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17. Prawo budowlane1

z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)

Tekst jednolity z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1202)2

(zm.: Dz.U. 2018, poz. 352, poz. 1276, poz. 1496, poz. 1669)
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Załącznik

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Przedmiot regulacji] Ustawa – Prawo budow-
lane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki
obiektów budowlanych oraz określa zasady działania
organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Art. 2. [Rozwinięcie] 1. Ustawy nie stosuje się do
wyrobisk górniczych.

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych,
a w szczególności:

1) prawa geologicznego i górniczego – w odniesieniu
do obiektów budowlanych zakładów górniczych;

2) prawa wodnego – w odniesieniu do urządzeń wodnych;
3) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami –

w odniesieniu do obiektów i obszarów wpisanych do
rejestru zabytków oraz obiektów i obszarów objętych
ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Art. 3. [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć

budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury,
wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;

2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt
budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez
to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stano-
wiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie-
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

3)3 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt
budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty,
wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale
związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pie-
ców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni

1 Treść odnośnika publikujemy na końcu ustawy.
2 Tekst jednolity ogłoszono dnia 22.06.2018 r.
3 Art. 3 pkt 3 w brzmieniu ustawy z dnia 7.06.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1276), która wchodzi w życie 30.06.2018 r., z mocą od

1.01.2018 r.
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17 PrBud Art. 4–5

wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na
całość użytkową;

3a) obiekcie liniowym – należy przez to rozumieć obiekt
budowlany, którego charakterystycznym parametrem
jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami,
linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg,
rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia
kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio
w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz
kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej
zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub
jego części ani urządzenia budowlanego;

4) obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć
niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przy-

drożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury

ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzy-

maniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki;

5) tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez
to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od
jego trwałości technicznej, przewidziany do prze-
niesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także
obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe;

6) budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie
obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budow-
lanego;

7) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć
budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowla-
nego;

7a) przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie
robót budowlanych, w wyniku których następuje
zmiana parametrów użytkowych lub technicznych
istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, po-
wierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość
bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów
w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa
drogowego;

8) remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie
w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowla-
nych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych
innych niż użyto w stanie pierwotnym;

9) urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć
urządzenia techniczne związane z obiektem budowla-
nym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urzą-
dzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki;

10) terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń,
w której prowadzone są roboty budowlane wraz
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza
budowy;

11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny
wynikający z prawa własności, użytkowania wie-
czystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;

12) pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć
decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;

13) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć
pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu – także dziennik montażu;

14) dokumentacji powykonawczej – należy przez to
rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

15) terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren
zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego;

16) (uchylony)
17) (uchylony)
18) (uchylony)
19) organie samorządu zawodowego – należy przez

to rozumieć organy określone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1725);

20) obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to
rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisów odrębnych,
wprowadzających związane z tym obiektem ograni-
czenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego
terenu.

21) (uchylony)
22) (uchylony)
23) (uchylony)

Art. 4. [Forma architektoniczna] Każdy ma prawo
zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego
z przepisami.

Art. 5. [Podstawy prawidłowej budowy] 1. Obiekt
budowlany jako całość oraz jego poszczególne części,
wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi
należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania,
projektować i budować w sposób określony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniając:

1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących
obiektów budowlanych określonych w załączniku I do
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rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady
89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5,
z późn. zm.), dotyczących:
a) nośności i stateczności konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) higieny, zdrowia i środowiska,
d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiek-

tów,
e) ochrony przed hałasem,
f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
g) zrównoważonego wykorzystania zasobów natu-

ralnych;
2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,

w szczególności w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz,

odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i pa-
liwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania
tych czynników,

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;
2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych,

w szczególności w zakresie szerokopasmowego
dostępu do Internetu;

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicz-
nego;

4)4 niezbędne warunki do korzystania z obiektów
użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownic-
twa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne,
o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169
oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;

4a)5 minimalny udział lokali mieszkalnych dostępnych dla
osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych,
sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym osób starszych w ogólnej liczbie lokali
mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony

cywilnej;
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków

oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską;
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływa-

nia obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich,
w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;

10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób
przebywających na terenie budowy.

2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny
z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska
oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i este-
tycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia
jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej,
w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami,
o których mowa w ust. 1 pkt 1–7.

2a. W nowych budynkach oraz istniejących budynkach
poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu

poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu prze-
pisów o efektywności energetycznej, które są użytkowane
przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych, zaleca się stosowanie
urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną w od-
nawialnych źródłach energii, a także technologie mające
na celu budowę budynków o wysokiej charakterystyce
energetycznej.

2b. W przypadku robót budowlanych polegających
na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% po-
wierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy
spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczęd-
ności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach
techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.

3–15. (uchylone)

Art. 51–52. (uchylone)

Art. 5a. [Budowa obiektu liniowego] 1. W przypadku
budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
a także wykonywania innych robót budowlanych dotyczą-
cych obiektu liniowego, gdy liczba stron w postępowaniu
przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu
postępowania administracyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do inwestora
oraz właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców
nieruchomości, jeżeli na tych nieruchomościach są lub będą
wykonywane roboty budowlane.

Art. 6. [Zagospodarowanie terenów] Dla działek
budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana bu-
dowa obiektów budowlanych lub funkcjonalnie powiązanych
zespołów obiektów budowlanych, należy zaprojektować
odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami
art. 5 ust. 1–2b, zrealizować je przed oddaniem tych
obiektów (zespołów) do użytkowania oraz zapewnić
utrzymanie tego zagospodarowania we właściwym stanie
techniczno-użytkowym przez okres istnienia obiektów
(zespołów) budowlanych.

Art. 7. [Warunki techniczne] 1. Do przepisów
techniczno-budowlanych zalicza się:

1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać
obiekty budowlane i ich usytuowanie, uwzględniające
wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1–2b;

2) warunki techniczne użytkowania obiektów budow-
lanych.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą,
w drodze rozporządzenia:

1) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnic-
twa dla budynków oraz związanych z nimi urządzeń;

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw budownictwa, planowania i za-
gospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1.

4 Art. 5 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu ustawy z dnia 5.07.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496), która wchodzi w życie 22.08.2018 r.
5 Art. 5 ust. 1 pkt 4a dodany ustawą z dnia 5.07.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496), która wchodzi w życie 22.08.2018 r.
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3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą
określić, w drodze rozporządzenia:

1) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnic-
twa – dla budynków mieszkalnych;

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw budownictwa, planowania i za-
gospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
– dla innych obiektów budowlanych.

Art. 8. [Upoważnienie] Rada Ministrów może określić,
w drodze rozporządzenia, dodatkowe warunki techniczne,
jakim powinny odpowiadać budynki służące bezpieczeństwu
lub obronności państwa, albo których przepisów, wydanych
na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, nie stosuje się do tych
budynków, biorąc pod uwagę funkcję tych budynków
oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa lub obronności
państwa.

Art. 9. [Odstępstwa] 1.6 W przypadkach szczególnie
uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7.
Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi
lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – ograniczenia
dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa
w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, spo-
rządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osób starszych, oraz nie powinno powodować pogorszenia
warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także
stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków
zamiennych.

2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, po
uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy
techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela
bądź odmawia zgody na odstępstwo.

3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2,
w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo
organ administracji architektoniczno-budowlanej składa
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek
powinien zawierać:

1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby,
projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli
odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub
nieruchomości sąsiednie – również projekty zago-
spodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem
istniejącej i projektowanej zabudowy;

2) szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia
odstępstwa;

3) propozycje rozwiązań zamiennych;
4) pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora

zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych
wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów
budowlanych usytuowanych na obszarach objętych
ochroną konserwatorską;

5) w zależności od potrzeb – pozytywną opinię innych
zainteresowanych organów.

4. Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić
upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od
spełnienia dodatkowych warunków.

Art. 10. [Wyroby budowlane] Wyroby wytworzone
w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób
trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można
stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie,
jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub
udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami
odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych –
również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Art. 10a. (uchylony)

Art. 11. [Upoważnienie] 1. Minister właściwy do spraw
zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne
stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia
i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozu-
mieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może
określić, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne stężenia
i natężenia czynników szkodliwych w pomieszczeniach
przeznaczonych dla zwierząt.

Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie

Art. 12. [Definicja] 1. Za samodzielną funkcję
techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną
z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub
samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych
i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szcze-
gólności działalność obejmującą:

1) projektowanie, sprawdzanie projektów architekto-
niczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autor-
skiego;

2) kierowanie budową lub innymi robotami budowla-
nymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów
budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną
wytwarzania tych elementów;

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiek-

tów budowlanych.
6) (uchylony)
7) (uchylony)

2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
określone w ust. 1 pkt 1–5, mogą wykonywać wyłącznie
osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne
i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia
skomplikowania działalności i innych wymagań związanych
z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną
dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ
samorządu zawodowego.

3. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest
zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego
oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy
technicznej.

6 Art. 9 ust. 1 w brzmieniu ustawy z dnia 5.07.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496), która wchodzi w życie 22.08.2018 r.
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3a. Właściwa izba samorządu zawodowego prowadzi
postępowanie kwalifikacyjne składające się z dwóch etapów:

1) kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej
jako odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności
uprawnień budowlanych, zwanego dalej „kwalifiko-
waniem”;

2) egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz
umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy
technicznej.

4. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną
powoływaną przez organ samorządu zawodowego albo inny
upoważniony organ.

4a. Egzamin składa się z części pisemnej, przeprowa-
dzanej w formie testu, oraz z części ustnej.

4b.7 Z egzaminu zwalnia się absolwenta studiów
prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa
w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668),
zawartej między uczelnią a właściwym organem samorządu
zawodowego w zakresie odpowiadającym programowi
studiów opracowanemu z udziałem organu samorządu
zawodowego oraz zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 16.

4c. W zależności od posiadanego wykształcenia
i zakresu odbytej praktyki zawodowej egzamin jest
przeprowadzany na uprawnienia budowlane do:

1) projektowania w danej specjalności;
2) kierowania robotami budowlanymi w danej specjal-

ności;
3) projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w danej specjalności.
4d. Przy ubieganiu się o nadanie uprawnień bu-

dowlanych w innej specjalności lub w innym zakresie
niż posiadane egzamin jest ograniczony wyłącznie do
zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu obowiązującym
przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia budowlane.

4e. Egzamin jest przeprowadzany co najmniej dwa
razy w roku, w terminach ustalanych przez właściwą izbę
samorządu zawodowego.

4f. Zawiadomienie o terminie egzaminu właściwa
izba samorządu zawodowego doręcza, za pośrednictwem
operatora pocztowego przesyłką poleconą za potwierdze-
niem odbioru, osobie ubiegającej się o nadanie uprawnień
budowlanych, co najmniej miesiąc przed tym terminem.

4g. Negatywny wynik części pisemnej egzaminu
powoduje niedopuszczenie do części ustnej.

4h. Osoba, która uzyskała negatywny wynik egzaminu,
może ponownie do niego przystąpić, nie wcześniej niż
po upływie 3 miesięcy. Osoba, która uzyskała negatywny
wynik części ustnej egzaminu, może ponownie przystąpić
tylko do tej części.

4i. Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest
ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania.

5. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowla-
nych wnosi opłatę za postępowanie kwalifikacyjne.

5a. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie
uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3
pkt 1–4:

1) z tytułu kwalifikowania nie przekracza 22% kwoty
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.)
zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”;

2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza
22% kwoty przeciętnego wynagrodzenia;

3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej
egzaminu nie przekracza 13% kwoty przeciętnego
wynagrodzenia.

5b. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie
uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3
pkt 5 i 6:

1) z tytułu kwalifikowania nie przekracza 33% kwoty
przeciętnego wynagrodzenia;

2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza
33% kwoty przeciętnego wynagrodzenia;

3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej
egzaminu nie przekracza 19% kwoty przeciętnego
wynagrodzenia.

5c. Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne
ustala i podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie
internetowej właściwa krajowa izba samorządu zawodowego.

5d. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na
rachunek bankowy właściwej izby samorządu zawodowego,
co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu. Opłata
stanowi przychód właściwej izby samorządu zawodowego.

5e. Opłata, o której mowa w ust. 5a pkt 1 i ust. 5b
pkt 1, nie podlega zwrotowi, natomiast opłata, o której
mowa w ust. 5a pkt 2 i 3 oraz ust. 5b pkt 2 i 3, podlega
zwrotowi w przypadku usprawiedliwionego niestawienia
się na egzamin albo usprawiedliwionego odstąpienia od
egzaminu.

5f. Za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym człon-
kom komisji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie
z opłat za postępowanie kwalifikacyjne. Wynagrodzenie
członka komisji egzaminacyjnej nie może być wyższe niż:

1) za udział w kwalifikowaniu – 9% opłaty ustalonej na
podstawie ust. 5a pkt 1 i ust. 5b pkt 1 od jednego
wniosku o nadanie uprawnień budowlanych;

2) za przeprowadzenie egzaminu – 9% opłaty ustalonej
na podstawie ust. 5a pkt 2 i ust. 5b pkt 2 od jednej
osoby egzaminowanej;

3) za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu
– 9% opłaty ustalonej na podstawie ust. 5a pkt 3
i ust. 5b pkt 3 od jednej osoby egzaminowanej.

6. Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych
funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.

7. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze
decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a
ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami
– wpis na listę członków właściwej izby samorządu

7 Art. 12 ust. 4b w brzmieniu ustawy z dnia 3.07.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), która wchodzi w życie 1.10.2018 r.
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zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym
przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

8. (uchylony)
9. Organy samorządu zawodowego są obowiązane

przekazywać bezzwłocznie informacje o wpisie na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz
o wykreśleniu z tej listy, w celu ujawnienia w rejestrze,
o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a.

Art. 12a. [Weryfikacja] Samodzielne funkcje tech-
niczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifi-
kacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych
w przepisach odrębnych.

Art. 12b–12c. (uchylone)

Art. 13. [Uprawnienia budowlane] 1. Uprawnienia
budowlane mogą być udzielane do projektowania lub
kierowania robotami budowlanymi.

2. W uprawnieniach budowlanych należy określić spe-
cjalność i ewentualną specjalizację techniczno-budowlaną
oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych
objętych danym uprawnieniem.

3. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
stanowią również podstawę do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3
i 4.

4. Uprawnienia do projektowania lub kierowania
robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wy-
konywania samodzielnych funkcji technicznych, o których
mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 i 6.

Art. 14. [Rozwinięcie] 1. Uprawnienia budowlane są
udzielane w specjalnościach:

1) architektonicznej;
2) konstrukcyjno-budowlanej;
3) inżynieryjnej:

a) mostowej,
b) drogowej,
c) kolejowej,
d) hydrotechnicznej,
e) wyburzeniowej;

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
a) telekomunikacyjnych,
b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocią-

gowych i kanalizacyjnych,
c) elektrycznych i elektroenergetycznych.

2. W ramach specjalności wymienionych w ust. 1 mogą
być wyodrębniane specjalizacje techniczno-budowlane.

3. Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalno-
ściach, o których mowa w ust. 1, wymaga:

1) do projektowania bez ograniczeń:
a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku

odpowiednim dla danej specjalności,
b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu

projektów,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

2) do projektowania w ograniczonym zakresie:
a) ukończenia:

– studiów pierwszego stopnia na kierunku odpo-
wiednim dla danej specjalności lub

– studiów drugiego stopnia na kierunku pokrew-
nym dla danej specjalności,

b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu
projektów,

c) odbycia rocznej praktyki na budowie;
3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

a) ukończenia studiów drugiego lub pierwszego
stopnia na kierunku odpowiednim dla danej
specjalności,

b) odbycia odpowiednio półtorarocznej lub trzyletniej
praktyki na budowie;

4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczo-
nym zakresie:
a) ukończenia:

– studiów drugiego stopnia na kierunku pokrew-
nym dla danej specjalności lub

– studiów pierwszego stopnia na kierunku odpo-
wiednim dla danej specjalności, lub

– studiów pierwszego stopnia na kierunku po-
krewnym dla danej specjalności, lub

b) posiadania:
– tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo
– dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawo-

dowe w zawodzie nauczanym na poziomie
technika

– w zawodach związanych z budownictwem okre-
ślonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 16, w zakresie odpowiednim dla danej
specjalności,

c) odbycia praktyki na budowie w wymiarze:
– półtora roku w przypadku, o którym mowa

w lit. a tiret pierwsze i drugie,
– trzech lat w przypadku, o którym mowa w lit. a

tiret trzecie,
– czterech lat w przypadku, o którym mowa

w lit. b;
5) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń:
a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku

odpowiednim dla danej specjalności,
b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu

projektów,
c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie;

6) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie:
a) ukończenia:

– studiów pierwszego stopnia na kierunku odpo-
wiednim dla danej specjalności lub

– studiów drugiego stopnia na kierunku pokrew-
nym dla danej specjalności,

b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu
projektów,

c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.
4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca

polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach
projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na bu-
dowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki
za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia
odpowiednie w danym kraju.
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4a.8 Praktykę studencką uznaje się za część lub
całość praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 4,
w przypadku gdy odbywała się na studiach w zakresie
odpowiadającym programowi studiów opracowanemu
z udziałem organu samorządu zawodowego oraz w sposób
określony w przepisach wydanych na podstawie art. 16,
zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której
mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, zawartej między uczelnią
a organem samorządu zawodowego.

4b. Za równorzędną z praktyką zawodową polegającą
na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych,
o której mowa w ust. 4, uznaje się roczną praktykę
przy sporządzaniu projektów odbytą pod patronatem
osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane,
zwanej dalej „patronem”. Patronem, może być osoba, która
posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy
sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień
budowlanych.

5. Do osób ubiegających się o nadanie uprawnień
budowlanych bez ograniczeń, posiadających uprawnienia
budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności,
nie stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 3 lit. b
lub pkt 5 lit. b i c.

Art. 15. (uchylony)

Art. 16.9 [Upoważnienia] Minister właściwy do
spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego
i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie:
a) kierunki studiów wyższych odpowiednie lub

pokrewne dla danej specjalności,
b) wykaz zawodów związanych z budownictwem,
c) wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach

poszczególnych specjalności,
2) sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawo-

dowego i jego weryfikacji, w tym sposób:
a) dokumentowania i weryfikacji posiadanego wy-

kształcenia, a także kwalifikowania,
b) stwierdzania przygotowania zawodowego oraz

jego dokumentowania do uzyskania specjalizacji
techniczno-budowlanej,

c) dokumentowania i odbywania praktyki, a także
kryteria uznawania praktyki,

d) przeprowadzania egzaminu ze znajomości procesu
budowlanego oraz umiejętności praktycznego
zastosowania wiedzy technicznej,

3)10 ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych
– mając na względzie zapewnienie przejrzystego i spraw-
nego przeprowadzania czynności związanych z nadawaniem

uprawnień budowlanych, a także uznawaniem praktyk
zawodowych.

Rozdział 3. Prawa i obowiązki uczestników
procesu budowlanego

Art. 17. [Określenie uczestników procesu budow-
lanego] Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu
ustawy, są:

1) inwestor;
2) inspektor nadzoru inwestorskiego;
3) projektant;
4) kierownik budowy lub kierownik robót.

Art. 18. [Obowiązki inwestora] 1. Do obowiąz-
ków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy,
z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do
potrzeb, innych projektów,

2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika
budowy,

3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem

skomplikowania robót budowlanych lub warunkami
gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót
budowlanych

– przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru

inwestorskiego na budowie.
3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowa-

nia nadzoru autorskiego.

Art. 19. [Wypadki szczególne] 1. Organ administracji
architektoniczno-budowlanej może w decyzji o pozwoleniu
na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia
inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek
zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasad-
nionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub
robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na
środowisko.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje obiektów
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi
powinien kierować się organ administracji architektoniczno-
-budowlanej podczas nakładania na inwestora obowiązku
ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Art. 20. [Obowiązki projektanta] 1. Do podstawo-
wych obowiązków projektanta należy:

1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny
z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi

8 Art. 14 ust. 4a w brzmieniu ustawy z dnia 3.07.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), która wchodzi w życie 1.10.2018 r.
9 Art. 16 zdanie wstępne w brzmieniu ustawy z dnia 3.07.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), która wchodzi w życie 1.10.2018 r.

10 Zgodnie z wyrokiem Tryb. Konst. z dnia 7.02.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 352) art. 16 pkt 3, w zakresie, w jakim upoważnia
właściwego ministra do określenia „ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych”, oraz nie zawiera w tym zakresie wytycznych do treści
rozporządzenia, został uznany za niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Utrata mocy, w tym zakresie,
nastąpi 13.02.2019 r.
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w decyzjach administracyjnych dotyczących zamie-
rzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu
projektu osób posiadających uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz
wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych
przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające
uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,
z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu
budowlanego;

1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projekto-
wanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

1c) określenie obszaru oddziaływania obiektu;
2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń

rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym
z przepisów;

3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i za-
wartych w nim rozwiązań;

3a) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej doku-
mentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 oraz z 2018 r.
poz. 650);

4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwe-
stora lub organu administracji architektoniczno-bu-
dowlanej w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budow-

lanych zgodności realizacji z projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań

zamiennych w stosunku do przewidzianych w pro-
jekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie
projektu architektoniczno-budowlanego pod względem
zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:
1) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na

podstawie przepisów szczególnych;
2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstruk-

cji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie
obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

4. Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa
w ust. 2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie
o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Art. 21. [Uprawnienia projektanta] Projektant,
w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów
w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;

2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania
robót budowlanych w razie:
a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Art. 21a. [Plan bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia] 1. Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o in-
formację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzić

lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy,
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie
robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

1a. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie
sporządza się, jeżeli:

1) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej
jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych
w ust. 2 lub

2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej
niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub
pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać
500 osobodni.

2. W planie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić
specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:

1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadze-
nia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szcze-
gólności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;

2) przy prowadzeniu których występują działania sub-
stancji chemicznych lub czynników biologicznych
zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;

3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizu-
jącym;

4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub
czynnych linii komunikacyjnych;

5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasila-

nymi z linii napowietrznych;
8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną

ze sprężonego powietrza;
9) wymagających użycia materiałów wybuchowych;

10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich
elementów prefabrykowanych.

3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają
odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres i formę:
a) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia,
b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

– mając na uwadze specyfikę projektowanego obiektu
budowlanego;

2) szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych,
o których mowa w ust. 2, mając na uwadze stopień
zagrożeń, jakie stwarzają poszczególne ich rodzaje.

Art. 22. [Obowiązki kierownika budowy] Do
podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie
zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi
się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami
technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej
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oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska
przyrodniczego i kulturowego;

2) prowadzenie dokumentacji budowy;
3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz

zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu
budowlanego w sposób zgodny z projektem lub
pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym tech-
niczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy;

3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających
zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
a) przy opracowywaniu technicznych lub organiza-

cyjnych założeń planowanych robót budowlanych
lub ich poszczególnych etapów, które mają być
prowadzone jednocześnie lub kolejno,

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakoń-
czenia robót budowlanych lub ich poszczególnych
etapów;

3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie
podczas wykonywania robót budowlanych zasad
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w prze-
pisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji,
o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających
z postępu wykonywanych robót budowlanych;

3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiają-
cych wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

3e) zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych
stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10;

4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwier-
dzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bez-
zwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika
budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych
z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru

wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zani-
kających oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w umowie prób i spraw-
dzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów
kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego
do odbioru;

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego;

9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru od-
powiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie
usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie
inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57
ust. 1 pkt 2.

Art. 23. [Uprawnienia kierownika budowy]
Kierownik budowy ma prawo:

1) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach
projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością
zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowla-
nych lub usprawnienia procesu budowy;

2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń
w nim zawartych.

Art. 23a. (uchylony)

Art. 24. [Zakaz łączenia funkcji] 1. Łączenie funkcji
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
nie jest dopuszczalne.

2. Przepisy ust. 1 oraz art. 22 i art. 23 stosuje się
odpowiednio do kierownika robót.

Art. 25. [Obowiązki inspektora nadzoru] Do pod-
stawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
należy:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawo-
wanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub
pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budow-
lanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót
wyrobów zgodnie z art. 10;

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających
zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicz-
nych i przewodów kominowych oraz przygotowanie
i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów
budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz
usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora,
kontrolowanie rozliczeń budowy.

Art. 26. [Uprawnienia inspektora nadzoru]
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi
robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub
zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wyma-
gających odkrycia robót lub elementów zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych
robót budowlanych oraz informacji i dokumentów
potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu
robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10,
a także informacji i dokumentów potwierdzających
dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót
dokonania poprawek bądź ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania
dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowo-
dować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub
pozwoleniem na budowę.

Art. 27. [Wyznaczenie koordynatora] Przy budo-
wie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia
inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych
specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako
koordynatora ich czynności na budowie.

Rozdział 4. Postępowanie poprzedzające
rozpoczęcie robót budowlanych

Art. 28. [Obowiązek uzyskania pozwolenia] 1.
Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podsta-
wie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem
art. 29–31.
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1a. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ
administracji architektoniczno-budowlanej.

2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia
na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy
wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się
w obszarze oddziaływania obiektu.

3. Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyj-
nego nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia
na budowę.

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w postępo-
waniu w sprawie pozwolenia na budowę wymagającym
udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999 oraz
z 2018 r. poz. 810).

Art. 29. [Zwolnienia od uzyskania pozwolenia] 1.
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją
rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ra-
mach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o po-

wierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości
konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojo-

wicę o pojemności do 25 m3,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojem-

ności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy

do 21 m2;
1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednoro-

dzinnych, których obszar oddziaływania mieści się
w całości na działce lub działkach, na których zostały
zaprojektowane;

2) wolno stojących parterowych budynków gospodar-
czych, garaży, wiat lub przydomowych ganków
i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni
zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych
obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na
każde 500 m2 powierzchni działki;

2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji
indywidualnej, rozumianych jako budynki przezna-
czone do okresowego wypoczynku, o powierzchni
zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów
na działce nie może przekraczać jednego na każde
500 m2 powierzchni działki;

2b) wolno stojących parterowych budynków stacji trans-
formatorowych i kontenerowych stacji transformato-
rowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

2c) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych
na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny
lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe,
przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może
przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni
działki;

2d) wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do
35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na
działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2

powierzchni działki;

3) przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności
do 7,50 m3 na dobę;

3a) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
o pojemności do 10 m3;

4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2176);

5) wiat przystankowych i peronowych;
6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy

do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego
utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach
stanowiących własność Skarbu Państwa;

7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków
telekomunikacyjnych;

8) parkometrów z własnym zasilaniem;
8a) stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy

z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych (Dz.U. poz. 317) oraz
punktów ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17
tej ustawy, z wyłączeniem infrastruktury ładowania
drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2
pkt 3 tej ustawy;

9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni
służących do rekreacji;

10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do
10 stanowisk włącznie;

11) zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok
parkingowych na tych drogach;

11a) zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok
parkingowych na tych drogach;

11b) przepustów o średnicy do 100 cm;
11c) urządzeń instalowanych w pasie drogowym dróg

publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami
wsporczymi oraz przynależnymi elementami wypo-
sażenia:
a) służących do zarządzania drogami, w tym do

wdrażania inteligentnych systemów transporto-
wych,

b) służących do zarządzania ruchem drogowym,
w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 oraz
z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317);

12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączo-
nych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki
lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określo-
nym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1,
ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia
rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;

13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni
zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji
nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie
na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach
leśnych Skarbu Państwa;

14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych
o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami
żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych,
rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz
ich otulin;

15) przydomowych basenów i oczek wodnych o po-
wierzchni do 50 m2;
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16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości,
liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do
2,50 m, służących do:
a) cumowania niewielkich jednostek pływających,

jak łodzie, kajaki, jachty,
b) uprawiania wędkarstwa,
c) rekreacji;

17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, po-
wierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów
rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego,
brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących
konstrukcji oporowych;

18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym

zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych
do zasilania instalacji gazowych w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych;

19a) sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie

znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) telekomunikacyjnych;

20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomuni-
kacyjnych;

20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;
20b) kanalizacji kablowej;

21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i dro-
gami wewnętrznymi, państwowej służby hydrolo-
giczno-meteorologicznej i państwowej służby hydro-
geologicznej:
a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicz-

nych, opadowych oraz wód podziemnych,
b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziem-

nych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych

źródeł;
22) obiektów małej architektury;
23) ogrodzeń;
24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania

w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych
na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów
używanych przy wykonywaniu robót budowlanych,
badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;

25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących
wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących ja-
kichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na
terenach przeznaczonych na ten cel;

26) znaków geodezyjnych, a także obiektów trian-
gulacyjnych, poza obszarem parków narodowych
i rezerwatów przyrody;

27) instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i tele-
komunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku;

28) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do
wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650

i 723) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż
węglowodorów;

29) poligonowych obiektów budowlanych, w szcze-
gólności: stanowisk obronnych, przepraw, budowli
ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymcza-
sowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych
na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Mi-
nistra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń
wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych
oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego
prowadzenia walki.

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie
robót budowlanych polegających na:

1) remoncie obiektów budowlanych;
1a) przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1;

1aa) przebudowie budynków, innych niż budynki, o których
mowa w ust. 1, z wyłączeniem ich przegród ze-
wnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także
z wyłączeniem przebudowy, której projekt budowlany
wymaga uzgodnienia pod względem ochrony prze-
ciwpożarowej;

1b) przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów
konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia
dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budyn-
ków;

1c) remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych;
2) (uchylony)
3) (uchylony)
4) dociepleniu budynków o wysokości do 25 m;
5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budow-

lanych;
6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wy-

jątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do
rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem
reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych
poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepi-
sów o ruchu drogowym;

7) (uchylony)
8) (uchylony)
9) wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji

wodnych szczegółowych;
10) wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych;
11) przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycz-

nych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 19a lit. a;
12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;

12a) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu
art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych, w pasie drogowym w ramach
przebudowy tej drogi;

13) (uchylony)
14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych;
15) instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji

wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na
obiektach budowlanych;

16)11 montażu pomp ciepła, wolno stojących kolektorów
słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW
oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu

11 Art. 29 ust. 2 pkt 16 w brzmieniu ustawy z dnia 7.06.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1276), która wchodzi w życie 14.07.2018 r.
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art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odna-
wialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 1269
i 1276); obowiązek uzgodnienia pod względem
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
projektu budowlanego urządzeń fotowoltaicznych oraz
mikroinstalacji biogazu rolniczego, o którym mowa
w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620), oraz
zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej,
o którym mowa w art. 56 ust. 1a, stosuje się.

17) (uchylony)
3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia,

które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające prze-
prowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura
2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

4. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2,
wykonywane:

1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru
zabytków – wymagają pozwolenia na budowę,

2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków –
wymagają dokonania zgłoszenia, o którym mowa
w art. 30 ust. 1

– przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do
zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego woje-
wódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Art. 29a. [Budowa przyłączy] 1. Budowa przyłączy,
o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, oraz stacji ładowa-
nia, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje
się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor
dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.

Art. 30. [Obowiązek zgłoszenia] 1. Zgłoszenia orga-
nowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga,
z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:

1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b–d,
pkt 1a–2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b
oraz 28;

1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, oraz
budowa stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych, z zastrzeżeniem art. 29a;

1b) budowa obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1
pkt 6, 10 i 13, sytuowanych na obszarze Natura 2000;

2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa
w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 11–12a;

2a) wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29
ust. 2 pkt 1, dotyczącego:
a) budowli, których budowa wymaga uzyskania

pozwolenia na budowę,

b) przegród zewnętrznych albo elementów konstruk-
cyjnych budynków, których budowa wymaga
uzyskania pozwolenia na budowę;

2b) wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 2b, 3, 3a, 11,
12, 14, 16, 19, 19a, 20b i 28;

2c) docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m
i nie wyższych niż 25 m;

3) budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m
i wykonywanie robót budowlanych polegających na
instalowaniu:
a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzin-

nych, użyteczności publicznej i zamieszkania
zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru
zabytków,

b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach
budowlanych;

c) (uchylona)
4) budowa obiektów małej architektury w miejscach

publicznych.
1a. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego

robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, może wystąpić
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres
i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich
rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie,
o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności
od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi
przepisami.

3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29
ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć projekt
zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem
technicznym instalacji, wykonany przez projektanta po-
siadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt
zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy
instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19,
powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do
spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1
pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania
działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadają-
cego wymagane uprawnienia budowlane.

4a. W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej
sieci drogowej należy ponadto przedstawić:

1) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

2) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa
w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych.

4b. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29
ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a należy dołączyć dokumenty, o których
mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1–4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje
się odpowiednio.

4c. Do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29
ust. 2 pkt 1b, należy dołączyć dokumenty, o których mowa
w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje
się odpowiednio.

5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać
przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budow-
lanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej,
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w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może,
w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót
budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji
architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym
terminie.

5a. (uchylony)
5aa. Organ administracji architektoniczno-budowlanej

może z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa
w ust. 5, wydać zaświadczenie o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza
możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6
i 7, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót
budowlanych. Przepis ust. 5e stosuje się odpowiednio.

5b. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót
budowlanych przed upływem 3 lat od określonego
w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych
robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

5c. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia
organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na
zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupeł-
nienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów,
a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw
w drodze decyzji.

5d. Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 5c,
przerywa bieg terminu, o którym mowa w ust. 5.

5e. W przypadku gdy organ administracji archi-
tektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, projekt
budowlany dotyczący budowy, o której mowa w art. 29
ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, oraz przebudowy, o której
mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, podlega ostemplowaniu.
Organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje
ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na
wniesienie sprzeciwu.

6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej
wnosi sprzeciw, jeżeli:

1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót
budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania po-
zwolenia na budowę;

2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych
zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach
zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne
przepisy;

3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu
budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12,
w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

6a. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień
nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczo-
nego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 oraz
z 2018 r. poz. 106, 138 i 650) albo w przypadku, o którym
mowa w art. 391 Kodeksu postępowania administracyjnego,
dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

7. Organ administracji architektoniczno-budowlanej
może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5,
obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego
obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja
może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy
lub spowodować:

1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;

2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania
zabytków;

3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograni-

czeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Art. 30a. [Informacja w Biuletynie Informacji
Publicznej] W przypadku zgłoszenia budowy, o której
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, organ administracji
architektoniczno-budowlanej zamieszcza w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego
go urzędu w terminie 3 dni od dnia:

1) doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu
zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę
inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;

2) wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego
wniesienia;

3) upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 –
informację o braku wniesienia sprzeciwu.

Art. 31. [Wypadki szczególne] 1. Pozwolenia nie
wymaga rozbiórka:

1) budynków i budowli – niewpisanych do rejestru
zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską
– o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość
od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa
wysokości;

2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których
nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie
podlegają ochronie jako zabytki.

2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, w którym należy
określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót.
Przepisy art. 30 ust. 5, 5aa, 5c, 5d i 6a stosuje się
odpowiednio.

2a. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowa-
nia i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
określi wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, w formie
dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570
oraz z 2018 r. poz. 1000).

3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej
może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę
obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli rozbiórka
tych obiektów:

1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych,
warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub

2) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia
może być uzależnione prowadzenie robót związanych
z rozbiórką.

4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej
może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub
mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub
dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

5. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można
rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub
przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku
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bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub
zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

Art. 32. [Wymagania dotyczące pozwoleń] 1.
Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego
może być wydane po uprzednim:

1) przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsię-
wzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona
wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami
szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych
organów;

3) wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do
spraw energii – w przypadku budowy gazociągu
przesyłowego, gazociągu o zasiągu krajowym lub
jeżeli budowa ta wynika z umów międzynarodowych.

1a. Minister właściwy do spraw energii wyraża
zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, po uzyskaniu
opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeżeli
budowa gazociągu przesyłowego nie stanowi zagrożenia dla
bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyrażenie zgody następuje w terminie 60 dni od dnia
złożenia wniosku. Niezajęcie przez organ stanowiska w tym
terminie uznaje się za wyrażenie zgody.

2. Uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, powinny nastąpić w terminie 14 dni od
dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. Niezajęcie
przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako
brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadków, w których
stanowisko powinno być wyrażone w drodze decyzji, oraz
uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura
2000.

4. Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie
temu, kto:

1) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

1a) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności
pozwoleń, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26
ust. 1, oraz decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 317),
jeżeli są one wymagane;

2) złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności
karnej, o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.

4a. Nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku
rozpoczęcia robót budowlanych z naruszeniem przepisu
art. 28 ust. 1.

5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) wniosku o pozwolenie na budowę;

2) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane;

3) decyzji o pozwoleniu na budowę;
4) zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkal-

nego jednorodzinnego.
6. Wzory wniosku, oświadczenia oraz zgłoszenia, o któ-

rych mowa w ust. 5, powinny obejmować w szczególności
dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne informacje
niezbędne do podjęcia rozstrzygnięcia w prowadzonym
postępowaniu. Wzór decyzji o pozwoleniu na budowę
powinien obejmować, w szczególności, określenie organu
wydającego decyzję, dane osobowe lub nazwę inwestora
i innych stron postępowania oraz inne informacje niezbędne
inwestorowi do legalnego wykonywania robót budowlanych.

Art. 33. [Wypadki szczególne] 1. Pozwolenie
na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego.
W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego
więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może,
na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub
zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować
zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na budowę
dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor
jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania
działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1,
dla całego zamierzenia budowlanego.

2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy
dołączyć:

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz
z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi
oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7,
aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy
to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego
w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na obszar Natura 2000;

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane;

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3a) pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26
ust. 1, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
jeżeli są one wymagane;

4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz
obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych
i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3
pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem
administracji architektoniczno-budowlanej, o którym
mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań
w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowla-

nych 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 terenu zamknię-
tego, portów morskich i przystani morskich,
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a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku
publicznego;

5) (uchylony)
6) (uchylony)
7) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa
w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych;

8) umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wyma-
gane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji.

2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4,
nie przysługuje zażalenie.

3. Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów
budowlanych:

1) których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać
poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak:
obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady che-
miczne, zapory wodne lub

2) których projekty budowlane zawierają nowe, niespraw-
dzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne,
nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich
Normach,

należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę
fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez
właściwego ministra.

4. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy
dołączyć:

1) zgodę właściciela obiektu;
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiór-

kowych;
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi

i mienia;
5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów,

a także inne dokumenty, wymagane przepisami
szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii
uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przed-
sięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.
5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa

w ust. 2–4, zawierające informacje niejawne mogą być za
zgodą organu administracji architektoniczno-budowlanej
przechowywane przez inwestora.

6. W przypadku wezwania do usunięcia braków innych
niż braki, o których mowa w art. 35 ust. 1, stosuje się
art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym
że wezwanie wnoszącego do usunięcia braków nie powinno
nastąpić później niż po upływie 14 dni od dnia wpływu
wniosku.

Art. 34. [Projekt budowlany] 1. Projekt budow-
lany powinien spełniać wymagania określone w decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli
jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniach,

o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji,
o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane.

2. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być
dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia
skomplikowania robót budowlanych.

3. Projekt budowlany powinien zawierać: m
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporzą-

dzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie
granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy
istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania
lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny
i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych
elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych
odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej
i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;

2)12 projekt architektoniczno-budowlany określający funk-
cję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego
charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz
proponowane niezbędne rozwiązania techniczne,
a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do
otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – również
opis dostępności dla osób niepełnosprawnych,
o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych;

2a)13 informację o udziale lokali mieszkalnych, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a – w przypadku budynków
mieszkalnych wielorodzinnych;

3) stosownie do potrzeb – w przypadku drogi krajowej
lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego za-
rządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą,
zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geolo-
giczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektów budowlanych;

5) informację o obszarze oddziaływania obiektu.
3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do projektu

budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowla-
nego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu
przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu.

3b. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje się do projektu
budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budow-
lanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli
całość problematyki może być przedstawiona w projekcie
zagospodarowania działki lub terenu.

4. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji
o pozwoleniu na budowę.

4a. Zatwierdzeniu podlegają cztery egzemplarze pro-
jektu budowlanego, z których dwa egzemplarze prze-
znaczone są dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu
zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla
właściwego organu nadzoru budowlanego.

12 Art. 34 ust. 3 pkt 2 w brzmieniu ustawy z dnia 5.07.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496), która wchodzi w życie 22.08.2018 r.
13 Art. 34 ust. 3 pkt 2a dodany ustawą z dnia 5.07.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496), która wchodzi w życie 22.08.2018 r.
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5. Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwo-
lenia na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji
o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest
ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż
rok.

6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego,
uwzględniając zawartość projektu budowlanego
w celu zapewnienia czytelności danych;

2) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych
warunków posadawiania obiektów budowlanych,
uwzględniając przydatność gruntu na potrzeby
projektowanego obiektu i jego charakteru oraz
zakwalifikowania go do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej.

Art. 35. [Sprawdzanie rozwiązań projektowych]
1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub
odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:

1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu, a także
wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności
określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko;

2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub
terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wy-
maganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń
oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz
zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

4) wykonanie – w przypadku obowiązku sprawdzenia
projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także
sprawdzenie projektu – przez osobę posiadającą
wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą
się aktualnym na dzień opracowania projektu – lub
jego sprawdzenia – zaświadczeniem, o którym mowa
w art. 12 ust. 7;

5) spełnienie wymagań określonych w art. 60 ust. 1
pkt 1–3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym
Zasobie Nieruchomości (Dz.U. poz. 1529 i 2161
oraz z 2018 r. poz. 756) – w przypadku inwestycji
na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu
Nieruchomości, o którym mowa w tej ustawie,
oddanej w użytkowanie wieczyste lub sprzedanej
w trybie określonym w art. 53 ust. 1 lub 2 tej
ustawy, przeznaczonej na wynajem o czynszu najmu
określonym zgodnie z przepisami rozdziału 7 tej
ustawy, zwanej dalej „inwestycją KZN”.

2. (uchylony)

3. W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie okre-
ślonym w ust. 1, organ administracji architektoniczno-bu-
dowlanej nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia
wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usu-
nięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję
o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia
na budowę.

4. W razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1
oraz w art. 32 ust. 4, organ administracji architekto-
niczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji
o pozwoleniu na budowę.

5. Organ administracji architektoniczno-budowlanej
wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu bu-
dowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na
terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki
lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do
którego orzeczono nakaz rozbiórki.

6. W przypadku gdy organ administracji architekto-
niczno-budowlanej nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia
na budowę:

1) w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku
o wydanie takiej decyzji albo

2) w zakresie realizacji inwestycji kolejowej, w terminie
45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej
decyzji

– organ wyższego stopnia wymierza temu organowi,
w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie,
karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy
z kar stanowią dochód budżetu państwa.

6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do pozwolenia na
budowę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego
ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo
ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura
2000.

7. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia
postanowienia, o którym mowa w ust. 6. W przypadku
nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 6, podlega
ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.

8. Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się
terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania
oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo
z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 35a. [Kaucja na zabezpieczenie] 1. W przy-
padku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na
decyzję o pozwoleniu na budowę wstrzymanie wykonania
tej decyzji na wniosek skarżącego sąd może uzależnić od
złożenia przez skarżącego kaucji na zabezpieczenie roszczeń
inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji.

2. W przypadku uznania skargi za słuszną w całości
lub w części kaucja podlega zwrotowi.

3. W przypadku oddalenia skargi kaucję przeznacza się
na zaspokojenie roszczeń inwestora.

4. W sprawach kaucji stosuje się odpowiednio prze-
pisy Kodeksu postępowania cywilnego o zabezpieczeniu
roszczeń.

Art. 36. [Treść decyzji o pozwoleniu] 1. W decyzji
o pozwoleniu na budowę organ administracji architekto-
niczno-budowlanej, w razie potrzeby:

1) określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu
budowy i prowadzenia robót budowlanych;
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2) określa czas użytkowania tymczasowych obiektów
budowlanych;

3) określa terminy rozbiórki:
a) istniejących obiektów budowlanych nieprzewi-

dzianych do dalszego użytkowania,
b) tymczasowych obiektów budowlanych;

4) określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru
na budowie;

5) zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach,
wynikających z art. 54 lub art. 55.

6) (uchylony)
2. (uchylony)

Art. 36a. [Decyzja o zmianie pozwolenia] 1. Istotne
odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne
jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na
budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-
-budowlanej.

1a. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego
złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub przebudowy,
o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, wobec którego
organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł
sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji
o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia
budowlanego.

2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej
uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę, w przypadku
wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.

3. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o po-
zwoleniu na budowę, przepisy art. 32–35 stosuje się
odpowiednio do zakresu tej zmiany.

4. (uchylony)
5. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu

budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę
stanowi odstąpienie w zakresie:

1)14 projektu zagospodarowania działki lub terenu,
z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów
małej architektury;

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowla-
nego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości,
długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu
budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a;

3)15 zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania
z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne,
o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części;

5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, innych aktów prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu;

6)16 wymagającym uzyskania lub zmiany uzgodnień
lub pozwoleń, które są wymagane do uzyskania
pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia:
a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a,

2b i 19a, lub

b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2
pkt 1b.

5a. Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia
na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości
obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym,
jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:

1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości
obiektu budowlanego określonych w projekcie
budowlanym;

2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa

w ust. 5 pkt 3–6, z wyjątkiem odstępstwa od pro-
jektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej,
jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;

4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.
6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego

odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku
uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić
w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek
i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków
pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji
o zmianie pozwolenia na budowę.

Art. 37. [Wygaśnięcie pozwolenia] 1. Decyzja
o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została
rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja
ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na
czas dłuższy niż 3 lata.

2. W przypadku:
1) określonym w ust. 1 albo
2) stwierdzenia nieważności albo uchylenia decyzji

o pozwoleniu na budowę
– rozpoczęcie albo wznowienie budowy może nastąpić po
wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa
w art. 28 ust. 1.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 2,
wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji
o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której
mowa w art. 51 ust. 4.

Art. 37a. [Wniosek o wydanie decyzji o po-
zwoleniu na budowę tymczasowego obiektu bu-
dowlanego] 1. Inwestor może, przed upływem 180 dni
od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu,
złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 12. Przepisy art. 32–36 stosuje się
odpowiednio.

2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa
w ust. 1, inwestor może powstrzymać się od rozbiórki
lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu

14 Art. 36a ust. 5 pkt 1 w brzmieniu ustawy z dnia 5.07.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496), która wchodzi w życie 22.08.2018 r.
15 Art. 36a ust. 5 pkt 3 w brzmieniu ustawy z dnia 5.07.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496), która wchodzi w życie 22.08.2018 r.
16 Art. 36a ust. 5 pkt 6 w brzmieniu ustawy z dnia 5.07.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496), która wchodzi w życie 22.08.2018 r.
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budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, do
czasu zakończenia postępowania w przedmiocie pozwolenia
na budowę.

Art. 38. [Rejestr decyzji o pozwoleniu] 1. Decyzję
o pozwoleniu na budowę lub kopię zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub
kopię zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29
ust. 2 pkt 1b, wraz z adnotacją o niewniesieniu sprzeciwu,
organ administracji architektoniczno-budowlanej przesyła
niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta
albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23
i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej
przechowuje zatwierdzone projekty budowlane, projekty
budowlane załączone do zgłoszenia, w stosunku do którego
organ nie wniósł sprzeciwu, a także inne dokumenty objęte
pozwoleniem na budowę lub tym zgłoszeniem, co najmniej
przez okres istnienia obiektu budowlanego.

3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej
w decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego
na terenie zamkniętym niezbędnym na cele obronności
lub bezpieczeństwa państwa może wyrazić zgodę, aby
zatwierdzony projekt budowlany, a także inne dokumenty
objęte pozwoleniem na budowę zawierające informacje
niejawne przechowywane były przez użytkownika obiektu
budowlanego.

4. Przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko wskazują przypadki,
gdy informacje o wydanych decyzjach o pozwoleniu na
budowę podaje się do publicznej wiadomości oraz gdy dane
o tych decyzjach zamieszcza się w publicznie dostępnych
wykazach.

Art. 39. [Obiekty zabytkowe] 1. Prowadzenie robót
budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do
rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru
zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu
na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych
robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków.

2. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego
wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po
uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków
działającego w imieniu ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu
tego obiektu z rejestru zabytków.

3. W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów
niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej
ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
obiektu budowlanego wydaje organ administracji archi-
tektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim
konserwatorem zabytków.

4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany
zająć stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na
budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych, o których
mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się jako
brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań
projektowych.

Art. 39a. [Budowa na obszarze Pomnika Za-
głady] Budowa obiektu budowlanego, tymczasowego
obiektu budowlanego i urządzenia budowlanego na obszarze
Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej w rozumieniu
ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych
hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. z 2015 r. poz. 2120)
wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,
uzyskania zgody właściwego wojewody.

Art. 40. [Przeniesienie decyzji] 1. Organ, który
wydał decyzję określoną w art. 28, jest obowiązany, za
zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do
przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli
przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz
złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji
o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której
mowa w art. 51 ust. 4.

3. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji
o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie
robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi
ma być dokonane przeniesienie decyzji.

4. Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec
którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być przeniesione
na rzecz innej osoby w drodze decyzji. Przepisy ust. 1 i 3
stosuje się odpowiednio.

Art. 40a. [Rozszerzenie pojęcia] Ilekroć w przepisach
niniejszego rozdziału jest mowa o decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumie się przez
to także decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361 oraz z 2018 r.
poz. 650 i 927).

Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku
obiektów budowlanych

Art. 41. [Prace przygotowawcze i obowiązki
inwestorów] 1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą
podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

2. Pracami przygotowawczymi są:
1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
2) wykonanie niwelacji terenu;
3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową

tymczasowych obiektów;
4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury tech-

nicznej na potrzeby budowy.
3. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane

tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub
zgłoszeniem.

4. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym
terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których
wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy,
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o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub
zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2
pkt 1b, organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy
z projektem, dołączając na piśmie:

1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdza-
jące sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania bu-
dową (robotami budowlanymi), a także zaświadcze-
nie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego
– oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12
ust. 7;

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogło-
szeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2.

5. Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu
na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po okazaniu
wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Art. 42. [Kierownictwo i nadzór] 1. Inwestor
jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy
(rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz
nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalności.

2. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany:
1) prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;
2) umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym

miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów
służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz
obiektów liniowych;

3) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki).
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do budowy

lub rozbiórki obiektów, dla których nie jest wymagane
pozwolenie na budowę, z wyjątkiem budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a. Organ administracji
architektoniczno-budowlanej może wyłączyć, w drodze
decyzji, stosowanie tych przepisów również w stosunku do
innych obiektów, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym
stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi
ważnymi względami.

3a. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje
się do budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się
prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż
30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej
20 pracowników albo na których planowany zakres robót
przekracza 500 osobodni.

4. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania
którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjal-
ności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik
budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie
kierownika robót w danej specjalności.

Art. 43. [Sytuacje szczególne] 1. Obiekty budowlane
wymagające pozwolenia na budowę, obiekty, o których
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a–20b, oraz stacje
ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alterna-
tywnych, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie,
a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.

1a. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym
mowa w ust. 1, nie podlega:

1) przyłącze, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20,
jeżeli jego połączenie z siecią znajduje się na tej
samej działce co przyłącze lub na działce do niej
przyległej;

2) stacja ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych.

1b. Zapewnienie wykonania obowiązków, o których
mowa w ust. 1, należy do kierownika budowy, a w przy-
padku gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony –
do inwestora.

2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej
może nałożyć obowiązek stosowania przepisu ust. 1 również
w stosunku do obiektów budowlanych wymagających
zgłoszenia.

3. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych,
ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, o której
mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich
zakryciem.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Art. 44. [Obowiązek zawiadamiania] W przypadku
zmiany:

1) kierownika budowy lub kierownika robót,
2) inspektora nadzoru inwestorskiego,
3) projektanta sprawującego nadzór autorski

– inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadcze-
nia o przejęciu obowiązków przez osoby wymienione
w pkt 1–3.

Art. 45. [Dziennik budowy] 1. Dziennik budowy
stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowla-
nych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez organ
administracji architektoniczno-budowlanej.

2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy
dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało
powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna
robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić
podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do
prowadzenia dzienników: montażu i rozbiórki.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia
dzienników budowy, montażu i rozbiórki oraz osoby
upoważnione do dokonywania w nich wpisów, a także
dane, jakie powinna zawierać tablica informacyjna oraz
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia.

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, określa
się w szczególności:

1) kształt i wymiary tablicy informacyjnej oraz napisów
na niej umieszczonych;
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