
Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
monta˝u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og∏o-
szenia zawierajàcego dane dotyczàce bezpieczeƒstwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Inwestor wyst´puje do organu, który wyda∏
decyzj´ o pozwoleniu na budow´, o wydanie
dziennika budowy.”;

2) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Tablic´ informacyjnà umieszcza si´ w miejscu
widocznym od strony drogi publicznej lub do-
jazdu do takiej drogi, na wysokoÊci umo˝liwia-
jàcej jej odczytanie.”.

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

Minister Infrastruktury: K. Opawski
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2042
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 27 sierpnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dziennika budowy, monta˝u i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz og∏oszenia zawierajàcego dane dotyczàce bezpieczeƒstwa pracy i ochrony zdrowia

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i miesz-
kaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881,
Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.

2043
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 sierpnia 2004 r.

w sprawie warunków i trybu post´powania w sprawach rozbiórek nieu˝ytkowanych
lub niewykoƒczonych obiektów budowlanych

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb post´powania w sprawie rozbiórki nieu˝ytko-
wanego lub niewykoƒczonego obiektu budowla-
nego, zwanego dalej „obiektem budowlanym”;

2) czynnoÊci w∏aÊciwego organu prowadzàcego po-
st´powanie w sprawie rozbiórki obiektu budowla-
nego;

3) obowiàzki nak∏adane na w∏aÊciciela lub zarzàdc´
obiektu budowlanego oraz warunki ich wykona-
nia.

§ 2. Przed wydaniem decyzji o nakazie rozbiórki
obiektu budowlanego, o której mowa w art. 67 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, w∏aÊciwy
organ:

1) ustala przyczyny niewykonania przez w∏aÊciciela
lub zarzàdc´ obiektu budowlanego remontu, od-
budowy lub wykoƒczenia obiektu budowlanego;

2) dokonuje ogl´dzin i oceny stanu technicznego,
a w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1, naka-
zuje w∏aÊcicielowi lub zarzàdcy obiektu budowla-
nego sporzàdzenie ekspertyzy technicznej tego
obiektu;

3) przeprowadza rozpraw´.

§ 3. Protokó∏ ogl´dzin obiektu budowlanego, o któ-
rych mowa w § 2 pkt 2, zawiera:

1) opis stanu technicznego obiektu budowlanego;

2) przyczyny powstania uszkodzeƒ lub zniszczenia
obiektu budowlanego;

3) okreÊlenie stanu zagro˝enia bezpieczeƒstwa ludzi
lub mienia oraz zagro˝enia dla Êrodowiska i zdro-
wia ludzi;

4) opis stanu zaawansowania robót budowlanych —
w przypadku obiektu niewykoƒczonego.

§ 4. 1. Ekspertyz´ technicznà wykonuje si´, je˝eli
w wyniku ogl´dzin powstanà uzasadnione wàtpli-

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i miesz-
kaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881,
Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.



woÊci co do stanu technicznego obiektu budowla-
nego.

2. Ekspertyz´ technicznà wykonujà osoby posiada-
jàce uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ w odpo-
wiedniej specjalnoÊci, rzeczoznawca budowlany albo
jednostka badawczo-rozwojowa bàdê uczelnia posia-
dajàca kompetencje do prowadzenia badaƒ nauko-
wych i prac rozwojowych dotyczàcych budownictwa.

§ 5. W∏aÊciwy organ dor´cza w∏aÊcicielowi lub za-
rzàdcy obiektu budowlanego odpis protoko∏u ogl´-
dzin, wyznaczajàc jednoczeÊnie termin rozprawy,
o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 6. Na podstawie ustaleƒ wynikajàcych z ogl´-
dzin, rozprawy oraz ekspertyzy technicznej, jeÊli by∏
na∏o˝ony obowiàzek jej sporzàdzenia, w∏aÊciwy or-
gan, po stwierdzeniu, ˝e obiekt budowlany lub jego
cz´Êç nie nadaje si´ do remontu, wykoƒczenia lub od-
budowy, wydaje decyzj´ o nakazie rozbiórki.

§ 7. 1. W decyzji, o której mowa w § 6, w∏aÊciwy or-
gan wyznacza w∏aÊcicielowi lub zarzàdcy obiektu bu-

dowlanego odpowiedni, technicznie uzasadniony ter-
min przystàpienia do rozbiórki i termin jej zakoƒczenia
oraz uporzàdkowania terenu. Termin rozpocz´cia roz-
biórki nie mo˝e byç krótszy ni˝ 6 tygodni, liczàc od
dnia dor´czenia decyzji o nakazie rozbiórki.

2. W razie stwierdzenia bezpoÊredniego zagro˝e-
nia bezpieczeƒstwa ludzi lub mienia w∏aÊciwy organ
stosuje art. 69 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Infrastruktury: K. Opawski
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie warunków i trybu post´powania dotyczàcego
rozbiórek oraz zmiany sposobu u˝ytkowania obiektu bu-
dowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1131), które traci moc
z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, na
podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmia-
nie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888).
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2044
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 3 wrzeÊnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych wytwarzania
oraz jakoÊci materia∏u siewnego

Na podstawie art. 48 ust. 8 i art. 53 ustawy z dnia
26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137,
poz. 1299 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173,
poz. 1808) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wych wymagaƒ dotyczàcych wytwarzania oraz jakoÊci

materia∏u siewnego (Dz. U. Nr 59, poz. 565) po § 16
dodaje si´ § 16a w brzmieniu:

„§ 16a. Dla plantacji nasiennej sadzeniaków ziemnia-
ka za∏o˝onej przed dniem 1 maja 2004 r. izo-
lacja przestrzenna od innych plantacji ziem-
niaka mo˝e byç zmniejszona do dwóch re-
dlin, w przypadku gdy plantacja ta sàsiaduje
z plantacjà obsadzonà kwalifikowanym mate-
ria∏em siewnym.”.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. D. Oleszczuk

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134,
poz. 1433).
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