
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy  

– Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 

 

(druk nr 1027) 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. 

zm.) 

 

Art. 191. 

§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby 

do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

<§ 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego 

rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z 

zajmowanego lokalu mieszkalnego.> 

§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu 

wierzytelności, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

<§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 

późn. zm.) 

 

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, 
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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; 

<4a) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący 

się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami 

technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są 

spełnione warunki określone w art. 5 ust 2;> 

5)  (uchylony); 

6)  (uchylony). 

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

zaleceń z poprzedniej kontroli. 

1b. (uchylony). 

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. 

<2a. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 4a, właściciel lub zarządca jest zobowiązany 

przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia.> 

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 i gazowych, o 

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

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. 66. 

1. W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany: 

1)   może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo 

2)   jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia 

lub środowisku, albo 

3)   jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo 

4)   powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia 

- właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 

określając termin wykonania tego obowiązku. 

<1a. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub 

użytkowymi ingerencji lub naruszenia wymagań dotyczących obiektu 

budowlanego, których charakter uniemożliwia lub znacznie utrudnia użytkowanie 

go do celów mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze 

decyzji, usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń lub przywrócenie stanu 

poprzedniego. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być 

ogłoszona ustnie.> 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3, właściwy organ może zakazać użytkowania 

obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

Decyzja o zakazie użytkowania obiektu, jeżeli występują okoliczności, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1 i 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie. 

 

Art. 69. 
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[1. W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie 

niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub 

zarządcy obiektu budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających.] 

<1. W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie 

niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, lub ingerencji lub naruszeń, o których 

mowa w art. 66 ust. 1a, właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub zarządcy 

obiektu budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających.> 

2. Do zastosowania, na koszt właściciela lub zarządcy, środków przewidzianych w ust. 1 są 

upoważnione również organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej. O podjętych 

działaniach organy te powinny niezwłocznie zawiadomić właściwy organ. 

 

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 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.] 

<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 1–4a, 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 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, 
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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 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)   (uchylony), 

<12) nie stosuje się do decyzji, o której mowa w art. 66 ust. 1a, w terminie w niej 

określonym,> 

podlega karze grzywny. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O 

WYKROCZENIA (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.) 

 

Art. 96. 

§ 1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w 

przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń - do 1.000 zł. 

§ 1a. W postępowaniu mandatowym, w sprawach: 

1)   w których oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Państwowej Inspekcji 

Pracy, 

2)   naruszeń przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego 

wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 r. poz. 21), w 

których oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Inspekcji Transportu 

Drogowego lub Policji 
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- można nałożyć grzywnę w wysokości do 2.000 zł. 

§ 1aa. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 54-56 i art. 57a 

ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 

504, z późn. zm.) można nałożyć grzywnę w wysokości 2.000 zł. 

§ 1b. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika 

określone w Kodeksie pracy popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania 

takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu 

mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5.000 zł. 

<§ 1c. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 93 pkt 12 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. 

zm.) można nałożyć grzywnę w wysokości do 2 000 zł.> 

§ 2. W drodze mandatu karnego nie nakłada się grzywny za wykroczenia, za które należałoby 

orzec środek karny, a także w wypadku określonym w art. 10 § 1 Kodeksu wykroczeń. W 

sytuacji określonej w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń nałożenie grzywny w drodze 

mandatu karnego jest możliwe jedynie, gdy w zakresie wszystkich naruszonych 

przepisów postępowanie mandatowe jest dopuszczalne. 

§ 3. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi wzory formularzy mandatu 

karnego oraz szczegółowy sposób nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, 

mając na względzie potrzebę ujednolicenia zasad wymierzania przez funkcjonariuszy 

uprawnionych organów grzywny w drodze mandatu karnego, a także pouczenia osób 

ukaranych mandatem o ich prawach i obowiązkach. 

 

 

 

 

 

 


