
trzàce, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi 
i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe,
Êluzy wa∏owe, syfony, wa∏y przeciwpowodziowe, 
kana∏y, Êluzy ˝eglowne, opaski i ostrogi brzegowe,
rowy melioracyjne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5



Art. 2. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´-
powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z póên. zm.3)) w art. 22 § 5
otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W∏aÊciwoÊç miejscowà organu egzekucyjne-
go w egzekucji obowiàzków o charakterze
niepieni´˝nym ustala si´:
1) w sprawach o odebranie rzeczy lub opró˝-

nienie budynków i pomieszczeƒ — wed∏ug
miejsca wykonania obowiàzku,

2) w sprawach dotyczàcych nieruchomoÊci
oraz obiektów budowlanych — wed∏ug
miejsca po∏o˝enia tej nieruchomoÊci lub
obiektu budowlanego, z tym ˝e je˝eli nie-
ruchomoÊç lub obiekt budowlany sà po∏o-
˝one na obszarze w∏aÊciwoÊci dwóch lub
wi´kszej liczby organów — egzekucj´ pro-
wadzi organ, na którego obszarze znajdu-
je si´ wi´ksza cz´Êç nieruchomoÊci lub
obiektu budowlanego, a je˝eli nie mo˝na
w powy˝szy sposób ustaliç w∏aÊciwoÊci,
egzekucj´ z nieruchomoÊci prowadzi or-
gan wyznaczony przez organ, o którym
mowa w art. 23 § 1,

3) w sprawach dotyczàcych wykonywanej
dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli sta∏e
miejsce wykonywania tej dzia∏alnoÊci
znajduje si´ poza miejscem zamieszkania
lub siedziby zobowiàzanego — wed∏ug
sta∏ego miejsca wykonywania dzia∏alno-
Êci gospodarczej.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwa-
terowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984 i Nr 240, poz. 2055) w art. 4 uchyla si´ ust. 3.

Art. 4. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Pra-
wo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348, z póên. zm.4))
w art. 5 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przedsi´biorstwa energetyczne majà obowiàzek

wydaç, na wniosek zainteresowanego, oÊwiadcze-
nie, o którym mowa w przepisach prawa budow-
lanego, o zapewnieniu dostaw energii, ciep∏a lub
gazu oraz o warunkach przy∏àczenia obiektu bu-
dowlanego do sieci cieplnych, gazowych lub elek-
troenergetycznych.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni
i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z póên. zm.5)) art. 47
otrzymuje brzmienie:

„Art. 47. Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy nast´-
puje w drodze decyzji administracyjnej wy-
dawanej przez w∏aÊciwego wójta, burmi-
strza (prezydenta miasta).”.

Art. 6. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o syste-
mie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360)
w art. 38 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) organy nadzoru budowlanego, o których mowa

w przepisach odr´bnych,”.

Art. 7. 1. Do spraw wszcz´tych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, a niezakoƒczonych decyzjà ostatecznà,
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Kategoria XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty 
mostowe, jak: mosty, estakady, k∏adki, przejÊcia 
podziemne, wiadukty, przepusty, tunele 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Wspó∏czynnik wielkoÊci obiektu (w)
(wysokoÊç w m)

≤20 >20—50 >50—100 >100

Kategoria XXIX — wolno stojàce kominy i maszty 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Wspó∏czynnik wielkoÊci obiektu (w)
(wydajnoÊç w m3/h)

≤50 >50—100 >100—500 >500

Kategoria XXX — obiekty s∏u˝àce do korzystania 
z zasobów wodnych, jak: uj´cia wód morskich
i Êródlàdowych, budowle zrzutów wód i Êcieków,
pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania 
wody, oczyszczalnie Êcieków 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5”

———————
4) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 158,

poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984
i Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424.

5) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 27,
poz. 298, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007 oraz
z 2003 r. Nr 52, poz. 451.

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216,
poz. 1824.



stosuje si´ przepisy dotychczasowe, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. Do post´powaƒ — dotyczàcych obiektów bu-
dowlanych lub ich cz´Êci b´dàcych w budowie albo
wybudowanych bez wymaganego pozwolenia na bu-
dow´ albo zg∏oszenia bàdê te˝ pomimo wniesienia
sprzeciwu przez w∏aÊciwy organ — wszcz´tych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, a niezakoƒczonych de-
cyzjà ostatecznà, stosuje si´ przepisy art. 1 pkt 37—39
oraz — w cz´Êci odnoszàcej si´ do art. 48 ust. 2 ustawy,
o której mowa w art. 1 — art. 1 pkt 41.

3. Do obiektów budowlanych, w odniesieniu do
których przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy wydano
pozwolenie na budow´, nie stosuje si´ przepisów
o obowiàzkowej kontroli budowy po zawiadomieniu
o zakoƒczeniu budowy lub z∏o˝eniu wniosku o pozwo-
lenie na u˝ytkowanie.

4. W∏aÊciwoÊç organów w zakresie dotyczàcym za-
∏atwiania spraw, o których mowa w ust. 1 i 2, okreÊla
si´ na podstawie przepisów ustawy.

5. Porozumienia z gminami o prowadzenie spraw
z zakresu w∏aÊciwoÊci starosty jako organu admini-
stracji architektoniczno-budowlanej, obowiàzujàce
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, wygasajà z dniem
31 grudnia 2003 r.

Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy, o której mowa
w art. 1, zachowujà moc do czasu wydania nowych
przepisów wykonawczych na podstawie art. 16 ust. 2
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà.

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 2 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z tym ̋ e przepisy art. 1 pkt 50,
w cz´Êci dotyczàcej obowiàzku przeprowadzania kon-
troli, wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 28 marca 2003 r.

o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi

Art. 1. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoho-
lizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167,
poz. 1372) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 21:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) promocja napojów alkoholowych — publicz-
nà degustacj´ napojów alkoholowych, roz-
dawanie rekwizytów zwiàzanych z napojami
alkoholowymi, organizowanie premiowanej
sprzeda˝y napojów alkoholowych, a tak˝e
inne formy publicznego zach´cania do naby-
wania napojów alkoholowych,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) sponsorowanie — bezpoÊrednie lub poÊred-
nie finansowanie lub wspó∏finansowanie
dzia∏alnoÊci osób fizycznych, osób praw-
nych lub jednostek organizacyjnych niepo-
siadajàcych osobowoÊci prawnej, dla upo-
wszechniania, utrwalania lub podniesienia
renomy nazwy, producenta lub dystrybuto-
ra, znaku towarowego lub innego oznacze-
nia indywidualizujàcego przedsi´biorc´, je-
go dzia∏alnoÊç, towar lub us∏ug´, w zamian
za informowanie o sponsorowaniu,”;

2) w art. 41 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzenie profilaktycznej dzia∏alnoÊci infor-
macyjnej i edukacyjnej, w szczególnoÊci dla
dzieci i m∏odzie˝y, w tym prowadzenie pozalek-
cyjnych zaj´ç sportowych,”;

3) w art. 131:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sprawnoÊcià fizycznà,”,

b) w ust. 2:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w telewizji, radiu, kinie i teatrze mi´dzy
godzinà 600 a 2000, z wyjàtkiem reklamy
prowadzonej przez organizatora imprezy
sportu wyczynowego lub profesjonalne-
go w trakcie trwania tej imprezy,”,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) na s∏upach i tablicach reklamowych i in-
nych sta∏ych i ruchomych powierzch-
niach wykorzystywanych do reklamy,
chyba ˝e 20% powierzchni reklamy zaj-
mowaç b´dà widoczne i czytelne napisy
informujàce o szkodliwoÊci spo˝ycia alko-
holu lub o zakazie sprzeda˝y alkoholu ma-
∏oletnim,”,

c) ust. 5—7 otrzymujà brzmienie:

„5. Zabrania si´ informowania o sponsoro-


