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Poz. 1363 i 1364
miejsca pobytu bez zgody sàdu,
sàd przesy∏a odpis wyroku jednostce Policji, a tak˝e odpowiedniemu organowi administracji rzàdowej lub samorzàdu terytorialnego,
w∏aÊciwemu dla miejsca pobytu
skazanego.

o mo˝liwoÊciach uzyskania niezb´dnej pomocy. W wypadku zwalniania osoby skazanej
za przest´pstwo okreÊlone w art. 197—203
Kodeksu karnego, pope∏nione w zwiàzku z zaburzeniami preferencji seksualnych, dyrektor
zak∏adu zawiadamia o tym jednostk´ Policji,
w∏aÊciwà dla miejsca pobytu skazanego po
jego zwolnieniu.”;

§ 2. Nadzór nad wykonywaniem obowiàzku powstrzymania si´ od
przebywania w okreÊlonych Êrodowiskach lub miejscach, zakazu
kontaktowania si´ z okreÊlonymi
osobami lub zakazu opuszczania
okreÊlonego miejsca pobytu bez
zgody sàdu powierza si´ zawodowemu kuratorowi sàdowemu.

9) w art. 168a dodaje si´ § 3 w brzmieniu:
„§ 3. W wypadku zwolnienia z zak∏adu karnego po
odbyciu kary skazanego z zaburzeniami preferencji seksualnych odbywajàcego kar´ pozbawienia wolnoÊci za przest´pstwo okreÊlone w art. 197—203 Kodeksu karnego, pope∏nione w zwiàzku z tymi zaburzeniami, a tak˝e
w wypadku ucieczki takiego skazanego z zak∏adu karnego lub wydania decyzji o udzieleniu przepustki lub czasowego zezwolenia,
o którym mowa w § 1, odpowiednio s´dzia
penitencjarny lub dyrektor zawiadamia
o tym jednostk´ Policji, w∏aÊciwà dla miejsca
pobytu skazanego.”;

§ 3. W sprawach zwiàzanych z wykonywaniem obowiàzku powstrzymania si´ od przebywania w okreÊlonych Êrodowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania si´
z okreÊlonymi osobami lub zakazu
opuszczania okreÊlonego miejsca
pobytu bez zgody sàdu w∏aÊciwy
jest sàd rejonowy, w którego okr´gu ustalono miejsce pobytu skazanego.

10) w rozdziale XII tytu∏ oddzia∏u 2 otrzymuje brzmienie:
„Zakazy i obowiàzek”;

§ 4. Przepisy art. 169 i 172 stosuje si´
odpowiednio.”.

11) po art. 181 dodaje si´ art. 181a w brzmieniu:
„Art. 181a. § 1. W razie orzeczenia obowiàzku powstrzymania si´ od przebywania
w okreÊlonych Êrodowiskach lub
miejscach, zakazu kontaktowania
si´ z okreÊlonymi osobami lub zakazu opuszczania okreÊlonego

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisów art. 3 pkt 3
i 4, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TA W A
z dnia 28 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z póên.
zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustaw´ z dnia 17 maja
1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustaw´ z dnia
29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienonej 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 oraz z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 163, poz. 1362.

1) w art. 3:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) budowli — nale˝y przez to rozumieç ka˝dy
obiekt budowlany nieb´dàcy budynkiem
lub obiektem ma∏ej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty,
estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojàce maszty antenowe, wolno
stojàce trwale zwiàzane z gruntem urzàdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
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(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojàce instalacje przemys∏owe lub urzàdzenia techniczne, oczyszczalnie Êcieków, sk∏adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejÊcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a tak˝e cz´Êci budowlane urzàdzeƒ technicznych (kot∏ów, pieców przemys∏owych, elektrowni
wiatrowych i innych urzàdzeƒ) oraz fundamenty pod maszyny i urzàdzenia, jako odr´bne pod wzgl´dem technicznym cz´Êci
przedmiotów sk∏adajàcych si´ na ca∏oÊç
u˝ytkowà;”,
b) po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu:
„7a) przebudowie — nale˝y przez to rozumieç
wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których nast´puje zmiana parametrów
u˝ytkowych lub technicznych istniejàcego
obiektu budowlanego, z wyjàtkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokoÊç, d∏ugoÊç, szerokoÊç bàdê liczba kondygnacji;
w przypadku dróg sà dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagajàcym zmiany granic pasa
drogowego;”;
2) w art. 12:
a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreÊlone w ust. 1 pkt 1—5, mogà
wykonywaç wy∏àcznie osoby posiadajàce
odpowiednie
wykszta∏cenie
techniczne
i praktyk´ zawodowà, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dzia∏alnoÊci
i innych wymagaƒ zwiàzanych z wykonywanà funkcjà, stwierdzone decyzjà, zwanà dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydanà
przez organ samorzàdu zawodowego.
3. Warunkiem uzyskania uprawnieƒ budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomoÊci
procesu budowlanego oraz umiej´tnoÊci
praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.”,
b) uchyla si´ ust. 8;
3) w art. 14:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uzyskanie uprawnieƒ budowlanych w specjalnoÊciach, o których mowa w ust. 1, wymaga:
1) do
projektowania
bez
ograniczeƒ
i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych:
a) ukoƒczenia studiów magisterskich,
w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy˝szym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalnoÊci,
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b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporzàdzaniu projektów,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie;
2) do projektowania w ograniczonym zakresie:
a) ukoƒczenia wy˝szych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów
o wy˝szych szko∏ach zawodowych, na
kierunku odpowiednim dla danej specjalnoÊci lub ukoƒczenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wy˝szym, na kierunku
pokrewnym dla danej specjalnoÊci,
b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporzàdzaniu projektów,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie;
3) do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeƒ:
a) ukoƒczenia studiów magisterskich,
w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy˝szym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalnoÊci,
b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;
4) do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie:
a) ukoƒczenia wy˝szych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów
o wy˝szych szko∏ach zawodowych, na
kierunku odpowiednim dla danej specjalnoÊci lub ukoƒczenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wy˝szym, na kierunku
pokrewnym dla danej specjalnoÊci,
b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Do osób ubiegajàcych si´ o uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ, posiadajàcych
uprawnienia budowlane w ograniczonym
zakresie w tej specjalnoÊci, nie stosuje si´
przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c lub ust. 3 pkt 3
lit. b.”;
4) art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. 1. Rzeczoznawcà budowlanym mo˝e byç
osoba, która:
1) korzysta w pe∏ni z praw publicznych;
2) posiada:
a) tytu∏ zawodowy magistra in˝yniera, magistra in˝yniera architekta,
in˝yniera lub in˝yniera architekta,
b) uprawnienia
ograniczeƒ,

budowlane

bez

c) co najmniej 10 lat praktyki w zakresie
obj´tym
rzeczoznawstwem,
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d) znaczàcy dorobek praktyczny
w zakresie obj´tym rzeczoznawstwem.

6) sposobu stwierdzania przygotowania zawodowego oraz uzyskiwania specjalizacji
techniczno-budowlanej,

2. W∏aÊciwy organ samorzàdu zawodowego, na wniosek zainteresowanego,
orzeka, w drodze decyzji, o nadaniu tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego, okreÊlajàc zakres rzeczoznawstwa.

7) ograniczania zakresu uprawnieƒ budowlanych,

3. W∏aÊciwy organ samorzàdu zawodowego mo˝e równie˝ nadaç tytu∏ rzeczoznawcy osobie, która nie spe∏nia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2
lit. a i b, ale posiada szczególnà wiedz´
i doÊwiadczenie w zakresie nieobj´tym
uprawnieniami budowlanymi.
4. Podstaw´ do podj´cia czynnoÊci rzeczoznawcy budowlanego stanowi dokonanie wpisu, w drodze decyzji, do
centralnego rejestru rzeczoznawców
budowlanych.
5. W∏aÊciwy organ samorzàdu zawodowego orzeka, w drodze decyzji, o pozbawieniu tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego na wniosek rzeczoznawcy
lub w razie:
1) pozbawienia praw publicznych;
2) ukarania z tytu∏u odpowiedzialnoÊci
zawodowej;
3) nienale˝ytego wykonywania czynnoÊci rzeczoznawcy budowlanego.
6. W∏aÊciwy organ samorzàdu zawodowego przesy∏a ostatecznà decyzj´
o pozbawieniu tytu∏u rzeczoznawcy
budowlanego do G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
7. SkreÊlenie z centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych nast´puje:
1) na podstawie ostatecznej decyzji
o pozbawieniu tytu∏u rzeczoznawcy
budowlanego;
2) w razie Êmierci rzeczoznawcy.”;
5) w art. 16 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1,
nale˝y w szczególnoÊci uregulowaç sprawy:
1) sposobu dokumentowania posiadanego
wykszta∏cenia i kwalifikowania wykszta∏cenia za odpowiednie lub pokrewne,
2) sposobu dokumentowania praktyki i kryteriów uznawania praktyki,
3) sposobu przeprowadzania egzaminu na
uprawnienia budowlane,
4) ustalania wysokoÊci odp∏atnoÊci za post´powanie kwalifikacyjne,
5) ustalania wynagrodzenia cz∏onków komisji egzaminacyjnej,

8) okreÊlania rodzajów specjalizacji techniczno-budowlanych,
w taki sposób, aby majàc na wzgl´dzie zachowanie interesu osób ubiegajàcych si´
o nadanie uprawnieƒ budowlanych, rozporzàdzenie nie stwarza∏o problemów interpretacyjnych przy stosowaniu w praktyce.”;
6) w art. 29:
a) w ust. 1:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wolno stojàcych parterowych budynków
gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oran˝erii (ogrodów zimowych)
o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy
czym ∏àczna liczba tych obiektów na
dzia∏ce nie mo˝e przekraczaç dwóch na
ka˝de 500 m2 powierzchni dzia∏ki;”,
— pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) wolno stojàcych kabin telefonicznych,
szaf i s∏upków telekomunikacyjnych;”,
— pkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20) przy∏àczy: elektroenergetycznych, wodociàgowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i telekomunikacyjnych;”,
— po pkt 26 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 27 w brzmieniu:
„27) instalacji telekomunikacyjnych w obr´bie budynków b´dàcych w u˝ytkowaniu.”,
b) w ust. 2:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) remoncie istniejàcych obiektów budowlanych i urzàdzeƒ budowlanych, z wyjàtkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;”,
— uchyla si´ pkt 2 i 3,
— pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) dociepleniu budynków o wysokoÊci do
12 m;”,
— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) instalowaniu tablic i urzàdzeƒ reklamowych, z wyjàtkiem usytuowanych na
obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami oraz
z wyjàtkiem reklam Êwietlnych i podÊwietlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów
o ruchu drogowym;”,
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— uchyla si´ pkt 7 i 8,
— w pkt 9 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„wykonywaniu urzàdzeƒ melioracji wodnych
szczegó∏owych, z wyjàtkiem:”,
— pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) wykonywaniu uj´ç wód Êródlàdowych
powierzchniowych o wydajnoÊci poni˝ej
50 m3/h oraz obudowy uj´ç wód podziemnych;”,
— pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociàgowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;”,
— pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) przebudowie dróg, torów i urzàdzeƒ kolejowych;”,
— pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegajàcych na usuni´ciu sp∏yceƒ dna, powsta∏ych w czasie
u˝ytkowania basenów i kana∏ów portowych oraz torów wodnych, w stosunku
do g∏´bokoÊci technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleƒ skarp podwodnych
akwenu;”,
— po pkt 15 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 16 w brzmieniu:
„16) monta˝u wolno stojàcych kolektorów
s∏onecznych.”;
7) po art. 29 dodaje si´ art. 29a w brzmieniu:
„Art. 29a. 1. Budowa przy∏àczy, o których mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporzàdzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub
mapy jednostkowej przyj´tej do paƒstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
2. Do budowy, o której mowa w ust. 1,
stosuje si´ przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´, je˝eli inwestor dokona∏ zg∏oszenia,
o którym mowa w art. 30.”;
8) w art. 30 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1
pkt 1—3, pkt 5—19 i pkt 21;”,
b) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1
pkt 20 — z zastrze˝eniem art. 29a;”,
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c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4—6 oraz
9—13;”;
9) w art. 31 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) budynków i budowli — niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobj´tych ochronà konserwatorskà — o wysokoÊci poni˝ej 8 m, je˝eli
ich odleg∏oÊç od granicy dzia∏ki jest nie mniejsza ni˝ po∏owa wysokoÊci;”;
10) w art. 32 w ust. 1 po pkt 2 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) wyra˝eniu zgody przez ministra w∏aÊciwego
do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej — w przypadku budowy gazociàgów o zasi´gu krajowym lub je˝eli budowa ta wynika z umów mi´dzynarodowych.”;
11) w art. 34 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) stosownie do potrzeb:
a) oÊwiadczenia w∏aÊciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii,
wody, ciep∏a i gazu, odbioru Êcieków oraz
o warunkach przy∏àczenia obiektu do sieci
wodociàgowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg làdowych,
b) oÊwiadczenie w∏aÊciwego zarzàdcy drogi
o mo˝liwoÊci po∏àczenia dzia∏ki z drogà publicznà zgodnie z przepisami o drogach publicznych;”;
12) w art. 36a:
a) uchyla si´ ust. 4,
b) w ust. 5:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) charakterystycznych parametrów obiektu
budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokoÊci, d∏ugoÊci, szerokoÊci
i liczby kondygnacji;”,
— uchyla si´ pkt 3 i 4,
— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zmiany zamierzonego sposobu u˝ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz´Êci;”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstàpienia oraz jest obowiàzany zamieÊciç w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczàce odstàpienia, o którym mowa w ust. 5.”;
13) w art. 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rozpocz´cie albo wznowienie budowy, w przypadkach okreÊlonych w ust. 1, art. 36a ust. 2 al-

Dziennik Ustaw Nr 163

— 9962 —

bo w razie stwierdzenia niewa˝noÊci bàdê
uchylenia decyzji o pozwoleniu na budow´,
mo˝e nastàpiç po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budow´, o której mowa w art. 28,
albo decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51
ust. 4.”;
14) w art. 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.”;
15) art. 55 otrzymuje brzmienie:
„Art. 55. Przed przystàpieniem do u˝ytkowania
obiektu budowlanego nale˝y uzyskaç
ostatecznà decyzj´ o pozwoleniu na u˝ytkowanie, je˝eli:
1) na wzniesienie obiektu budowlanego
jest wymagane pozwolenie na budow´ i jest on zaliczony do kategorii V,
IX—XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII—XXX,
o których mowa w za∏àczniku do ustawy;
2) zachodzà okolicznoÊci, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;
3) przystàpienie do u˝ytkowania obiektu
budowlanego ma nastàpiç przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.”;
16) w art. 57 w ust. 1:
a) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) o doprowadzeniu do nale˝ytego stanu i porzàdku terenu budowy, a tak˝e — w razie korzystania — drogi, ulicy, sàsiedniej nieruchomoÊci, budynku lub lokalu;”,
b) po pkt 5 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:
„6) potwierdzenie, zgodnie z odr´bnymi przepisami, odbioru wykonanych przy∏àczy.”;
17) w art. 62 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W∏aÊciwy organ — w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego cz´Êci, mogàcego spowodowaç zagro˝enie: ˝ycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeƒstwa mienia bàdê Êrodowiska — nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa
w ust. 1, a tak˝e mo˝e ˝àdaç przedstawienia
ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego cz´Êci.”;
18) w art. 71 w ust. 1 uchyla si´ pkt 1;
19) w art. 83 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do w∏aÊciwoÊci powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji nale˝à zadania i kompetencje, o których
mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44
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ust. 1, art. 48—51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4,
7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d
ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 3, art. 65,
art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70
ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a,
art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.”;

20) w art. 88a w ust. 1 w pkt 1 uchyla si´ lit. b;
21) w art. 93 uchyla si´ pkt 7.
Art. 2. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 29 otrzymuje brzmienie:
„Art. 29. 1. Budowa lub przebudowa zjazdu nale˝y
do w∏aÊciciela lub u˝ytkownika nieruchomoÊci przyleg∏ych do drogi, po
uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarzàdcy drogi
na lokalizacj´ zjazdu lub przebudow´
zjazdu, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. W przypadku budowy lub przebudowy
drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejàcych nale˝y do
zarzàdcy drogi.
3. Zezwolenie na lokalizacj´ zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wydaje si´ na czas
nieokreÊlony, z zastrze˝eniem ust. 5.
W zezwoleniu na lokalizacj´ zjazdu
okreÊla si´ miejsce lokalizacji zjazdu
i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudow´ zjazdu — jego parametry techniczne, a tak˝e zamieszcza si´, w przypadku obu zezwoleƒ, pouczenie o obowiàzku:
1) uzyskania przed rozpocz´ciem prac
budowlanych pozwolenia na budow´, a w przypadku przebudowy
zjazdu dokonania zg∏oszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarzàdcy drogi na prowadzenie robót
w pasie drogowym;
2) uzgodnienia z zarzàdcà drogi, przed
uzyskaniem pozwolenia na budow´,
projektu budowlanego zjazdu.
4. Ze wzgl´du na wymogi wynikajàce
z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç drogi publiczne, zarzàdca drogi mo˝e odmówiç wydania
zezwolenia na lokalizacj´ zjazdu lub jego przebudow´ albo wydaç zezwolenie na lokalizacj´ zjazdu na czas okreÊlony.
5. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizacj´ zjazdu, o którym mowa w ust. 1,
wygasa, je˝eli w ciàgu 3 lat od jego
wydania zjazd nie zosta∏ wybudowany.”;
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2) w art. 29a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) o powierzchni wi´kszej ni˝ okreÊlona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu”;
3) w art. 38:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przebudowa lub remont obiektów budowlanych lub urzàdzeƒ, o których mowa w ust. 1,
wymaga zgody zarzàdcy drogi, a w przypadku gdy planowane roboty sà obj´te obowiàzkiem uzyskania pozwolenia na budow´, równie˝ uzgodnienia projektu budowlanego.”,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Wyra˝enie zgody, o której mowa w ust. 2,
powinno nastàpiç w terminie 14 dni od dnia
wystàpienia z wnioskiem o takà zgod´. Niezaj´cie stanowiska w tym terminie uznaje
si´ jako wyra˝enie zgody. Odmowa wyra˝enia zgody nast´puje w drodze decyzji administracyjnej.”;
4) w art. 39:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
lokalizowanie w pasie drogowym obiektów
budowlanych lub urzàdzeƒ niezwiàzanych
z potrzebami zarzàdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego mo˝e nastàpiç
wy∏àcznie za zezwoleniem w∏aÊciwego zarzàdcy drogi, z zastrze˝eniem ust. 7, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.”,
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lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzàdzenia.”;

5) art. 42 i 43 otrzymujà brzmienie:
„Art. 42. 1. Zabrania si´ umieszczania nadziemnych urzàdzeƒ liniowych, w szczególnoÊci linii energetycznej, telekomunikacyjnej, rurociàgu, taÊmociàgu, wzd∏u˝
pasów drogowych, poza terenem zabudowy, w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 5 m
od granicy pasa, z zastrze˝eniem ust. 2
i 3.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zwiàzanych z potrzebami
obronnymi i zadaniami na rzecz obronnoÊci kraju oraz ochrony Êrodowiska
umieszczenie urzàdzenia liniowego
w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ okreÊlona
w ust. 1 mo˝e nastàpiç za zgodà zarzàdcy drogi, którà zarzàdca drogi wydaje inwestorowi przed uzyskaniem
pozwolenia na budow´ lub zg∏oszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych. Przepis art. 38 ust. 3
stosuje si´ odpowiednio.
3. Urzàdzenia liniowe, o których mowa
w ust. 1, mogà byç umieszczane:
1) na obszarach nara˝onych na niebezpieczeƒstwo powodzi — na skarpach nasypów drogowych, z wyjàtkiem nasypów spe∏niajàcych jednoczeÊnie funkcj´ wa∏ów przeciwpowodziowych, a w przypadku braku
takiej mo˝liwoÊci — na kraw´dzi korony drogi,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W decyzji, o której mowa w ust. 3, okreÊla
si´ w szczególnoÊci: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia
w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, ˝e przed rozpocz´ciem robót budowlanych jest zobowiàzany do:
1) uzyskania pozwolenia na budow´ lub
zg∏oszenia budowy albo wykonywania
robót budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzàdcà drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budow´, projektu budowlanego obiektu lub urzàdzenia,
o którym mowa w ust. 3;
3) uzyskania zezwolenia zarzàdcy drogi na
zaj´cie pasa drogowego, dotyczàcego
prowadzenia robót w pasie drogowym
Lp.

Rodzaj drogi

2) na terenach górskich, zalesionych
i w parkach narodowych — w pasie
drogowym poza koronà drogi
— na warunkach okreÊlonych przez zarzàdc´ drogi i za jego zgodà. Przepis
art. 38 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.
4. Zarzàdca drogi wydaje zgod´, o której
mowa w ust. 3, przed uzyskaniem
przez inwestora pozwolenia na budow´ lub zg∏oszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.
Art. 43. 1. Obiekty budowlane przy drogach powinny byç usytuowane w odleg∏oÊci
od zewn´trznej kraw´dzi jezdni co najmniej:
W terenie zabudowy

Poza terenem zabudowy

1

Autostrada

30 m

50 m

2

Droga ekspresowa

20 m

40 m

3

Droga ogólnodost´pna:
a) krajowa
b) wojewódzka, powiatowa
c) gminna

10 m
8m
6m

25 m
20 m
15 m
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2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, o której mowa w ust. 1
lp. 3 tabeli, w odleg∏oÊci mniejszej ni˝
okreÊlona w ust. 1, mo˝e nastàpiç wy∏àcznie za zgodà zarzàdcy drogi, wydanà przed uzyskaniem przez inwestora
obiektu pozwolenia na budow´ lub
zg∏oszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych. Przepis art. 38
ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ przy sytuowaniu reklam poza terenem zabudowy.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100,
poz. 1086, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 7d pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,”;
2) art. 28 otrzymuje brzmienie:
„Art. 28. 1. Starosta, koordynujàc usytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, jest obowiàzany jako podstaw´ do
koordynacji przyjmowaç aktualne informacje zawarte w mapie zasadniczej.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki
przestrzennej
i mieszkaniowej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb zak∏adania oraz tryb
i warunki prowadzenia geodezyjnej
sieci uzbrojenia terenu, koordynacji
usytuowania projektowanych sieci,
majàc na celu bezkolizyjne usytuowanie projektowanych sieci z obiektami
budowlanymi.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780,
z póên. zm.4)) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. Wydatki zwiàzane z budowà, przebudowà,
remontem, utrzymaniem, ochronà i zarzàdzaniem drogami krajowymi, finansowanymi
przez ministra w∏aÊciwego do spraw transportu, ustala si´ w ustawie bud˝etowej w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ 12 % planowanych
na dany rok wp∏ywów z podatku akcyzowego
od paliw silnikowych.”.
Art. 5. W stosunku do osób ubiegajàcych si´
o uprawnienia budowlane, które przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy uzyska∏y wykszta∏cenie wymagane na
podstawie przepisów dotychczasowych oraz rozpocz´∏y odbywanie wymaganej praktyki, stosuje si´
przepisy dotychczasowe.
Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art. 28 ust. 4 ustawy, o której mowa
w art. 3, zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a ustawy, o której
mowa w art. 1, oraz art. 28 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
Art. 7. Do spraw wszcz´tych a niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisu art. 1 pkt 3,
który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363,
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612, z 2004 r.
Nr 10, poz. 76 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 130,
poz. 1087 i Nr 163, poz. 1362.
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———————
4)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150, poz. 983, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i Nr 240, poz. 2057
oraz z 2003 r. Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217,
poz. 2124.
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