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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 25 lipca 2014 r.  

o charakterystyce energetycznej budynków
 

 

(druk nr 697) 

 

U S T A W A    z dnia 7 lipca 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 

oraz z 2014 r. poz. 40, 768 i 822) 

 

[1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 

czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 

dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 5, t. 2, str. 71)] 

<Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 

1) dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych 

wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma 

szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 

26.08.1992, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71); 

2) częściowo dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w 

sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13)> 

Art. 5. 

1. Obiekt budowlany 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 wymagań podstawowych dotyczących: 

a)  bezpieczeństwa konstrukcji, 

b)  bezpieczeństwa pożarowego, 

c)  bezpieczeństwa użytkowania, 

d)  odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e)  ochrony przed hałasem i drganiami, 

f)  odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji 

użytkowania energii; 

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 paliwa, 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 technicznego; 

4)   niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i 

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w 

szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 

5)   warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 
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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 oddziaływania 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 

estetycznym, 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 przepisów 

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 odnawialnych 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% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy 

spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej 

przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.> 

[3. Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także 

części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, w przypadkach, o 

których mowa w ust. 4, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie 

świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w 

kWh/m
2
/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem 

budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących 

poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną. Świadectwo 

charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat. 

4. W przypadku umów, na podstawie których następuje: 

1)   przeniesienie własności: 

a)  budynku, 

b)  lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie 

umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a 

spółdzielnią mieszkaniową lub 

c)  będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-

użytkową, albo 

2)   zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

- zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej; 

3)   powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku 

stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową - wynajmujący udostępnia 

najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej. 

4a. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, świadectwo charakterystyki energetycznej nie 

może być sporządzone przez właściciela budynku, lokalu lub będącej nieruchomością 

części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową oraz osobę, której 

przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 
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5. W budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej oraz w budynkach z instalacją centralnego 

ogrzewania zasilaną ze źródła w budynku lub poza nim, świadectwo charakterystyki 

energetycznej lokalu mieszkalnego może być opracowane na podstawie świadectwa 

charakterystyki energetycznej budynku. Przepisu nie stosuje się do lokali mieszkalnych 

posiadających własne instalacje ogrzewcze. 

5a. W przypadku określonym w ust. 5, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek 

uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii 

nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia 

przez niego wniosku w tej sprawie. 

5b. Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego należącego do grupy 

lokali mieszkalnych o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i 

instalacyjnych oraz o takim samym stopniu zużycia mającym wpływ na jakość 

energetyczną lokalu mieszkalnego i stwierdzonym na podstawie: 

1)   budowlanej dokumentacji technicznej, 

2)   inwentaryzacji techniczno-budowlanej, w przypadku braku budowlanej dokumentacji 

technicznej 

- może być opracowane w oparciu o wykonaną dla jednego z tych lokali charakterystykę 

energetyczną oraz ocenę tej charakterystyki. 

6. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o 

wielkości energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) o rękojmi za wady. 

7. Przepisów ust. 3-6 nie stosuje się do budynków: 

1)   podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami; 

2)   używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej; 

3)   przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata; 

4)   niemieszkalnych służących gospodarce rolnej; 

5)   przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 

kWh/m
2
/rok; 

6)   mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; 

7)   wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m
2
. 

8. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części 

budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową może sporządzać osoba, 

która: 

1)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2)   ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej: 

a)  studia magisterskie albo 

b)  studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria 

środowiska, energetyka lub pokrewnych; 

3)   nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, 

obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za 

przestępstwo skarbowe; 

4)   posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-

budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym 

egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 
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9. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

przeprowadzania i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu, o których mowa w ust. 8 

pkt 4, warunki i wysokość odpłatności za szkolenie i postępowanie egzaminacyjne mając 

na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacyjnego szkoleń w celu 

zagwarantowania rzetelnego i sprawnego przygotowania kandydatów do egzaminu. 

10. Wpływy z opłat za postępowania egzaminacyjne stanowią dochód budżetu państwa. 

11. Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, 

o których mowa w ust. 8 pkt 4 uznaje się ukończenie, nie mniej niż rocznych, studiów 

podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, 

energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby 

termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. 

12. Program studiów podyplomowych, o których mowa w ust. 11, powinien uwzględniać 

problematykę objętą programem szkoleń określonym, w drodze rozporządzenia, o którym 

mowa w ust. 9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego zatwierdza po 

zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa proponowany przez wydziały szkół 

wyższych program studiów podyplomowych. 

13. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może dokonywać oceny charakterystyki 

energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną 

całość techniczno-użytkową i sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej 

budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość 

techniczno-użytkową po uznaniu kwalifikacji nabytych w tych państwach, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 

394). 

14. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi w formie elektronicznej rejestr osób, które 

złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w ust. 8 pkt 4, oraz osób, które 

ukończyły studia podyplomowe, o których mowa w ust. 11. 

15. W rejestrze, o którym mowa w ust. 14, wpisuje się następujące dane: 

1)   numer wpisu; 

2)   numer uprawnienia; 

3)   datę wpisu; 

4)   imię i nazwisko; 

5)   data i miejsce urodzenia; 

6)   adres do korespondencji; 

7)   numer telefonu i faksu.] 

[Art. 5
1
. 

1. Osoba posiadająca uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej 

budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość 

techniczno-użytkową traci je w przypadku: 

1)   skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 

5 ust. 8 pkt 3; 

2)   pozbawienia praw publicznych; 
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3)   całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia; 

4)   niedopełnienia obowiązków lub naruszenia zakazów określonych w art. 5 ust. 4a oraz 

art. 5
2
 ust. 1, po przeprowadzeniu, przez ministra właściwego do spraw budownictwa, 

lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, 

postępowania wyjaśniającego w sprawie utraty uprawnień. 

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi w formie elektronicznej rejestr osób, które 

utraciły uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, 

lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-

użytkową w przypadkach, o których mowa w ust. 1. Rejestr zawiera dane, o których mowa 

w art. 5 ust. 15 pkt 1-5. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, minister właściwy do spraw budownictwa, 

lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na 

podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, wpisuje z urzędu do rejestru, o którym mowa w 

ust. 2, osoby, które utraciły uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki 

energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną 

całość techniczno-użytkową. 

4. W przypadku powzięcia informacji o niedopełnieniu obowiązków lub naruszeniu zakazów, 

o których mowa w art. 5 ust. 4a oraz art. 5
2
 ust. 1, przez osobę uprawnioną do 

sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub 

części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, minister właściwy 

do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa wszczyna, z urzędu lub na wniosek osoby, która zleciła osobie uprawnionej 

sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub 

części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, postępowanie w 

sprawie utraty uprawnień. 

5. W przypadku ustalenia, że osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki 

energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną 

całość techniczno-użytkową nie dopełniła obowiązków lub naruszyła zakazy, o których 

mowa w art. 5 ust. 4a oraz art. 5
2
 ust. 1, minister właściwy do spraw budownictwa, 

lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa orzeka, w 

drodze decyzji, o utracie przez tę osobę uprawnień do sporządzania świadectw 

charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku 

stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Wpisanie tej osoby do rejestru, o 

którym mowa w ust. 2, następuje z dniem, gdy decyzja stanie się ostateczna. 

6. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji 

może zwrócić się do ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie 2 miesięcy od dnia 

doręczenia decyzji, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się 

odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące odwołań od 

decyzji. 

7. W przypadku ustania przyczyny wpisania do rejestru, o którym mowa w ust. 2, na wniosek 

zainteresowanego, minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa niezwłocznie wykreśla wpis, z 

zastrzeżeniem ust. 8. 

8. W przypadku utraty uprawnień na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 5, ponowne ich 

uzyskanie może nastąpić wyłącznie w wyniku pozytywnego złożenia egzaminu, o którym 
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mowa w art. 5 ust. 8 pkt 4. Do egzaminu można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 

miesięcy, licząc od dnia utraty uprawnień. 

 

Art. 5
2
. 

1. Osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu 

mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową 

obowiązana jest: 

1)   przechowywać sporządzone świadectwa przez okres 10 lat; 

2)   wykonywać czynności związane ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki 

energetycznej z należytą starannością uwzględniając w szczególności rozwój wiedzy 

technicznej oraz zmiany w przepisach prawa; 

3)   zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w 

związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej. 

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną 

sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę zakres zadań realizowanych przez 

osobę sporządzającą świadectwo charakterystyki energetycznej.] 

[Art. 6. 

Dla działek budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa obiektów 

budowlanych lub funkcjonalnie powiązanych zespołów obiektów budowlanych, należy 

zaprojektować odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5, 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. 6.  

Dla działek budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa 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. 

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;] 

<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 budowlanych. 

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

1)   minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa dla budynków oraz związanych z nimi urządzeń; 
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2)   właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1. 

3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą określić, w drodze rozporządzenia: 

1)   minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa - dla budynków mieszkalnych; 

2)   właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa - dla innych obiektów budowlanych. 

[Art. 55a. 

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję 

o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli: 

1)   na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on 

zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w 

załączniku do ustawy; 

2)   zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4; 

3)   przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem 

wszystkich robót budowlanych.] 

Art. 57. 

1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć: 

1)   oryginał dziennika budowy; 

2)   oświadczenie kierownika budowy: 

a)  o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b)  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

3)   oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 

4)   protokoły badań i sprawdzeń; 

5)   inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 

6)   potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy; 

[7) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7;] 

8)     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. 

1a. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w 

oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się informację o dokonaniu 

pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w 

sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1. 

2. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 

warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do 
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zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w 

skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby 

także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 

lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

jeżeli został ustanowiony. 

3. Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, oświadczenia o 

braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56. 

4. Inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1-3, jeżeli, w wyniku 

ich sprawdzenia przez właściwy organ, okaże się, że są one niekompletne lub posiadają 

braki i nieścisłości. 

5. (uchylony). 

6. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu 

do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a. 

7. W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego 

części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, właściwy organ wymierza karę z tytułu 

nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega 

dziesięciokrotnemu podwyższeniu. 

8. Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 

budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, właściwy organ zwraca 

bezzwłocznie inwestorowi dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5. 

Art. 62. 

1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela 

lub zarządcę kontroli: 

1)   okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: 

a)  elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas 

użytkowania obiektu, 

b)  instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 

c)  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i 

wentylacyjnych); 

2)   okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i 

przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz 

jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i 

piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i 

środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i 

aparatów; 

3)   okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w 

terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni 

zabudowy przekraczającej 2000 m
2
 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni 

dachu przekraczającej 1000 m
2
; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana 

bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli; 

4)   bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2; 

[5)   okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem 

efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych: 
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a)  co najmniej raz na 2 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o 

efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW, 

b)  co najmniej raz na 4 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o 

efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem; 

6)   okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej 

zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w 

stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.] 

1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania 

zaleceń z poprzedniej kontroli. 

[1b. Instalacje ogrzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW 

użytkowanymi co najmniej 15 lat, licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej 

kotła, powinny być poddane przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego 

jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości 

kotła, a także ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji, jaką ma ona 

spełniać. Kontrolę tę przeprowadza się w roku następnym po roku, w którym upłynęło 15 

lat użytkowania kotła, a kontrolę kotłów, które z dniem 31 grudnia 2009 r. użytkowane są 

już ponad 15 lat, przeprowadza się do dnia 31 grudnia 2010 r.] 

2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i 

zarządców: 

1)   budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 

2)   obiektów budowlanych: 

a)  budownictwa zagrodowego i letniskowego, 

b)  wymienionych w art. 29 ust. 1. 

3. Właściwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu 

budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, 

bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której 

mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu 

lub jego części. 

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5-6a, przeprowadzają osoby 

posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 

[5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i 

urządzeń chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 i pkt 6 oraz ust. 1b, mogą 

przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad 

eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.] 

<5.  Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i 

gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby 

posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją 

urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.> 

6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, 

powinny przeprowadzać: 

1)   osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do 

przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; 

2)   osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu 

do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów 

przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów 

kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń 

mechanicznych. 
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6a. Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą 

przeprowadzać także upoważnieni pracownicy państwowej służby do spraw 

bezpieczeństwa budowli piętrzących. 

7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich 

częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu, o którym 

mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2. 

Art. 63. 

1. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres 

istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i 

dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego 

użytkowania. 

[2. W przypadku opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku o 

powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m
2
, który jest zajmowany przez organy 

administracji publicznej lub w którym świadczone są usługi znacznej liczbie osób, jak 

dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze, świadectwo charakterystyki energetycznej 

powinno być umieszczone w widocznym miejscu w budynku. 

3. Właściciel budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7, jest obowiązany zapewnić sporządzenie 

świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli: 

1)   upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku; 

2)   w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka 

energetyczna.] 

Art. 64. 

1. Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu 

budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem 

sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą 

dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu 

technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. 

2. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie 

obejmuje właścicieli i zarządców: 

1)   budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 

2)   obiektów budowlanych: 

a)  budownictwa zagrodowego i letniskowego, 

b)  wymienionych w art. 29 ust. 1; 

3)   dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu 

mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych. 

[3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu 

technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o których mowa 

w art. 63, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.] 

<3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoły z kontroli systemu 

ogrzewania i systemu klimatyzacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 

lipca 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. ...), oceny i 

ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki 

energetycznej oraz dokumenty, o których mowa w art. 60, są dołączone do książki 

obiektu budowlanego.> 
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4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór książki 

obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia. 

Art. 70. 

[1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają 

obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są 

obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 

62 ust. 1, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby 

spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, 

a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym 

albo zatrucie gazem.] 

<1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają 

obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są 

obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w 

art. 62 ust. 1 pkt 1–4, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które 

mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia 

bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie 

prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.> 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z kontroli 

obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać 

kopię tego protokołu do właściwego organu. Właściwy organ, po otrzymaniu kopii 

protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w celu 

potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których 

mowa w ust. 1. 

Art. 93. 

Kto: 

[1)  przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie 

przestrzega przepisów art. 5,] 

<1) przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie 

przestrzega przepisów art. 5 ust. 1–2b,> 

1a)  przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby, naruszając przepis art. 10, 

2)   (uchylony), 

3)   dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 28 lub 

art. 31 ust. 2, 

4)   przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań 

określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45, 

5)   dostarcza lub umożliwia dostarczenie energii, wody, ciepła lub gazu, naruszając przepis 

art. 41 ust. 5, 

6)   wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w 

przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, 

bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu, 

7)   (uchylony), 

[8)   nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1, 
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9)   nie spełnia, określonych w art. 63 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków przechowywania 

dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu 

budowlanego,] 

<8) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1–4, 

9) nie spełnia, określonych w art. 63 ust. 1 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków 

przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia 

książki obiektu budowlanego,> 

9a)  nie spełnia obowiązku przesłania protokołu, o którym mowa w art. 70 ust. 2, 

9b)  zmienia sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2, albo pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym 

mowa w art. 71 ust. 3-5, 

10)  nie udziela informacji lub nie udostępnia dokumentów, o których mowa w art. 81c ust. 1, 

żądanych przez właściwy organ, związanych z prowadzeniem robót budowlanych, 

przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania lub jego utrzymaniem, 

[11)  sporządza i przekazuje do obrotu prawnego świadectwo charakterystyki energetycznej 

budynku, lokalu lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną 

całość techniczno-użytkową nie posiadając uprawnień, o których mowa w art. 5 ust. 8,] 

podlega karze grzywny. 

 

 

U S T A W A    z dnia 21 sierpnia 1997 r. o GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 518) 

Art. 132. 

1. Zapłata odszkodowania następuje jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym 

decyzja o wywłaszczeniu podlega wykonaniu, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b. 

1a. W sprawach, w których wydano odrębną decyzję o odszkodowaniu, zapłata 

odszkodowania następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o 

odszkodowaniu stała się ostateczna. 

1b. W przypadku wydania decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości na wniosek osoby 

wywłaszczanej wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez 

organ pierwszej instancji w decyzji o wywłaszczeniu. Zapłata zaliczki następuje 

jednorazowo w terminie 50 dni licząc od dnia złożenia wniosku o wypłatę zaliczki. 

Wysokość odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości pomniejsza się o kwotę 

wypłaconej zaliczki. 

1c. Jeżeli uchylono decyzję o wywłaszczeniu lub stwierdzono nieważność decyzji o 

niezwłocznym zajęciu nieruchomości, osoba, której wypłacono zaliczkę, lub jej 

spadkobierca są zobowiązani do zwrotu tej zaliczki po jej waloryzacji na dzień zwrotu, o 

ile nie przysługuje im uprawnienie, o którym mowa w art. 122a. 

2. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wysokość odszkodowania ustalona w decyzji podlega waloryzacji na dzień jego zapłaty. 

Waloryzacji dokonuje organ, osoba lub jednostka organizacyjna zobowiązana do zapłaty 

odszkodowania. 
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3a. Jeżeli decyzja, na podstawie której wypłacono odszkodowanie, została następnie uchylona 

lub stwierdzono jej nieważność, osoba, której wypłacono odszkodowanie, lub jej 

spadkobierca są zobowiązani do zwrotu tego odszkodowania po jego waloryzacji na dzień 

zwrotu. 

4. Za zgodą osoby uprawnionej do odszkodowania starosta, wykonujący zadanie z zakresu 

administracji rządowej, może ustalić inny niż określony w ust. 1-3 sposób zapłaty 

przyznanego odszkodowania. 

[5. Do zapłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, za szkody powstałe wskutek 

zdarzeń, o których mowa w art. 120, do zapłaty ceny nabycia części nieruchomości, o 

której mowa w art. 113 ust. 3, a także do zapewnienia nieruchomości zamiennej jest 

zobowiązany, z zastrzeżeniem ust. 6-8, starosta, wykonujący zadanie z zakresu 

administracji rządowej, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz Skarbu Państwa, albo 

organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli wywłaszczenie następuje na 

rzecz tej jednostki.] 

<5. Do zapłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, za szkody powstałe 

wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120, do zapłaty ceny nabycia części 

nieruchomości, o której mowa w art. 113 ust. 3, a także do zapewnienia 

nieruchomości zamiennej jest zobowiązany, z zastrzeżeniem ust. 6 i 8, starosta, 

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, jeżeli wywłaszczenie 

następuje na rzecz Skarbu Państwa, albo organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz tej jednostki.> 

6. Obowiązek zapłaty odszkodowania za szkody powstałe wskutek zdarzeń wymienionych w 

art. 124, art. 124b, art. 125 i art. 126 oraz za zmniejszenie wartości nieruchomości z tego 

powodu obciąża osobę lub jednostkę organizacyjną, która uzyskała zezwolenie 

odpowiednio na założenie lub przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i 

urządzeń, o którym mowa w art. 124 ust. 1, albo zezwolenie na wykonanie czynności 

związanych z konserwacją, remontami, usuwaniem awarii oraz usuwaniem z gruntu, o 

którym mowa w art. 124b ust. 1, albo zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości w 

przypadku siły wyższej lub innej nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody 

albo przedsiębiorcę, który na podstawie koncesji wykonuje działalność w zakresie 

poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopalin objętych własnością górniczą. 

7. (uchylony). 

8. Podmiot, który będzie realizował cel publiczny, może pokryć koszty należności, o których 

mowa w ust. 5 i 6, oraz koszty ustalenia tych należności. 

 

Art. 155. 

1. Przy szacowaniu nieruchomości wykorzystuje się wszelkie, niezbędne i dostępne dane o 

nieruchomościach, zawarte w szczególności w: 

1)   księgach wieczystych; 

2)   katastrze nieruchomości; 

3)   ewidencji sieci uzbrojenia terenu; 

3a)  ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości; 

3b)  rejestrach zabytków; 

4)   tabelach taksacyjnych i na mapach taksacyjnych tworzonych na podstawie art. 169; 
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5)   planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz pozwoleniach na budowę; 

6)   wykazach prowadzonych przez urzędy skarbowe; 

6a)  dokumentach będących w posiadaniu agencji, którym Skarb Państwa powierzył, w 

drodze ustaw, wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz; 

6b)  w aktach notarialnych znajdujących się w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowych, 

dotyczących zbywania spółdzielczych praw do lokali; 

7)   umowach, orzeczeniach, decyzjach i innych dokumentach, będących podstawą wpisu 

do ksiąg wieczystych, rejestrów wchodzących w skład operatu katastralnego, a także w 

wyciągach z operatów szacunkowych przekazywanych do katastru nieruchomości; 

[8)   świadectwie charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części 

budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.] 

<8) świadectwie charakterystyki energetycznej.> 

2. Wykorzystane w operacie szacunkowym dane poświadczone przez rzeczoznawcę 

majątkowego mogą mieć formę wypisów i wyrysów z dokumentów lub rejestrów, o 

których mowa w ust. 1. 

3. Właściwe organy, agencje, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, spółdzielnie mieszkaniowe, 

sądy oraz urzędy skarbowe są obowiązane udostępniać rzeczoznawcom majątkowym dane 

określone w ust. 1. 

4. Przy wycenie nieruchomości na potrzeby związane w szczególności z pozbawieniem lub 

ograniczeniem praw do nieruchomości, a także z ponoszeniem ciężarów i świadczeń 

publicznych, w tym podatków, rzeczoznawca majątkowy działający na zlecenie organów 

administracji publicznej lub sądów ma prawo wstępu na nieruchomość będącą 

przedmiotem wyceny oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z 

szacowaniem nieruchomości. 

Art. 221. 

1. Przepisy art. 72 ust. 3 stosuje się odpowiednio do nieruchomości gruntowych oddanych w 

użytkowanie wieczyste przed dniem 1 stycznia 1998 r., z wyjątkiem nieruchomości, dla 

których stawki procentowe opłat rocznych zostały ustalone w wysokości powyżej 3%. 

Zmiany wysokości stawek procentowych opłat rocznych dokonują właściwe organy 

stosując tryb postępowania określony w art. 78-81. 

[2. Jeżeli przy oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nie została 

określona wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, 

właściwy organ określi wysokość tej stawki, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w 

art. 212
(9)

 i art. 217 ust. 1, stosując tryb postępowania określony w art. 78-81.] 

<2. Jeżeli przy oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nie została 

określona wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego, właściwy organ określi wysokość tej stawki, z wyłączeniem przypadków, 

o których mowa w art. 217 ust. 1, stosując tryb postępowania określony w art. 78–

81.> 

3. Jeżeli przy oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nie został 

określony cel, na który nieruchomość była oddana, stawkę procentową opłaty rocznej 

przyjmuje się stosownie do celu wynikającego ze sposobu korzystania z nieruchomości. 

 


