BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r.
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 736)

U S T A W A z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z
2022 r. poz. 88)
Art. 3.
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, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30%
powierzchni całkowitej budynku;
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, pieców przemysłowych, elektrowni
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-2jądrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin 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
zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w kanale technologicznym
oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej 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 przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu 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 przeniesienia 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, przenośne wolno stojące
maszty antenowe;
5a) przenośnym wolno stojącym maszcie antenowym - należy przez to rozumieć wszelkie
konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą,
rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na
gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją
radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i
demontażu bez utraty wartości technicznej;
6) budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
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-37) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
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, powierzchnia
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 budowlanych 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 budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 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 wieczystego, 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;]
<13)

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub

zgłoszenie wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły
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-4odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu,
dokumenty geodezyjne i książkę obmiarów;>
14) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;
14a) mapie do celów projektowych - należy przez to rozumieć mapę do celów projektowych
w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990);
14b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - należy przez to rozumieć geodezyjną
inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
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 2019 r. poz. 1117);
20) obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających
związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.
21) (uchylony);
22) (uchylony);
23) (uchylony).
Art. 5a.
1. W przypadku budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w miejscowym
planie

zagospodarowania

przestrzennego,

a

także

wykonywania

innych

robót

budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron w postępowaniu
przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 [Kodeksu postępowania administracyjnego]
<ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052), zwanej dalej „Kodeksem postępowania
administracyjnego”>.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-52. 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. 9.
1. 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
użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego - ograniczenia
dostępności dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
oraz nie może powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych,
a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.
2. Zgody na odstępstwo, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy
techniczno-budowlane, udziela albo odmawia udzielenia, w drodze postanowienia, organ
administracji architektoniczno-budowlanej, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
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 albo decyzji o zmianie pozwolenia na
budowę. Wniosek zawiera:
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 zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem
istniejącej i projektowanej zabudowy;
2) opinię organu wnioskującego wraz ze szczegółowym uzasadnieniem o konieczności
wprowadzenia odstępstwa;
3) propozycje rozwiązań zamiennych;
4) w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej
ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach
objętych ochroną konserwatorską - pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora
zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa;
5) w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:
a) ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz
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-6b) postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do
wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) - w przypadku
obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia,
zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym
miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6g
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
6) w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych - pozytywną
opinię w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora
sanitarnego.
3a. Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym
mowa w ust. 3c.
3b. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza
wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo, w tym w formie
dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2070), mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych
zamieszczanych przy jego wypełnianiu.
3c. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 3a, w formie dokumentu elektronicznego
minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa udostępnia pod adresem elektronicznym określonym
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.
4. Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na
odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.
5. Odstępstwa, o którym mowa w ust. 1, nie dopuszcza się w postępowaniach, o których
mowa [w rozdziale 5a] < w rozdziale 5b>.
6. W przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania
istniejących obiektów budowlanych oraz w przypadku dostosowywania tych obiektów do
wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności przy usuwaniu stanu zagrożenia
życia ludzi, rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej
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-7stosuje się na podstawie zgody udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust.
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, bez wymogu
uzyskiwania zgody na odstępstwo, o której mowa w ust. 2.

Art. 12.
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
szczególności działalność obejmującą:
1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i
kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów 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.
3a. Właściwa izba samorządu zawodowego prowadzi postępowanie kwalifikacyjne na
wniosek osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane. Postępowanie, o którym mowa
w zdaniu poprzednim, składa się z dwóch etapów:
1) kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jako odpowiednie lub pokrewne dla
danej specjalności uprawnień budowlanych, zwanego dalej "kwalifikowaniem";
2) egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego
zastosowania wiedzy technicznej.
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-84. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ samorządu
zawodowego albo inny upoważniony organ.
4a. Egzamin składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz z części
ustnej.
4b. 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. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630 i 2141), 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 specjalności;
3) projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.
4d. Przy ubieganiu się o nadanie uprawnień budowlanych 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, przy czym część pisemna egzaminu odbywa się
we wszystkich okręgowych izbach właściwej izby, w tym samym dniu i o tej samej
godzinie.
<4ea. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii właściwa izba
samorządu zawodowego może odstąpić od wymogów, o których mowa w ust. 4e.>
4f. Zawiadomienie o terminie egzaminu właściwa izba samorządu zawodowego doręcza
osobie ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych za pośrednictwem operatora
pocztowego, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), przesyłką poleconą za potwierdzeniem
odbioru albo na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), co
najmniej miesiąc przed tym terminem.
4g. Negatywny wynik części pisemnej egzaminu powoduje niedopuszczenie do części ustnej.
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-94h. 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.
<4j. Do okresu ważności pozytywnego wyniku części pisemnej egzaminu, o którym
mowa w ust. 4i, nie wlicza się okresu trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii.>
5. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych 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 2021 r. poz. 291,
353, 794, 1621, 1981 i 2105) 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.
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- 10 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 członkom 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.
<5g. Dane identyfikujące uprawnienia budowlane, uznane kwalifikacje zawodowe oraz
dane dotyczące osoby, która nabyła te uprawnienia lub kwalifikacje, podlegają
wpisowi do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.
5h. Niezwłocznie po dniu, w którym decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych stała się
ostateczna, właściwa okręgowa komisja kwalifikacyjna izby samorządu zawodowego
przekazuje Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dane, o których mowa w
ust. 5g, za pomocą systemu Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia
Budowlane, zwanego dalej „systemem e-CRUB”, przy użyciu elektronicznych
formularzy, których wzory zostały określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 88a ust. 6.
5i. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych, o których mowa w ust. 5g,
przekazanych

za

pomocą

systemu

e-CRUB,

Główny

Inspektor

Nadzoru

Budowlanego wzywa właściwą okręgową komisję kwalifikacyjną izby samorządu
zawodowego

do

zweryfikowania

tych

danych,

wskazując

stwierdzone

nieprawidłowości.>
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.
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- 11 [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 zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z
określonym w nim terminem ważności.]
<7. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności.>
<7a. Wymogu w zakresie przedkładania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 7, nie
stosuje się w stosunku do osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających
uprawnienia budowlane.>
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.]
<9. Właściwa okręgowa rada izby samorządu zawodowego przekazuje niezwłocznie, za
pomocą systemu e-CRUB, informacje o wpisie na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego oraz o wykreśleniu z tej listy lub o zawieszeniu w prawach
członka, w celu ujawnienia w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia
budowlane.>
<10. Niezwłocznie po dniu, w którym decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych stała
się ostateczna, właściwa Krajowa Rada izby samorządu zawodowego przekazuje
Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dane, o których mowa w ust. 5g, za
pomocą systemu e-CRUB i przy użyciu elektronicznych formularzy, których wzory
zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 88a ust. 6.
11. Osoba, która nabyła uprawnienia budowlane przed dniem 1 stycznia 1995 r. i jest
członkiem izby samorządu zawodowego, może wystąpić do właściwej okręgowej
komisji kwalifikacyjnej izby samorządu zawodowego z wnioskiem o przekazanie
Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, za pomocą systemu e-CRUB,
danych identyfikujących uprawnienia budowlane wraz z kopią tych uprawnień oraz
danych dotyczących osoby, która nabyła te uprawnienia, w tym informacji
o dotychczasowych

wpisach

na

listę

członków

właściwej

izby

samorządu

zawodowego oraz wykreśleniach z tej listy lub zawieszeniach w prawach członka,
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- 12 przy użyciu elektronicznych formularzy, których wzory zostały określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 88a ust. 6.
12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11, zawiera:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) numer PESEL – w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie;
4) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość – w przypadku osób
nieposiadających obywatelstwa polskiego;
5) dane identyfikujące uprawnienia budowlane.
13. Do wniosku dołącza się oryginał uprawnień budowlanych nabytych przed dniem 1
stycznia 1995 r. albo ich odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez
notariusza. Nie ma obowiązku dołączania oryginału oraz odpisu tych uprawnień,
jeżeli izba samorządu zawodowego posiada już taki oryginał lub odpis.
14. Właściwa okręgowa komisja kwalifikacyjna, po uzyskaniu od właściwej okręgowej
rady informacji o dotychczasowych wpisach wnioskodawcy na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego oraz wykreśleniach z tej listy lub
zawieszeniach w prawach członka, przeprowadza weryfikację danych i informacji
zawartych we wniosku wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w ust. 13,
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, i w zależności od wyniku tej
weryfikacji:
1) przekazuje dane i informacje, o których mowa w ust. 11, wraz z kopią uprawnień
budowlanych, Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, za pomocą systemu
e-CRUB;
2) wydaje decyzję o odmowie przekazania Głównemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego danych i informacji, o których mowa w ust. 11, oraz kopii uprawnień
budowlanych; od decyzji przysługuje odwołanie do właściwej krajowej komisji
kwalifikacyjnej izby samorządu zawodowego.
15. Przekazanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego danych i informacji, o
których mowa w ust. 11, wraz z kopią uprawnień budowlanych, następuje bez
przeprowadzenia weryfikacji danych i informacji zawartych we wniosku wraz z
dołączonymi dokumentami, o których mowa w ust. 13, jeżeli przedmiotem wniosku
są uprawnienia budowlane, które były podstawą wpisu na listę członków właściwej
izby samorządu zawodowego. W takim przypadku ust. 13 nie stosuje się.
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- 13 16. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych lub informacji, o których
mowa w ust. 11, przekazanych za pomocą systemu e-CRUB, Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego wzywa izbę samorządu zawodowego do zweryfikowania tych
danych lub informacji, wskazując stwierdzone nieprawidłowości.
17. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania w sprawie wniosku, o
którym

mowa

w

ust.

11,

stosuje

się

przepisy

Kodeksu

postępowania

administracyjnego.>

Uwaga:
użyte w art. 30 w ust. 4f, w art. 30b w ust. 6, w art. 31 w ust. 1f, w art. 33 w
ust. 2e, w art. 34 w ust. 5c, w art. 36a w ust. 1d, w art. 37a w ust. 1c, w art. 40
w ust. 7, w art. 41 w ust. 4d, w art. 45a w ust. 7, w art. 47 w ust. 2c, w art. 53a
w ust. 5, w art. 57 w ust. 3c i w art. 71 w ust. 2d wyrazy [pod adresem
elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej obsługującego go urzędu] zastępuje się wyrazami <na portalu
e-Budownictwo>

Art. 30.
1. (uchylony).
1a. (uchylony).
1b. Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dokonuje się organowi
administracji architektoniczno-budowlanej.
2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót
budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
2a. Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
2) odpowiednie szkice lub rysunki - w zależności od potrzeb;
3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów
odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie
z art. 72 ust. 3 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 kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych
dokumentów;
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- 14 4) projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji,
wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w
przypadku:
a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9, 23 i 30, oraz
b) instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e;
5) projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego
wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1
pkt 27 i 28;
6) 7 w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a - oświadczenie inwestora, że
planowana

budowa

jest

prowadzona

w

celu

zaspokojenia

własnych

potrzeb

mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023); składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma)
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."; klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
7)

8

oświadczenie inwestora, że:

a) przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia
kierownika budowy,
b) dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna
- w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a.
3. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o
której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9 i 30, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3
pkt 3 lit. e, uzgadnia się pod względem ochrony przeciwpożarowej. W przypadku
instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e, stosuje się ponadto obowiązek
zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a.
3a. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 3, albo jego kopię, dołącza się do projektu
zagospodarowania działki lub terenu.
4. (uchylony).
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, albo jego kopię;
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- 15 2) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych, albo jego kopię.
4b. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, należy dołączyć
dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4. Organ administracji
architektoniczno-budowlanej po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje jego sprawdzenia w
zakresie, o którym mowa w art. 35 ust. 1.
4c. Do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o
którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w
art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej po otrzymaniu
zgłoszenia dokonuje jego sprawdzenia w zakresie, o którym mowa w art. 35 ust. 1.
4d. Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dokonuje się w:
1) postaci papierowej albo
[2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym
mowa w ust. 4f.]
<2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.>
4e. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza
zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, w tym w formie
dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na
względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego
wypełnianiu.
4f. Formularz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4d, w formie dokumentu elektronicznego
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym
określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go
urzędu.
5. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.
Organ administracji architektoniczno-budowlanej, 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).
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 16 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 architektonicznobudowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia,
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 architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu,
projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
dotyczący budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, oraz przebudowy, o której
mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3
lit. d, podlegają ostemplowaniu. Organ administracji architektoniczno-budowlanej
dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.
5f. Do wykonywania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie
przenośnych wolno stojących masztów antenowych w przypadku, gdy inwestorem jest
podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 8, można przystąpić w terminie 3 dni roboczych
następujących po dniu doręczenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1b.
5g. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wnieść sprzeciw do zgłoszenia, o
którym mowa w ust. 5f, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia wyłącznie w
przypadku, gdy wykonanie robót budowlanych lub obiektu objętego zgłoszeniem może
spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
5h. (uchylony).
5i. Przepisy ust. 5f i 5g oraz art. 29 ust. 8 stosuje się podczas stanu zagrożenia epidemicznego,
stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 17 5j. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, przepisów ust. 4b zdanie
drugie, ust. 5 zdanie drugie i trzecie, ust. 5aa, 5c, 5d i 6-7 nie stosuje się.
5k. Do budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, można przystąpić po doręczeniu
zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli:
1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania 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 7, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje;
4) roboty budowlane zostały rozpoczęte z naruszeniem ust. 5.
6a. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej
operatora pocztowego, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, albo, w przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych, o
którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach
elektronicznych, dzień wystawienia dowodu wysłania, o którym mowa w art. 40 tej
ustawy, albo, w przypadku skorzystania z publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w
art. 2 pkt 7 tej ustawy, dzień odebrania dokumentu elektronicznego przez operatora
wyznaczonego.
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, jeżeli ich realizacja może naruszać
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 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, zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów
sąsiednich.
Art. 30b.
1. Rozbiórkę można rozpocząć po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
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- 18 2. Decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę wydaje na wniosek organ administracji
architektoniczno-budowlanej.
3. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę dołącza się:
1) zgodę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię;
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5) pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika
z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych
dokumentów - nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na obszar Natura 2000;
6) projekt rozbiórki lub jego kopię - w zależności od potrzeb.
4. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę składa się w:
1) postaci papierowej albo
[2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym
mowa w ust. 6.]
<2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.>
5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o
pozwolenie na rozbiórkę, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych
zamieszczanych przy jego wypełnianiu.
6. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 4, w formie dokumentu elektronicznego
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym
określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go
urzędu.
Art. 31.
1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, ale wymaga zgłoszenia, rozbiórka
budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest
nie mniejsza niż połowa wysokości.
1a. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz zgłoszenia rozbiórka:
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budowę;
2) budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją
Ministra Obrony Narodowej.
1b. Przepisów ust. 1 i ust. 1a pkt 2 nie stosuje się do rozbiórki obiektów budowlanych i
urządzeń budowlanych:
1) wpisanych do rejestru zabytków lub
2) objętych ochroną konserwatorską.
1c. Zgłoszenia rozbiórki, o której mowa w ust. 1, dokonuje się organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.
1d. Zgłoszenia rozbiórki, o której mowa w ust. 1, dokonuje się w:
1) postaci papierowej albo
[2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym
mowa w ust. 1f.]
<2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.>
1e. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza
zgłoszenia rozbiórki, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych
zamieszczanych przy jego wypełnianiu.
1f. Formularz zgłoszenia rozbiórki, o której mowa w ust. 1, w formie dokumentu
elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem
elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
obsługującego go urzędu.
2. W zgłoszeniu rozbiórki, o której mowa w ust. 1, należy określić zakres, miejsce i sposób
wykonywania rozbiórki. Przepisy art. 30 ust. 5, 5aa, 5c, 5d i 6a oraz art. 30b ust. 3 pkt 1
stosuje się odpowiednio.
2a. (uchylony).
3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania
decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów, o których mowa w ust. 1, jeżeli rozbiórka
tych obiektów:
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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. (uchylony).
Art. 33.
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.
<1a. Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może nie obejmować przyłączy
wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 23, które są wymagane dla takiego obiektu. Nie
zwalnia to z obowiązków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, art. 29a i art. 57
ust. 1 pkt 4 lit. a.>
2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w
postaci:
a) papierowej - w 3 egzemplarzach albo
b) elektronicznej
- wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek
dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień,
pozwoleń i innych dokumentów;
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;
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- 21 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 budowlanych 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 zamkniętego, portów morskich i przystani
morskich, 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 wymagane zgodnie z miejscowym planem
rewitalizacji;
9) w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1
pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 60 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;
[10)

11

oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu

budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art.
7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716,
868, 1093, 1505, 1642 i 1873), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023 i 2054);
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treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń;]
<10)

w

przypadku

obiektu

budowlanego,

w

którym

przewidywane

jest

wykorzystywanie ciepła na potrzeby ogrzewania lub podgrzewania ciepłej wody
użytkowej – oświadczenie projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w
specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, dotyczące możliwości
podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej,
zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.), złożone pod rygorem
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233
§ 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem
świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń;>
11)

w przypadku zamierzenia budowlanego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie,

oraz

przewidywany

obszar,

na

który

będzie

oddziaływać

przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy
obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a 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.
2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie przysługuje zażalenie.
2b. Do wniosku o pozwolenie na budowę, zamiast oryginałów, można dołączyć kopie
dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 4 i 7-10.
2c. Wniosek o pozwolenie na budowę składa się w:
1) postaci papierowej albo
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mowa w ust. 2e.]
<2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.>
2d. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza
wniosku o pozwolenie na budowę, w tym w formie dokumentu elektronicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia
przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.
2e. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 2c, w formie dokumentu elektronicznego
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym
określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go
urzędu.
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2-3, 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.
1. Projekt budowlany 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, stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz w zależności od przeznaczenia
projektowanego obiektu określać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby
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zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
2a. Zakres i treść projektu budowlanego uwzględniają warunki ochrony przeciwpożarowej.
2b. Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, o których mowa
w art. 15a, uprawniają do sporządzania projektu budowlanego w zakresie tej specjalności.
2c. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności:
1) architektonicznej lub
2) konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań
architektonicznych
- uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w odniesieniu do
budynków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a.
3. Projekt budowlany zawiera:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów
projektowych lub jej kopii, obejmujący:
a) określenie granic działki lub terenu,
b) usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym
sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem
budowlanym,
c) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
d) układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów,
wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i
projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
e) informację o obszarze oddziaływania obiektu;
2) projekt architektoniczno-budowlany obejmujący:
a) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów
budowlanych,
b) zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do
wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych,
c) charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,
d) opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
e) projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym
środowisko,
f) charakterystykę ekologiczną,
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źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
h) 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 - w przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 4,
i) informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
4a - w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
j) postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 9, jeżeli zostało
wydane;
3) projekt techniczny obejmujący:
a) projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statycznowytrzymałościowych,
b) charakterystykę energetyczną - w przypadku budynków,
c) projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
d) w zależności od potrzeb - dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne
warunki posadowienia obiektów budowlanych,
e) inne opracowania projektowe;
4) w zależności od potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej - oświadczenie
właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami
o drogach publicznych;
5) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1.
3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do projektu budowlanego przebudowy lub montażu
obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,
nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
3b. Przepisów ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub
przebudowy urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli
całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub
terenu.
3c. Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu
oraz projektem architektoniczno-budowlanym.
3d. Do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego
oraz projektu technicznego dołącza się:
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wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt;
2) kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnego na dzień:
a) opracowania projektu - w przypadku projektanta,
b) sprawdzenia projektu - w przypadku projektanta sprawdzającego;
3) oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.
<3da. Wymogu dołączenia kopii:
1) uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności, o którym mowa w ust. 3d pkt
1 – nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru
osób posiadających uprawnienia budowlane;
2) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3d pkt 2 – nie stosuje się do osób wpisanych do
centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.>
3e. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3d pkt 3, wskazuje się również imiona, nazwiska,
numer uprawnień budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych:
1) osób, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a, biorących udział w opracowaniu projektu, do
którego dołączone jest oświadczenie;
2) projektantów sprawdzających, którzy dokonali sprawdzenia projektu, do którego dołączone
jest oświadczenie.
3f. Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt
architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, sporządza się w postaci:
1) papierowej albo
2) elektronicznej.
4. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
podlegają zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.
4a. W przypadku sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego w postaci papierowej zatwierdzeniu podlegają po trzy
egzemplarze tych projektów, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla inwestora,
jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla
właściwego organu nadzoru budowlanego.
4b. [W przypadku sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego w postaci elektronicznej zatwierdzenie polega na
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projekt.] <W przypadku sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu
oraz projektu architektoniczno-budowlanego w postaci elektronicznej zatwierdzenie
polega na opatrzeniu projektów kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną
organu zatwierdzającego projekt.> Zatwierdzony projekt przekazuje się inwestorowi.
5. Inwestor, spełniający warunki do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, może żądać
wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu
lub projektu architektoniczno-budowlanego poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.
5a. Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki
lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego składa się w:
1) postaci papierowej albo
[2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym
mowa w ust. 5c.]
<2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.>
5b. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza
wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki
lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, w tym w formie dokumentu
elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność
zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.
5c. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 5a, w formie dokumentu elektronicznego
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym
określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go
urzędu.
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;

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 28 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.
7. Do decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu
architektoniczno-budowlanego,

poprzedzonych

decyzją

o

środowiskowych

uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 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.
8. Do postępowań w sprawach wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania
działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, poprzedzonych decyzją o
środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art.
86h 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.
Art. 35.
1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu
projektu zagospodarowania działki

lub

terenu oraz

projektu

architektoniczno-

budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:
1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektonicznobudowlanego z:
a) ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa
miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu,
b) wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji 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,
c) ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;
2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym technicznobudowlanymi;
3) kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektonicznobudowlanego, w tym dołączenie:
[a) wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
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1b,]
c) kopii zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, dotyczącego projektanta i projektanta
sprawdzającego,
[d) oświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10;]
<3a)

dołączenie:

a) wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
b) oświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10;>
[4) posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień
budowlanych oraz aktualność zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7.]
<4) posiadanie

przez

projektanta

i

projektanta

sprawdzającego

odpowiednich

uprawnień budowlanych na podstawie:
a) kopii dokumentów, o których mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1 – w przypadku
uprawnień niewpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia
budowlane,
b) danych w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane – w
przypadku uprawnień wpisanych do tego rejestru;>
<4a)

przynależność projektanta i projektanta sprawdzającego do właściwej izby

samorządu zawodowego na podstawie:
a) zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 – w przypadku osób niewpisanych do
centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,
b) danych w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane – w
przypadku osób wpisanych do tego rejestru.>
5) (uchylony).
2. (uchylony).
3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie określonym w ust. 1 organ administracji
architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych
nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia.
3a. Do postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzedzonej
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepis art. 86f ust. 6 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.
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architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na
budowę.
5. Organ

administracji

zatwierdzenia

wydaje

architektoniczno-budowlanej

projektu

zagospodarowania

działki

lub

decyzję
terenu

o

odmowie

oraz

projektu

architektoniczno-budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:
1) w przypadku niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia, o którym mowa w
ust. 3;
2) w przypadku wykonywania robót budowlanych przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowę;
3) jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się
obiekt budowlany, w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o nakazie rozbiórki.
6. W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-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,
3) w zakresie realizacji inwestycji zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych
decyzją Ministra Obrony Narodowej, służących bezpieczeństwu i obronności państwa, w
terminie 30 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.
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uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 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.

Art. 36a.
1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz
projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na
budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.
1a. Istotne odstąpienie od projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu
architektoniczno-budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o której mowa w
art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz
instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, wobec którego organ
administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne
jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla całego zamierzenia
budowlanego albo dokonaniu ponownego zgłoszenia.
1b. Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę składa się w:
1) postaci papierowej albo
[2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym
mowa w ust. 1d.]
<2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.>
1c. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza
wniosku o zmianę pozwolenia na budowę, w tym w formie dokumentu elektronicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia
przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.
1d. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 1b, w formie dokumentu elektronicznego
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym
określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go
urzędu.
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w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.
3. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32-35
stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.
3a. W przypadku ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a, przepisy art. 30 stosuje
się odpowiednio do zakresu zmiany wynikającej z odstąpienia.
4. (uchylony).
5. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub
projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę
stanowi odstąpienie w zakresie:
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru
oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany;
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących:
a) powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%,
b) wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%,
c) liczby kondygnacji;
3) 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 przestrzennego, innych aktów prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
6) wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są wymagane
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub do dokonania zgłoszenia:
a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub
b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa
w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d;
7) zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła
zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci
ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym.
5a. (uchylony).
5b. Przepisów ust. 5:
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- 33 1) pkt 1 nie stosuje się do urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury;
2) pkt 6 nie stosuje się w zakresie odstąpienia od:
a) projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstąpienie zostało
uzgodnione pod względem ochrony przeciwpożarowej,
b) wymagań zawartych w pozwoleniu właściwego konserwatora zabytków wydanego na
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli odstąpienie
zostało uzgodnione z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków,
[c) projektowanych warunków higienicznych i zdrowotnych, jeżeli odstąpienie zostało
uzgodnione z właściwym państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.]
6. [Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu
zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub
innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono
nieistotne, jest obowiązany zamieścić w projekcie zagospodarowania działki lub terenu
lub projekcie architektoniczno-budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis)
dotyczące tego odstąpienia.] <Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego
odstąpienia od projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu
architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na
budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, dołącza do dokumentacji
budowy odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia.>
Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu
lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwoleniu
na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz
ponownego zgłoszenia.
Art. 37a.
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 7. Przepisy art. 32-36 stosuje
się.
1a. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego składa
się w:
1) postaci papierowej albo
[2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym
mowa w ust. 1c.]
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1b. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego, w tym
w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na
względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego
wypełnianiu.
1c. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 1a, w formie dokumentu elektronicznego
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym
określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go
urzędu.
2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, inwestor może powstrzymać się
od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, o
którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7, do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie
pozwolenia na budowę.
Art. 40.
1. Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest obowiązany, w drodze decyzji,
przenieść to pozwolenie na wniosek nowego inwestora, jeżeli do wniosku inwestor
dołączy:
1) oświadczenie:
a) o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
2) zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, lub kopię tej
zgody;
1a. Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości
lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości,
objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z
dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie
pozwolenia na budowę.
2. Przepisy ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót
budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.
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dotychczasowy i nowy inwestor.
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, 1a i 3
stosuje się odpowiednio.
5. Wniosek o przeniesienie:
1) decyzji o pozwoleniu na budowę,
2) decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4,
3) praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł
sprzeciwu
- składa się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego [za
pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w ust. 7] <za pośrednictwem
portalu e-Budownictwo>.
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy wniosków, o
których mowa w ust. 5 pkt 1-3, w tym w formie dokumentu elektronicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne mając na względzie konieczność zapewnienia
przejrzystości danych zamieszczanych przy ich wypełnianiu.
7. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym
określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go
urzędu.
Art. 41.
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 technicznej na potrzeby budowy.
3. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na
budowę lub zgłoszeniem.
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sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym
terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowę, dokonanie zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt
1-4, lub dokonanie zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d.
4a. Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia
robót budowlanych inwestor dołącza:
1) informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:
a)

13

kierownika budowy - w przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia

kierownika budowy,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jeżeli został on ustanowiony
- oraz w odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust.
7, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej
specjalności;
2) oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego o
sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z
obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami
dotyczącymi zamierzenia budowlanego.
<4aa. Wymogu dołączenia kopii:
1) zaświadczeń, o którym mowa w ust. 4a pkt 1 – nie stosuje się do osób wpisanych do
centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane;
2) uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności, o którym mowa w ust. 4a pkt
1 – nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru
osób posiadających uprawnienia budowlane.>
4b. Zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót
budowlanych dokonuje się w:
1) postaci papierowej albo
[2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym
mowa w ust. 4d.]
<2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.>
4c. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza
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dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na
względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego
wypełnianiu.
4d. Formularz zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4b, w formie dokumentu
elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem
elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
obsługującego go urzędu.
5. Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić
jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Art. 42.
1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest obowiązany:
1) zapewnić sporządzenie projektu technicznego, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3b, w
przypadku:
a) robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę,
b) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4,
c) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a,
d) instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d;
2) ustanowić kierownika budowy w przypadku:
a) robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę,
b)
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budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2-4, 9, 27 i 30, oraz instalowania, o

którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d i e,
c) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a,
ca) rozbiórki objętej decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę,
[d) robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4,]
< d)

robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy, o której mowa w art.

49 ust. 4, w której nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie,>
e) robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o
której mowa w art. 51 ust. 4;
3) ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku:
a) gdy taki obowiązek wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę,
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< b)

robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy, o której mowa w art.

49 ust. 4, w której nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie,>
c) robót budowlanych objętych decyzją, o której mowa w art. 51 ust. 4,
d) obiektów budowlanych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2;
4) przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest
wymagany.
2. (uchylony).
3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wyłączyć, w drodze decyzji,
obowiązek ustanawiania kierownika budowy, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym
stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.
3a. (uchylony).
4. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada
kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w
danej specjalności.
[Art. 45.
1. W przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy
prowadzi się:
1) dziennik budowy;
2) dziennik rozbiórki - w przypadku robót budowlanych polegających wyłącznie na rozbiórce;
3) dziennik montażu - w przypadku robót budowlanych polegających wyłącznie na montażu.
2. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót.
3. Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.
4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor występuje do właściwego organu w celu:
1) ostemplowania przedłożonego dziennika budowy albo
2) wydania i ostemplowania dziennika budowy.
5. Organem właściwym, o którym mowa w ust. 4, jest:
1) organ administracji architektoniczno-budowlanej;
2) organ nadzoru budowlanego - w przypadku robót budowlanych objętych decyzją o:
a) legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4,
b) pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.
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zakupu przez właściwy organ.
7. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób,
które pełnią funkcje kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Osoby te są
obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.
8. Uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są:
1) uczestnicy procesu budowlanego;
2) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy;
3) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisów na budowie, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
9. Przepisy ust. 2-4, ust. 5 pkt 1 oraz ust. 6-8 stosuje się do prowadzenia dzienników rozbiórki
i montażu.
10. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki, mając na celu zapewnienie
przejrzystości oraz chronologii prowadzenia w nim wpisów.]

<Art. 45.
W przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy
prowadzi się dziennik budowy zgodnie z przepisami rozdziału 5a.>

Art. 45a.
1. [Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany:]
< Przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki kierownik budowy jest obowiązany:>
1) zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki;
2) potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego
projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany - projektu technicznego < albo projektu
rozbiórki >;
3) umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu:
a) tablicę informacyjną oraz
b) ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - w
przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających
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przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni.
2. W przypadku braku obowiązku ustanowienia kierownika budowy spełnienie obowiązku, o
którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy do inwestora.
3. Przepisów ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do:
1) budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy;
2) obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa[.] <;>
<3) rozbiórki niewymagającej uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.>
3a. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do:
1) 16 budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy, z wyłączeniem
budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, w przypadku której spełnienie obowiązku,
o którym mowa w ust. 1 pkt 3, należy do inwestora;
2) obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa;
3) obiektów liniowych.
4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, na wniosek inwestora, może, w drodze
decyzji, wyłączyć stosowanie przepisów ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym
stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.
5. Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów ust. 1 składa się w:
1) postaci papierowej albo
[2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym
mowa w ust. 7.]
<2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.>
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o
wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów ust. 1, w tym w formie dokumentu
elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność
zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.
7. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym
określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go
urzędu.
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Kierownik budowy (rozbiórki), a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, jest
obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty
stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenie dotyczące wyrobów
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art.
10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać te
dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.]

< Art. 46.
Kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane – inwestor, przez okres
wykonywania robót budowlanych:
1) przechowuje:
a) dokumenty stanowiące podstawę wykonywania robót budowlanych,
b) oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w
obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych;
2) udostępnia dokumenty, o których mowa w pkt 1, upoważnionym pracownikom
organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisów na terenie budowy.>

Art. 47.
1. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne
wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor
jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej
nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim
przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną
rekompensatę z tego tytułu.
2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, organ administracji
architektoniczno-budowlanej - na wniosek inwestora - w terminie 14 dni od dnia złożenia
wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku,
lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku
inwestora, organ administracji architektoniczno-budowlanej określa jednocześnie granice
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nieruchomości.
2a. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na
teren sąsiedniej nieruchomości składa się w:
1) postaci papierowej albo
[2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym
mowa w ust. 2c.]
<2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.>
2b. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza
wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na
teren sąsiedniej nieruchomości, w tym w formie dokumentu elektronicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia
przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.
2c. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 2a, w formie dokumentu elektronicznego
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym
określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go
urzędu.
3. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany naprawić
szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
4. Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu
wymagań określonych w odrębnych przepisach.
<Rozdział 5a
Dziennik budowy

Art. 47a.
1. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przeznaczony do rejestrowania:
1) przebiegu robót budowlanych oraz
2) zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych,
mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania tych robót.
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Art. 47b.
1. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego
wymagającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę albo zgłoszenia.
2. Dla obiektów liniowych dziennik budowy można prowadzić odrębnie dla każdego
wydzielonego odcinka robót.
Art. 47c.
1. Dziennik budowy prowadzi się w postaci:
1) papierowej, z uwzględnieniem art. 47v, albo
2) elektronicznej.
2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do robót budowlanych na terenach zamkniętych
ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.
3. Dziennik budowy w postaci elektronicznej prowadzi się w systemie Elektroniczny
Dziennik Budowy, zwanym dalej „systemem EDB”.

Art. 47d.
Za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami ustawy odpowiada kierownik
budowy.
Art. 47e.
1. Uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są:
1) uczestnicy procesu budowlanego;
2) geodeta uprawniony wykonujący na terenie budowy czynności geodezyjne na
potrzeby budownictwa;
3) upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach
dokonywanych czynności kontrolnych.
2. Pracownik organu nadzoru budowlanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, potwierdza
swoją obecność na terenie budowy wpisem w dzienniku budowy.

Art. 47f.
1. Inwestor zapewnia dołączenie do dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych
osób pełniących funkcje:
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2) kierownika robót;
3) inspektora nadzoru inwestorskiego;
4) projektanta sprawującego nadzór autorski – w przypadku, o którym mowa w art. 44
pkt 3.
2. Wymogu dołączenia kopii uprawnień budowlanych nie stosuje się do uprawnień
budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia
budowlane.
Art. 47g.
1. O wydanie dziennika budowy występuje inwestor.
2. Organem właściwym do wydania dziennika budowy jest:
1) organ administracji architektoniczno-budowlanej;
2) organ nadzoru budowlanego – w przypadku robót budowlanych objętych decyzją o:
a) legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4,
b) pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.
3. Wystąpienie o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej
następuje w systemie EDB.
4. Występując o wydanie dziennika budowy, należy podać:
1) imię i nazwisko lub nazwę inwestora;
2) dane dotyczące decyzji uprawniającej do wykonywania robót budowlanych albo
zgłoszenia:
a) organ wydający decyzję albo przyjmujący zgłoszenie,
b) datę wydania decyzji albo dokonania zgłoszenia,
c) numer decyzji lub znak sprawy – w przypadku decyzji uprawniającej do
wykonywania robót budowlanych;
3) e-mail – w przypadku wystąpienia o wydanie dziennika budowy w postaci
elektronicznej.
5. Organ właściwy do wydania dziennika budowy wydaje inwestorowi dziennik budowy
w terminie 3 dni roboczych, ale nie wcześniej niż przed dniem, w którym:
1) wykonalna stała się decyzja o:
a) pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
b) legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4,
c) pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4;
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Art. 47h.
1. Wydanie dziennika budowy następuje przez:
1) ostemplowanie przedłożonego przez inwestora dziennika budowy prowadzonego
w postaci papierowej albo
2) zapewnienie dostępu w systemie EDB do dziennika budowy prowadzonego w postaci
elektronicznej.
2. Każdemu wydawanemu dziennikowi budowy prowadzonemu w postaci elektronicznej
nadaje się w systemie EDB indywidualny numer.

Art. 47i.
Jeżeli dziennik budowy jest prowadzony w postaci elektronicznej, w przypadku wydania
decyzji o przeniesieniu:
1) decyzji o pozwoleniu na budowę,
2) decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51
ust. 4,
3) praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł
sprzeciwu
– organ właściwy do wydania dziennika budowy zapewnia nowemu inwestorowi dostęp
do tego dziennika w systemie EDB oraz pozbawia dotychczasowego inwestora tego
dostępu w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym decyzja o przeniesieniu stała
się wykonalna.
Art. 47j.
1. Dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej może się składać z tomów.
2. W przypadku zapełnienia dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej
inwestor występuje do organu właściwego do wydania dziennika budowy o wydanie
kolejnego tomu tego dziennika.
3. Do wydania kolejnych tomów dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej
stosuje się przepis art. 47h ust. 1 pkt 1.
4. Organ właściwy do wydania dziennika budowy wydaje kolejny tom dziennika budowy
prowadzonego w postaci papierowej w terminie 3 dni roboczych od dnia wystąpienia
inwestora o wydanie tego tomu.
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1. Dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej można kontynuować w postaci
elektronicznej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, inwestor występuje o wydanie dziennika
budowy w postaci elektronicznej, a po jego wydaniu kierownik budowy lub inwestor
zamyka wpisem dziennik budowy w postaci papierowej.
3. Dziennik budowy prowadzony w postaci elektronicznej może być kontynuowany tylko
w postaci elektronicznej.
Art. 47l.
1. W przypadku zakończenia robót budowlanych kierownik budowy zamyka wpisem
dziennik budowy.
2. Zamknięcie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje
przez nadanie mu w systemie EDB statusu „zamknięty”.
3. W przypadku konieczności kontynuowania robót budowlanych po zamknięciu
dziennika budowy w postaci elektronicznej inwestor może w systemie EDB ponownie
nadać kierownikowi budowy uprawnienia do dokonywania wpisów.
4. W przypadku dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie ponowne nadanie uprawnień, o których
mowa w ust. 3, przez inwestora w systemie EDB umożliwia właściwy organ nadzoru
budowlanego.
5. W przypadku przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu albo
wydania pozwolenia na użytkowanie właściwy organ nadzoru budowlanego
w systemie EDB nadaje dziennikowi budowy status „oddany do użytkowania”.
6. Przepisów ust. 1, 2 i 5 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt
3.
Art. 47m.
1. System EDB służy do wydawania oraz prowadzenia dzienników budowy w postaci
elektronicznej.
2. Adres strony internetowej, na której jest udostępniony system EDB, Główny
Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.
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dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.
4. System EDB zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające zmianę wprowadzonych
danych oraz utratę tych danych i wpisów.
5. System EDB zapewnia rozliczalność wprowadzonych danych i dokonanych wpisów
oraz dostępność i integralność tych danych i wpisów.
6. System EDB w zakresie postępowania z dokumentacją w postaci elektronicznej
spełnia warunki określone w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
Art. 47n.
1. W celu wystąpienia o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci
elektronicznej oraz dokonywania wpisów w tym dzienniku, inwestor oraz osoby
uprawnione do dokonywania wpisów są obowiązane posiadać konto w systemie EDB.
2. W celu założenia konta w systemie EDB należy wskazać:
1) imię;
2) nazwisko;
3) e-mail.
3. Osoba, która założyła konto w systemie EDB, staje się wyłącznym użytkownikiem
tego konta. System EDB zabezpiecza konto przed dostępem osób trzecich.

Art. 47o.
1. W przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej:
1) inwestor udostępnia ten dziennik w systemie EDB pozostałym uczestnikom procesu
budowlanego i innym uprawnionym osobom,
2) kierownik budowy albo kierownik robót udostępnia ten dziennik w systemie EDB:
a) geodecie uprawnionemu wykonującemu na terenie budowy czynności geodezyjne na
potrzeby budownictwa,
b) upoważnionym pracownikom organów nadzoru budowlanego i innych organów
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach
dokonywanych czynności kontrolnych
– do dokonywania wpisów w tym dzienniku.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 48 2. System EDB zapewnia inwestorowi możliwość pozbawienia uczestników procesu
budowlanego dostępu do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej.
3. Pozbawienie dostępu, o którym mowa w ust. 2, nie może utrudniać lub uniemożliwiać
uczestnikom

procesu

budowlanego

wykonywania

praw

lub

obowiązków

wynikających z przepisów.
Art. 47p.
Dostęp do systemu EDB następuje przez uwierzytelnienie i autoryzację osoby w tym
systemie za pośrednictwem konta.
Art. 47q.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest administratorem danych przetwarzanych
w systemie EDB oraz odpowiada za jego utrzymanie i rozwój.

Art. 47r.
W systemie EDB są przechowywane dane osobowe:
1) użytkowników kont:
a) imię,
b) nazwisko,
c) e-mail,
d) numer telefonu – jeżeli został wskazany przez użytkownika konta,
e) numer PESEL – jeżeli został wskazany przez użytkownika konta lub w ramach
uwierzytelnienia;
2) znajdujące się:
a) we wpisach dokonanych w dziennikach budowy,
b) w dokumentach załączonych do dzienników budowy,
c) w dokumentach zapisanych na kontach użytkowników.

Art. 47s.
1. System EDB zapewnia dostęp do dziennika budowy prowadzonego w postaci
elektronicznej przez okres prowadzenia robót budowlanych.
2. Po upływie 25 lat od dnia nadania statusu:
1) „oddany do użytkowania” – w przypadku budowy,
2) „zamknięty” – w przypadku robót budowlanych innych niż budowa
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usuwane, z uwzględnieniem przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
Art. 47t.
1.

Organom

administracji

architektoniczno-budowlanej,

organom

nadzoru

budowlanego oraz innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania
przepisów na terenie budowy zapewnia się dostęp do systemu EDB o charakterze:
1) stałym lub
2) czasowym – na czas przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów na terenie
budowy.
2. Dostęp do systemu EDB o charakterze stałym przydziela Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego lub podmiot przez niego upoważniony.
3. Dostęp do systemu EDB o charakterze czasowym może przydzielić:
1) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – w zakresie wszystkich dzienników
budowy lub niektórych dzienników budowy;
2) organ, któremu przydzielono dostęp do systemu EDB o charakterze stałym –
w zakresie wszystkich dzienników budowy, do których organ ten ma dostęp stały,
lub niektórych z tych dzienników budowy;
3) inwestor lub kierownik budowy – w zakresie prowadzonego dziennika budowy.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2, przydzielenie dostępu do
systemu EDB następuje na wniosek organu, o którym mowa w ust. 1. Wniosek
powinien wskazywać co najmniej:
1) czas, na jaki ma być przydzielony dostęp;
2) zakres, w jakim ma być przydzielony dostęp;
3) cel, który ma zostać zrealizowany przez przydzielony dostęp, uzasadniający
przydzielenie dostępu.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2, Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego lub organ, któremu przydzielono dostęp do systemu EDB
o charakterze stałym, może odmówić, w drodze decyzji, przydzielenia dostępu do
systemu EDB, jeżeli uzna, że cel, który ma zostać zrealizowany przez przydzielony
dostęp, nie uzasadnia przydzielenia dostępu.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 3, przydzielenie dostępu do systemu
EDB następuje na żądanie organu, o którym mowa w ust. 1.
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Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy sposób wydawania i prowadzenia dziennika budowy w postaci
papierowej i elektronicznej, w tym dokonywania wpisów,
2) format dziennika budowy w postaci papierowej,
3) szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie EDB
– mając na celu zapewnienie przejrzystości i chronologii prowadzenia wpisów
w dziennikach budowy oraz zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych danych
i możliwości dokonywania wpisów przez osoby do tego uprawnione.

Art. 47v.
Dziennik budowy w postaci papierowej wydaje się do dnia 31 grudnia 2029 r., z
wyjątkiem dziennika budowy dotyczącego robót budowlanych na terenach
zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.>
Rozdział [5a] <5b>
Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem
ustawy

Art. 49.
1. W przypadku przedłożenia dokumentów legalizacyjnych organ nadzoru budowlanego
sprawdza:
1) kompletność dokumentów legalizacyjnych, w tym kompletność projektu budowlanego;
2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami ustawy, w tym
zgodność z przepisami techniczno-budowlanymi; jeżeli budowa została zakończona,
sprawdza się zgodność z przepisami obowiązującymi w chwili zakończenia budowy.
1a. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych w zakresie,
o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o obowiązku
usunięcia tych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.
1b. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1a, przysługuje zażalenie.
2. (uchylony).
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którym mowa w ust. 1a, organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o ustaleniu
opłaty legalizacyjnej.
2b. Na postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej przysługuje zażalenie.
3. (uchylony).
4. Po uiszczeniu opłaty legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o
legalizacji, która:
1) zatwierdza projekt budowlany albo projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz
2) zezwala na wznowienie budowy, jeżeli budowa nie została zakończona.
4a. Decyzje, o których mowa w ust. 4, mogą być wydane po uprzednim przeprowadzeniu
oceny oddziaływania przedsięwzięcia 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 środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, w przypadkach gdy ocena ta jest możliwa do przeprowadzenia z
uwzględnieniem analizy rozwiązań alternatywnych przedsięwzięcia i możliwości
ustalenia warunków jego realizacji w zakresie ochrony środowiska.
4b. Do decyzji, o których mowa w ust. 4, poprzedzonych decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 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.
4c. Do postępowań w sprawach wydania decyzji, o których mowa w ust. 4, poprzedzonych
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 86f ust. 6, art. 86g
oraz art. 86h 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.
[5. W decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie.]
<5. W przypadku budowy:
1) wymagającej decyzji o pozwoleniu na budowę lub
2) o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3
– w decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada się obowiązek uzyskania decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie.>
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1. Przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust.
1, organ nadzoru budowlanego w drodze decyzji:
1) nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu budowlanego
lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego albo
2) nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu
doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem,
określając termin ich wykonania, albo
3) w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o
pozwoleniu na budowę - nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i
przedstawienia

projektu

zagospodarowania

działki

lub

terenu

lub

projektu

architektoniczno-budowlanego zamiennego uwzględniającego zmiany wynikające z
dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz - w razie potrzeby - wykonania
określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych
robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące projektu
zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego stosuje
się odpowiednio do zakresu tych zmian.
1a. W przypadku istotnego odstąpienia od projektu zagospodarowania działki lub terenu lub
projektu architektoniczno-budowlanego z naruszeniem art. 36a ust. 1a, przepisy ust. 1 pkt
3 oraz ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
1b) W przypadku budowy lub robót budowlanych, poprzedzonych decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, do
dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dołącza się również załącznik graficzny
określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego
załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której
mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a 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. W przypadku wydania nakazu, o którym mowa w art. 50a pkt 2, decyzje, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 lub 3, wydaje się po wykonaniu obowiązku określonego w tym nakazie.
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wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i wydaje decyzję:
1) o stwierdzeniu wykonania obowiązku albo
2) w przypadku niewykonania obowiązku - nakazującą zaniechanie dalszych robót
budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do
stanu poprzedniego.
[4. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, organ nadzoru budowlanego sprawdza
wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję w sprawie
zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo
- jeżeli budowa została zakończona - o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego.
W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.]
<4. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora organ nadzoru budowlanego
sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję o:
1) zatwierdzeniu projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz
2) pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – jeżeli roboty budowlane nie zostały
zakończone.>
4a. Do decyzji w sprawie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, poprzedzonej
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a
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.
4b. Do postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie pozwolenia na wznowienie robót
budowlanych, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się
przepisy art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h 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.
<4c. W decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie.>
5. W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, organ
nadzoru budowlanego

wydaje decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót

budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do
stanu poprzedniego.
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użytkowanie nie stosuje się do robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego lub jego części.
7. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli roboty budowlane, w
przypadkach innych niż określone w art. 48, zostały wykonane w sposób, o którym mowa
w art. 50 ust. 1.
Art. 53a.
1. Postępowania uregulowane w niniejszym rozdziale wszczyna się z urzędu.
2. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego może wystąpić do organu nadzoru
budowlanego z żądaniem wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego.
3. Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego składa się w:
1) postaci papierowej albo
[2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym
mowa w ust. 5.]
<2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.>
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o
wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, w tym w formie dokumentu
elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność
zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.
5. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 3, w formie dokumentu elektronicznego
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym
określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go
urzędu.
Rozdział [5b] <5c>
Zakończenie budowy

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;]
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 55 <1) oryginał dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej, a w przypadku
prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej numer tego dziennika, o
którym mowa w art. 47h ust. 2;>
1a) projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust. 2;
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub 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:
a) przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust. 6,
b) o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 272), o ile dotyczy;
4a) decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14
ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy;
5)

dokumentację

geodezyjną,

zawierającą

wyniki

geodezyjnej

inwentaryzacji

powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego
projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w
dziedzinie geodezji i kartografii.
6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
7) (uchylony);
7a) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie
warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986), o
ile jest wymagane;
8) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
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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.
1b. W

przypadku

zawiadomienia

o

zakończeniu

budowy

budynku

mieszkalnego

jednorodzinnego obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 6, nie stosuje się, z
wyjątkiem obowiązku dołączenia protokołu badania szczelności instalacji gazowej.
1ba.

18

W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1

pkt 1a, dla której nie ustanowiono kierownika budowy, obowiązku, o którym mowa w ust.
1 pkt 2 i ust. 1a, nie stosuje się, z tym że inwestor jest obowiązany dołączyć do takiego
zawiadomienia oświadczenie o:
1) 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) zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami technicznobudowlanymi.
1c. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o
udzielenie pozwolenia na użytkowanie, zamiast oryginałów, można dołączyć kopie
dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6, 7a i 8
2. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu
zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub
warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących
w skład zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu
architektoniczno-budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby uzupełniający opis tych zmian. 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.
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zawiadomienia w przypadku, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, oświadczenia o braku
sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56.
3a. Zawiadomienia o zakończeniu budowy dokonuje się oraz wniosek o pozwolenie na
użytkowanie składa się w:
1) postaci papierowej albo
[2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym
mowa w ust. 3c.]
<2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.>
3b. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza
zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie, w
tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na
względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy ich
wypełnianiu.
3c. Formularz zawiadomienia oraz formularz wniosku, o których mowa w ust. 3a, w formie
dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod
adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej obsługującego go urzędu.
4. Inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1-3, jeżeli, w wyniku
ich sprawdzenia przez organ nadzoru budowlanego, okaże się, że są one niekompletne lub
posiadają braki i nieścisłości.
5. (uchylony).
6. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie organu nadzoru
budowlanego do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a.
7. (uchylony).
8. Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu
budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, organ nadzoru budowlanego
zwraca bezzwłocznie inwestorowi dokumenty, o których mowa w [ust. 1 pkt 1, 4 i 5]
<ust. 1 pkt 4 i 5, oraz dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej, jeżeli
dokumenty te były dołączone w oryginale do zawiadomienia o zakończeniu budowy
obiektu budowlanego albo wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie>.
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- 58 [Art. 60.
Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy
obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają
również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje
obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.]

<Art. 60.
1. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi albo
zarządcy

obiektu

dokumentację

budowy

i

dokumentację

powykonawczą.

Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także,
w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń
związanych z tym obiektem.
2. Jeżeli w ramach dokumentacji budowy dziennik budowy był prowadzony w postaci
elektronicznej, przekazaniu podlega:
1) wydruk tego dziennika z systemu EDB lub
2) nośnik danych zawierający dziennik budowy pobrany z systemu EDB.>
<Rozdział 5d
Książka obiektu budowlanego

Art. 60a.
Książka obiektu budowlanego jest dokumentem przeznaczonym do dokonywania
wpisów w zakresie:
1) informacji o obiekcie budowlanym;
2) imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania lub siedziby oraz e-maila
właściciela lub zarządcy;
3) kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1;
4) ekspertyz i opinii technicznych dotyczących obiektu budowlanego oraz imion
i nazwisk osób, przez które zostały sporządzone;
5) przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych, o
których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej, oraz imion i nazwisk osób, które dokonały tych czynności;
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- 59 6) robót budowlanych związanych z obiektem budowlanym, a wykonywanych po
oddaniu do użytkowania;
7) katastrof budowlanych dotyczących obiektu budowlanego;
8) decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów wydanych przez organy
administracji publicznej, dotyczących obiektu budowlanego.

Art. 60b.
1. Książkę obiektu budowlanego prowadzi się na bieżąco dla każdego:
1) budynku oraz
2) obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty
obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2.
2. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje:
1) budynków:
a) mieszkalnych jednorodzinnych,
b) garażowych i gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej;
2) obiektów budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2, z wyłączeniem sieci gazowych;
3) dróg lub obiektów mostowych, dla których jest prowadzona książka drogi lub
książka obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Art. 60c.
Książkę obiektu budowlanego zakłada właściciel lub zarządca obiektu budowlanego w
terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w przypadku obiektu
budowlanego, do którego użytkowania jest wymagana decyzja o pozwoleniu na
użytkowanie;
2) upływu terminu na zgłoszenie, w drodze decyzji, przez organ nadzoru budowlanego
sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy albo doręczenia zaświadczenia
organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – w
przypadku obiektu budowlanego, do użytkowania którego jest wymagane
zawiadomienie o zakończeniu budowy;
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- 60 3) dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – jeżeli
w wyniku tej zmiany obiekt budowlany niewymagający wcześniej założenia książki
obiektu budowlanego stał się obiektem budowlanym, dla którego należy prowadzić
książkę obiektu budowlanego.
Art. 60d.
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego wskazuje w książce obiektu budowlanego
osobę fizyczną do prowadzenia tej książki. Za prowadzenie książki obiektu
budowlanego odpowiada wskazana w tej książce osoba fizyczna.

Art. 60e.
1. Uprawnionymi do dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego są:
1) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego w zakresie niezbędnym do założenia
książki obiektu budowlanego oraz jej zamknięcia;
2) osoba wskazana w książce obiektu budowlanego do jej prowadzenia;
3) osoby przeprowadzające kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dokonują wpisów w zakresie, o którym
mowa w art. 60a pkt 1, 2 oraz 4–8.
3. Osoby przeprowadzające kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1, dokonują wpisów
w zakresie, o którym mowa w art. 60a pkt 3.

Art. 60f.
1. Wpisu w książce obiektu budowlanego dokonuje się niezwłocznie, jednak nie później
niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności, której wpis dotyczy.
2. W przypadku awarii lub przerwy w działaniu systemu Elektroniczna Książka
Obiektu Budowlanego, zwanego dalej „systemem EKOB”, uniemożliwiającej
dokonanie wpisu, o którym mowa w ust. 1, w książce obiektu budowlanego
prowadzonej w postaci elektronicznej, wpisu dokonuje się niezwłocznie po ustaniu
tej awarii lub tej przerwy.
Art. 60g.
W terminie miesiąca od dnia zakończenia rozbiórki obiektu budowlanego jego właściciel
lub zarządca zamyka prowadzoną w systemie EKOB książkę obiektu budowlanego.
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1. Książkę obiektu budowlanego zakłada się i prowadzi w postaci elektronicznej w
systemie EKOB.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do obiektów budowlanych usytuowanych w całości lub w
części na terenach zamkniętych. Dla tych obiektów budowlanych książkę obiektu
budowlanego prowadzi się w postaci papierowej.
3. Adres strony internetowej, na której jest udostępniony system EKOB, Główny
Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.
4. System EKOB jest systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.
5. Każdej książce obiektu budowlanego prowadzonej w postaci elektronicznej nadaje się
w systemie EKOB indywidualny numer.
6. System EKOB zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające usunięcie oraz zmianę
wprowadzonych danych.
7. Aktualizacji danych lub korekt wprowadzonych wpisów mogą dokonywać podmioty
wymienione w art. 60e ust. 1 w zakresie dokonanych przez siebie wpisów.
8. System EKOB zapewnia rozliczalność wprowadzonych danych i dokonanych wpisów
oraz dostępność tych danych i wpisów.
9. W trakcie zakładania książki obiektu budowlanego w systemie EKOB system ten
weryfikuje, czy istnieje w nim książka obiektu budowlanego dla obiektu
budowlanego o wskazanej lokalizacji.
10. System EKOB w zakresie postępowania z dokumentacją w postaci elektronicznej
spełnia warunki określone w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
Art. 60i.
1. W przypadku zmiany właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego dotychczasowy
właściciel lub zarządca obiektu budowlanego przekazuje nowemu właścicielowi lub
zarządcy tego obiektu książkę obiektu budowlanego.
2. Książkę obiektu budowlanego prowadzoną w postaci elektronicznej przekazuje się w
systemie EKOB.
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- 62 3. W przypadku nieprzekazania książki obiektu budowlanego prowadzonej w postaci
elektronicznej przez dotychczasowego właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego na wniosek nowego właściciela lub
zarządcy przekazuje im do dalszego prowadzenia tę książkę w systemie EKOB.
Przekazanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, następuje po przedstawieniu
przez nowego właściciela lub zarządcę dokumentów potwierdzających prawo
właściciela lub zarządcy do obiektu budowlanego.

Art. 60j.
1. W celu założenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej oraz
dokonywania w niej wpisów osoby, o których mowa w art. 60e ust. 1, są obowiązane
posiadać konto w systemie EKOB.
2. Przy zakładaniu konta w systemie EKOB wprowadza się w tym systemie:
1) imię i nazwisko lub nazwę;
2) adres zamieszkania lub siedziby;
3) e-mail;
4) tytuł prawny, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela lub
zarządcy obiektu budowlanego – w przypadku osoby fizycznej działającej w imieniu
właściciela lub zarządcy;
5) rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych albo innych uprawnień
dających

podstawę

do

dokonywania

kontroli

–

w

przypadku

osoby

przeprowadzającej kontrolę, o której mowa w art. 62 ust. 1.
3. Przy zakładaniu książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej wprowadza się
do systemu EKOB:
1) dane dotyczące właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:
a) imię i nazwisko lub nazwę,
b) adres zamieszkania lub siedziby,
c) e-mail;
2) dane dotyczące osoby fizycznej działającej w imieniu właściciela lub zarządcy
obiektu budowlanego, jeżeli występuje:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) e-mail,
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zarządcy;
3) dane dotyczące obiektu budowlanego, w szczególności adres i lokalizację obiektu na
mapie w systemie EKOB;
4) dokument, z którego wynika tytuł prawny właściciela lub zarządcy do obiektu
budowlanego.
Art. 60k.
1. Osoba wskazana w książce obiektu budowlanego do jej prowadzenia zapewnia
dołączenie do książki obiektu budowlanego planu sytuacyjnego.
2. Plan sytuacyjny zawiera:
1) zaznaczone granice nieruchomości, na której jest usytuowany obiekt budowlany, a w
przypadku sieci – oznaczenie jej lokalizacji w terenie;
2) określenie istniejących miejsc przyłączenia obiektu budowlanego do sieci uzbrojenia
terenu;
3) określenie istniejących miejsc usytuowania urządzeń przeznaczonych do odcinania
instalacji od przyłączy oraz przyłączy od sieci;
4) określenie przebiegu istniejących dróg pożarowych;
5) określenie miejsc usytuowania istniejących hydrantów zewnętrznych lub innych
punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych oraz stanowisk czerpania wody.
3. W przypadku usytuowania urządzeń przeznaczonych do odcinania instalacji od
przyłączy wewnątrz obiektu budowlanego do książki obiektu budowlanego dołącza
się opis pozwalający na zlokalizowanie tych urządzeń.

Art. 60l.
1. Organom nadzoru budowlanego oraz innym organom lub służbom uprawnionym do
kontroli przestrzegania przepisów w zakresie utrzymania obiektów budowlanych lub
do prowadzenia działań ratowniczych zapewnia się dostęp do systemu EKOB o
charakterze:
1) stałym lub
2) czasowym – na czas niezbędny do przeprowadzenia czynności.
2. Dostęp do systemu EKOB o charakterze stałym przydziela Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego lub podmiot przez niego upoważniony – w zakresie
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- 64 wszystkich

książek

obiektu

budowlanego

lub

niektórych

książek

obiektu

budowlanego.
3. Dostęp do systemu EKOB o charakterze czasowym może przydzielić:
1) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – w zakresie wszystkich książek obiektu
budowlanego lub niektórych książek obiektu budowlanego;
2) organ, któremu przydzielono dostęp do systemu EKOB o charakterze stałym –
w zakresie wszystkich książek obiektu budowlanego, do których organ ten ma dostęp
stały, lub niektórych z tych książek obiektu budowlanego;
3) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego – w zakresie prowadzonej książki
obiektu budowlanego.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2, przydzielenie dostępu do
systemu EKOB następuje na wniosek organu lub służby, o których mowa w ust. 1.
Wniosek powinien wskazywać co najmniej:
1) czas, na jaki ma być przydzielony dostęp;
2) zakres, w jakim ma być przydzielony dostęp;
3) cel, który ma zostać zrealizowany przez przydzielony dostęp, uzasadniający
przydzielenie dostępu.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2, Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego lub organ, któremu przydzielono dostęp do systemu EKOB
o charakterze stałym, może odmówić, w drodze decyzji, przydzielenia dostępu do
systemu EKOB, jeżeli uzna, że cel, który ma zostać zrealizowany przez przydzielony
dostęp, nie uzasadnia przydzielenia dostępu.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, przydzielenie dostępu do systemu
EKOB następuje na żądanie organu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 60m.
Osoby, o których mowa w art. 60e ust. 1 pkt 1 i 2, w związku z kontrolą, o której mowa
w art. 62 ust. 1, zapewniają osobie przeprowadzającej tę kontrolę dostęp do książki
obiektu budowlanego w systemie EKOB, w tym do dokonania wpisów.

Art. 60n.
1. System EKOB zapewnia:
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- 65 1) osobom, o których mowa w art. 60e ust. 1 pkt 1 i 2, możliwość pozbawienia dostępu
do książki obiektu budowlanego w stosunku do osób przeprowadzających kontrole, o
których mowa w art. 62 ust. 1;
2) właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego możliwość pozbawienia dostępu do
książki obiektu budowlanego w stosunku do osoby, o której mowa w art. 60e ust. 1
pkt 2.
2. Pozbawienie dostępu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może utrudniać lub
uniemożliwiać osobom przeprowadzającym kontrole, o których mowa w art. 62 ust.
1, wykonywania praw lub obowiązków wynikających z ustawy.

Art. 60o.
1.

Główny

Inspektor

Nadzoru

Budowlanego

jest

administratorem

danych

przetwarzanych w systemie EKOB oraz odpowiada za jego utrzymanie i rozwój.
2. W systemie EKOB są przechowywane dane osobowe:
1) użytkowników kont:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres zamieszkania,
d) e-mail,
e) numer telefonu – jeżeli został wskazany przez użytkownika konta,
f) numer PESEL – jeżeli został wskazany w ramach uwierzytelnienia,
g) numer uprawnień budowlanych lub decyzji o nadaniu uprawnień albo innych
dokumentów dających podstawę do dokonywania kontroli – w przypadku osób
przeprowadzających kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1,
h) tytuł prawny, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela lub
zarządcy obiektu budowlanego – w przypadku osoby fizycznej działającej w imieniu
właściciela lub zarządcy;
2) znajdujące się:
a) we wpisach dokonanych w książce obiektu budowlanego,
b) w dokumentach załączonych do książki obiektu budowlanego,
c) w dokumentach zapisanych na kontach użytkowników.
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Dostęp do systemu EKOB następuje przez uwierzytelnienie i autoryzację osoby w tym
systemie za pośrednictwem konta.
Art. 60q.
1. System EKOB zapewnia przechowywanie książki obiektu budowlanego przez okres
istnienia obiektu budowlanego.
2. Po upływie 10 lat od dnia zamknięcia książki obiektu budowlanego dane zgromadzone
w

systemie

EKOB

dotyczące

tej

książki

są

automatycznie

usuwane,

z uwzględnieniem przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Art. 60r.
Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy sposób prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci papierowej
i elektronicznej, w tym dokonywania wpisów,
2) szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie EKOB
– mając na względzie zapewnienie nieusuwalności, przejrzystości i chronologii wpisów w
książce obiektu budowlanego oraz zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych
danych.>
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;
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do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy
przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu
przekraczającej 1000 m2; [osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie na
piśmie zawiadomić organ nadzoru budowlanego 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 i 2, z wyłączeniem sieci gazowych;
2a. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 4a, właściciel lub zarządca jest zobowiązany
przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia.
3. Organ nadzoru budowlanego - 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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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. 62a.
1. Z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1, osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza
protokół.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) datę przeprowadzenia kontroli;
2) imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której
zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;
4) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;
5) zakres kontroli;
6) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały
stwierdzone;
7) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
8) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe
działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w
przypadku kontroli tych elementów;
9) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.
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1) czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
2) termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 1.
4. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie zaświadczeń, o których mowa w
art. 12 ust. 7, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej
specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust. 5.
<4a. Wymogu dołączenia kopii:
1) zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 – nie stosuje się do osób wpisanych do
centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane;
2) uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności – nie stosuje się do uprawnień
budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia
budowlane.>
<Art. 62b.
1. W terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli obiektu budowlanego, dla którego
istnieje

obowiązek

prowadzenia

książki

przeprowadzająca kontrolę, o której mowa w

obiektu

budowlanego,

osoba

art. 62 ust. 1, dokonuje wpisu o

kontroli w książce obiektu budowlanego prowadzonej w postaci:
1) elektronicznej w systemie EKOB albo
2) papierowej.
2. W terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli obiektu budowlanego osoba
przeprowadzająca kontrolę, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3, zawiadamia o
kontroli organ nadzoru budowlanego:
1) za pomocą systemu EKOB albo
2) na piśmie – jeżeli kontrola dotyczyła obiektu budowlanego, dla którego nie prowadzi
się książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej.
3. W przypadku awarii lub przerwy w działaniu systemu EKOB uniemożliwiającej
dokonanie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przepis art. 60f ust. 2
stosuje się odpowiednio.>
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
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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 i 2, z wyłączeniem sieci gazowych.
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, w tym protokoły z kontroli systemu ogrzewania
i systemu klimatyzacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), oceny i
ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej
oraz dokumenty, o których mowa w art. 60, są dołączone do książki obiektu
budowlanego.
[4. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

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 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 organu nadzoru budowlanego. Organ nadzoru budowlanego, po
otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w
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których mowa w ust. 1.
<3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, dotyczący obiektu budowlanego, dla którego jest
prowadzona książka obiektu budowlanego w postaci elektronicznej, przekazuje się
za pomocą systemu EKOB.>
Art. 71.
1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w
szczególności:
1) (uchylony);
2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności
zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne,
higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń;
3) podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 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. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia
organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić
dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic
nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i
sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której
zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz
jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i
rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
4) zaświadczenie lub kopię zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o
zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub kopię tej decyzji, w przypadku
braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
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techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w
odpowiedniej specjalności, lub kopię takiej ekspertyzy;
6) w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia
wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 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 kopie tych pozwoleń,
uzgodnień i opinii.
2a. W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części
działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego - do zgłoszenia, o którym
mowa w ust. 2, należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych.
2b. Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje
się w:
1) postaci papierowej albo
[2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym
mowa w ust. 2d.]
<2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.>
2c. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza
zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w tym w
formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na
względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego
wypełnianiu.
2d. Formularz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2b, w formie dokumentu elektronicznego
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym
określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go
urzędu.
3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektonicznobudowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia,
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wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może
nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ administracji
architektoniczno-budowlanej, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po
upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
4a. (uchylony).
4b. Do sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.
4c. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu przed upływem terminu,
o którym mowa w ust. 4, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust.
4, oraz uprawnia inwestora do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub
jego części.
5. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona
zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na
budowę;
2) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i
innych aktów prawa miejscowego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania
terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;
3) może spowodować niedopuszczalne:
a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów
sąsiednich.
6. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
wymaga wykonania robót budowlanych:
1) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w sprawie
zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;
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odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-3.
7. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.
8. (uchylony).
9. Przepisów ust. 2-7 nie stosuje się do obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach
zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.
<Rozdział 7a
Portal e-Budownictwo

Art. 79a.
1. Portal e-Budownictwo zapewnia możliwość wygenerowania:
1) wniosku o pozwolenie na budowę;
2) zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych;
3) wniosku o pozwolenie na rozbiórkę;
4) zgłoszenia rozbiórki;
5) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane;
6) wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania
działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;
7) wniosku o zmianę pozwolenia na budowę;
8) wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego;
9) wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę;
10) wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o
której mowa w art. 51 ust. 4;
11) wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec
którego organ nie wniósł sprzeciwu;
12) zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
13) wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1;
14) wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu
lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
15) wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego;
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17) wniosku o pozwolenie na użytkowanie;
18) zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może zamieścić w portalu
e-Budownictwo, do dobrowolnego stosowania, formularze innych dokumentów niż
wymienione w ust. 1, w celu zapewnienia możliwości wygenerowania takich
dokumentów.
3. Wygenerowanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 i 2, polega na:
1) wypełnieniu formularza takiego dokumentu w portalu e-Budownictwo oraz
2) zapisaniu wypełnionego formularza w postaci pliku komputerowego poza portalem
e-Budownictwo albo jego wydrukowaniu.

Art. 79b.
Wygenerowanie dokumentu, o którym mowa w art. 79a ust. 1 lub 2, wymaga posiadania
konta w portalu e-Budownictwo.
Art. 79c.
Założenie konta w portalu e-Budownictwo odbywa się przez:
1) rejestrację albo
2) uwierzytelnienie.
Art. 79d.
1. Rejestrując się w portalu e-Budownictwo, należy wskazać e-mail.
2. Nazwa e-mail, o którym mowa w ust. 1, stanowi identyfikator użytkownika w portalu
e-Budownictwo.
3. Rejestrując się w portalu e-Budownictwo, osoba zakładająca konto ustala hasło.

Art. 79e.
1. Osoba, która założyła konto w portalu e-Budownictwo, zwana dalej „użytkownikiem
konta”, staje się wyłącznym użytkownikiem tego konta.
2. Portal e-Budownictwo zabezpiecza konto należące do użytkownika konta przed
dostępem osób trzecich.
Art. 79f.
Dostęp do konta w portalu e-Budownictwo następuje przez:
1) podanie identyfikatora użytkownika i hasła albo
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Art. 79g.
Uwierzytelnienie, o którym mowa w art. 79c pkt 2 i art. 79f pkt 2, wymaga użycia
środka

identyfikacji

elektronicznej,

wydanego

w

systemie

identyfikacji

elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o
którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797).

Art. 79h.
1. Użytkownik konta może w każdym momencie usunąć konto w portalu eBudownictwo.
2. Konto w portalu e-Budownictwo podlega automatycznemu usunięciu przez portal
e-Budownictwo po upływie 2 lat od dnia ostatniego logowania do tego konta.

Art. 79i.
Na koncie w portalu e-Budownictwo są gromadzone dokumenty, o których mowa w art.
79a ust. 1 i 2, których formularze zostały wypełnione i zapisane na koncie w portalu
e-Budownictwo przez użytkownika konta.

Art. 79j.
1. W portalu e-Budownictwo są przechowywane dane osobowe:
1) użytkowników kont:
a) imię,
b) nazwisko,
c) e-mail,
d) numer PESEL – jeżeli założenie konta nastąpiło przez uwierzytelnienie;
2) znajdujące się w dokumentach zapisanych na kontach użytkowników kont.
2. Z chwilą usunięcia konta w portalu e-Budownictwo wszystkie dane dotyczące tego
konta, w tym dotyczące użytkownika konta, oraz dokumenty zapisane na koncie są
usuwane automatycznie.
Art. 79k.
1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
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funkcjonowanie

portalu

w

e-Budownictwo,

tym

ochronę

przed

nieuprawnionym dostępem osób trzecich, zniszczeniem oraz utratą danych;
2) jest administratorem danych osobowych, o których mowa w art. 79j ust. 1.
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia adres elektroniczny portalu
e-Budownictwo w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
obsługującego go urzędu.>
Art. 81.
1. Do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego należy:
1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach
budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów
budowlanych,
c)

zgodności

rozwiązań

architektoniczno-budowlanych

z

przepisami

techniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
e) stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów zgodnie z art. 10;
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą;
2a) współpraca z Prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości w realizacji zadań określonych
w art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości;
2b) nadzór nad użytkowaniem elektrowni wiatrowych w zakresie oceny stanu technicznego
tych elektrowni;
3) (uchylony).
2. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e nie stosuje się do budownictwa doświadczalnego,
wykonywanego na zamkniętych terenach badawczych.
[3. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego kontrolują
posiadanie przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
uprawnień do pełnienia tych funkcji.]
<3. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanego
kontrolują:
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uprawnień do pełnienia tych funkcji;
2) spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 12 ust. 7, w przypadku osób
wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.>
<3a. W stosunku do osób lub uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego
rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane kontroli, o której mowa w ust.
3, dokonuje się na podstawie danych zawartych w systemie e-CRUB.
3b. W przypadku awarii lub przerwy w działaniu systemu e-CRUB uniemożliwiającej
przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 3, organy administracji
architektoniczno-budowlanej oraz organy nadzoru budowlanego mogą żądać od
osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przedłożenia
kopii uprawnień budowlanych lub kopii zaświadczenia, o którym mowa w art. 12
ust. 7.>
4. Organy

administracji

wykonywaniu

architektoniczno-budowlanej

obowiązków

określonych

i

nadzoru

przepisami

prawa

budowlanego
budowlanego

przy
mogą

dokonywać czynności kontrolnych. Protokolarne ustalenia dokonane w toku tych
czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków
przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.

Art. 88a.
1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania określone przepisami prawa
budowlanego, a w szczególności:
1) pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru
budowlanego oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością;
2) kontroluje działanie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego;
3) [prowadzi w formie elektronicznej centralne rejestry:]
<prowadzi,

w

systemie

e-CRUB,

będącym

systemem

teleinformatycznym

w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, centralne rejestry:>
a) osób posiadających uprawnienia budowlane,
b) (uchylona),
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< c)

ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.>

2. W rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zamieszcza się następujące dane:
1) imiona i nazwisko;
[2) adres;]
<2) adres zamieszkania;>
3) numer PESEL - w stosunku do osób posiadających obywatelstwo polskie, albo numer
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - w stosunku do osób
nieposiadających obywatelstwa polskiego;
<3a)

datę śmierci – jeżeli osoba, której wpis dotyczy, zmarła;>

[4) informację o wykształceniu i tytułach naukowych;]
<4) informację o wykształceniu, o tytułach zawodowych i o stopniach lub tytułach
naukowych;>
5) numer, datę i miejsce wydania decyzji;
6) organ wydający decyzję;
7) podstawę prawną wydania decyzji;
[8) numer, specjalność i zakres uprawnień budowlanych;]
<8) numer, specjalność i zakres uprawnień budowlanych – w centralnym rejestrze osób
posiadających uprawnienia budowlane;>
<8a)

numer uprawnień budowlanych – w centralnym rejestrze ukaranych z tytułu

odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;>
[9) informację o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego;]
<9) informację o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego, w
tym informację o zawieszeniu w prawach członka;>
10) (uchylony);
[11) informację o nałożonej karze z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie - w
rejestrze ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej;]
<11)

dane identyfikujące decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w

budownictwie – w centralnym rejestrze ukaranych z tytułu odpowiedzialności
zawodowej w budownictwie;>
[12) numer kancelaryjny;]
13) pozycję rejestru;
14) datę wpisu do rejestru[.] <;>
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adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail – w centralnym rejestrze osób

posiadających uprawnienia budowlane.>
[3. Zakres informacji o nałożonej karze z tytułu odpowiedzialności zawodowej w
budownictwie obejmuje dane identyfikujące decyzję o nałożeniu kary oraz dane dotyczące
nałożonej kary.]
4. [Zakres, o którym mowa w ust. 3, obejmuje następujące dane:]
<Zakres danych identyfikujących decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności
zawodowej w budownictwie obejmuje następujące dane:>
1) numer decyzji o nadaniu uprawnień;
2) datę i miejsce wydania decyzji [o nałożeniu kary] <o ukaraniu z tytułu
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie>;
3) wskazanie organu wydającego decyzję;
4) podstawę prawną;
5) funkcję uczestnika;
6) datę, miejsce i kwalifikację prawną popełnionego czynu;
7) rodzaj kary;
8) terminy egzaminów;
9) datę upływu kary;
10) status kary;
11) inne uwagi dotyczące kary.
5. Udostępnieniu podlegają dane wymienione w ust. 2 pkt 1, [8-11] <8-9> i w ust. 4 pkt 2, 3,
5-7, 9 i 10, a dane osób wpisanych do rejestrów przed dniem 1 stycznia 2007 r. - na ich
wniosek złożony w formie pisemnej.
<5a. Dane w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane, o
których mowa w ust. 2:
1) pkt 1,
2) pkt 2, w zakresie województwa,
3) pkt 4, w zakresie tytułu zawodowego i stopnia lub tytułu naukowego,
4) pkt 5, w zakresie numeru decyzji,
5) pkt 8, 9 i 15
– są publikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu
obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
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mowa w ust. 2 pkt 15, są publikowane w sposób, o którym mowa w ust. 5a, wyłącznie
za uprzednią zgodą osoby, której dotyczą, wyrażoną w postaci papierowej albo w
postaci dokumentu elektronicznego.
5c. W systemie e-CRUB są gromadzone kopie uprawnień budowlanych oraz kopie
decyzji o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
5d. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zapewnia dostęp do systemu e-CRUB:
1) organom

administracji

architektoniczno-budowlanej

i

organom

nadzoru

budowlanego;
2) organom izb samorządu zawodowego.
5e. Administratorem systemu e-CRUB jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.>
[6. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób
prowadzenia rejestrów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz dokumenty dołączane do
wniosku o wpis do rejestrów, stanowiące podstawę dokonania wpisu, uwzględniając dane
i informacje podlegające wpisowi do rejestru.]
<6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy sposób prowadzenia systemu e-CRUB, w tym przyporządkowania
danych, o których mowa w ust. 2 i 4, do zbiorów danych gromadzonych w rejestrach,
o których mowa w ust. 1 pkt 3,
2) wzory formularzy do przekazywania danych identyfikujących uprawnienia
budowlane lub uznane kwalifikacje zawodowe oraz danych dotyczących osoby, która
nabyła te uprawnienia lub kwalifikacje,
3) wzory formularzy do przekazywania danych identyfikujących decyzję o ukaraniu z
tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz danych dotyczących
osoby ukaranej
– mając na względzie dane i informacje podlegające wpisowi do rejestrów oraz
publikacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu
obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także konieczność
zapewnienia bezpieczeństwa i przejrzystości gromadzonych danych.>
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1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego
Urzędu Nadzoru Budowlanego.
2. Organizację Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego określa statut nadany, w drodze
rozporządzenia, przez [Prezesa Rady Ministrów] <ministra właściwego do spraw
budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego

oraz

mieszkalnictwa>.
3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Głównego Urzędu Nadzoru
Budowlanego określa Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w regulaminie
organizacyjnym.
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),
<2a)

wykonuje roboty budowlane, naruszając przepisy art. 28 ust. 1 lub art. 29 ust. 1,

3, 6 i 7,>
3) dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 30b ust.
1 lub art. 31 ust. 1,
4) przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań
określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45 i art. 45a,
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 1-4a < lub art. 62b >,
[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,]
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art. 60m, art. 63 ust. 1 lub art. 64 ust. 3, obowiązków założenia, wyznaczenia do
prowadzenia,

prowadzenia,

dokonywania

wpisów

w

terminie,

zamknięcia,

przekazywania lub udostępniania książki obiektu budowlanego lub przechowywania
dokumentów związanych z obiektem budowlanym,>
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 organ nadzoru budowlanego, 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,
13) w przypadkach określonych w art. 48 ust. 1, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub 2 wykonuje roboty
budowlane,
14) 21 do zawiadomienia o zakończeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, składa
oświadczenie, o którym mowa w art. 57 ust. 1ba, niezgodne ze stanem faktycznym,
podlega karze grzywny.
Art. 96.
1. Popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie jest
zagrożone następującymi karami:
1) upomnieniem;
2) upomnieniem z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia, w wyznaczonym terminie,
egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 3;
3) zakazem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, na okres od
roku do 5 lat, połączonym z obowiązkiem złożenia, w wyznaczonym terminie, egzaminu,
o którym mowa w art. 12 ust. 3.
2. Przy

nakładaniu

kary

należy

uwzględnić

dotychczasową

karalność

z

tytułu

odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
3. O zakazie wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie orzeka się w
przypadku znacznego społecznego niebezpieczeństwa czynu.
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orzeczony również w stosunku do osoby, która:
1) pomimo dwukrotnego upomnienia ponownie dopuściła się czynu, powodującego
odpowiedzialność zawodową;
2) uchyla się od złożenia nakazanego egzaminu.
5. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie określa się w latach
i miesiącach. Kara biegnie od dnia, w którym decyzja o ukaraniu <z tytułu
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie> stała się ostateczna.
6. Osobie ukaranej z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia egzaminu, która w
wyznaczonym terminie egzaminu nie zdała, wyznacza się termin dodatkowy, nie krótszy
niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej
w terminie dodatkowym, stwierdza się utratę uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie.
Art. 99.
1. [Ostateczną decyzję o ukaraniu, w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
przesyła się do wiadomości:]
<Ostateczną

decyzję

o

ukaraniu

z

tytułu

odpowiedzialności

zawodowej

w budownictwie przesyła się do wiadomości:>
1) jednostce organizacyjnej zatrudniającej osobę ukaraną;
2) właściwemu stowarzyszeniu;
3) organowi, który wydał ukaranemu uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie;
[4) Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.]
[2. Informacja o karze z tytułu odpowiedzialności zawodowej, orzeczonej decyzją, o której
mowa w ust. 1, podlega wpisowi do centralnego rejestru ukaranych.]
<2. Dane identyfikujące decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w
budownictwie oraz dane dotyczące osoby ukaranej podlegają wpisowi do centralnego
rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.>
<3. Dane, o których mowa w ust. 2, wraz z kopią decyzji o ukaraniu z tytułu
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, organy samorządu zawodowego
przekazują Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, za pomocą systemu
e-CRUB, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.
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- 85 4. Dane, o których mowa w ust. 2, przekazuje się za pomocą formularzy, których wzory
zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 88a ust. 6.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie danych, o których mowa w
ust. 2, przekazanych za pomocą systemu e-CRUB, Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego występuje do organów, o których mowa w ust. 3, o weryfikację tych
danych, wskazując stwierdzone nieprawidłowości, które wymagają wyjaśnienia.>

Art. 101.
1. Organ, który orzekał w I instancji o odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, na
wniosek ukaranego, orzeka o zatarciu kary, jeżeli ukarany:
1) wykonywał samodzielną funkcję techniczną w budownictwie przez okres:
a) 2 lat - w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1 pkt 1,
b) 3 lat - od złożenia egzaminu - w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1 pkt 2,
c) 5 lat - po przywróceniu prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie - w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1 pkt 3;
2) w okresach, o których mowa w pkt 1, nie był ponownie ukarany jedną z kar określonych w
art. 96 ust. 1.
[2. Informację o zatarciu kary organ, o którym mowa w ust. 1, przesyła do wiadomości
zainteresowanemu oraz jednostkom organizacyjnym, stowarzyszeniom i organom, o
których mowa w art. 99 ust. 1.]
<2. Informację o zatarciu kary organ, o którym mowa w ust. 1, przesyła do wiadomości:
1) zainteresowanemu oraz podmiotom, o których mowa w art. 99 ust. 1;
2) Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego – niezwłocznie za pomocą systemu
e-CRUB.>
3. Zatarcie kary podlega odnotowaniu w centralnym rejestrze ukaranych <z tytułu
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie>.
<4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie informacji o zatarciu kary
przekazanej za pomocą systemu e-CRUB, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
występuje do organu, o którym mowa w ust. 1, o weryfikację informacji, wskazując
stwierdzone nieprawidłowości, które wymagają wyjaśnienia.>
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- 86 U S T A W A z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz.
869 i 2490)
Art. 4.
1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę
przeciwpożarową, jest obowiązany:
1)przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i
technologicznych;
2)wyposażyć

budynek,

obiekt

budowlany

lub

teren

w

wymagane

urządzenia

przeciwpożarowe i gaśnice;
[3)zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób
gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;]
<3) zapewnić

przeglądy

techniczne,

konserwacje

oraz

naprawy

urządzeń

przeciwpożarowych i gaśnic, w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne
funkcjonowanie;>
4)zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie,
bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
5)przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
6)zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
7)ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia.
1a. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o
których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu
do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w całości lub w części - ich
zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej
zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta,
odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej
spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.
2. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje.
2a. Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o
których mowa w ust. 1, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się
pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art.
15 pkt 1a-5 і 8, są obowiązane posiadać tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa albo tytuł
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w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa
pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria
bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września
2019 r.
2b. Osoby niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art.
15 pkt 1a-5 i 8, wykonujące czynności wyłącznie w zakresie wynikającym z ust. 1,
powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia
inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik
pożarnictwa.
3. (uchylony)
Art. 6d.
1. Rzeczoznawca może uzgodnić projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt
architektoniczno-budowlany,

projekt

techniczny

oraz

projekt

urządzenia

przeciwpożarowego bez uwag lub z uwagami. [Uzgodnienie projektu potwierdza się przez
opatrzenie ich pieczęcią i podpisem.] <Uzgodnienie projektu w przypadku jego
sporządzenia w postaci:
1) papierowej – potwierdza się przez opatrzenie go pieczęcią i podpisem;
2) elektronicznej – potwierdza się przez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym oraz wydaniem dla niego karty uzgodnienia opatrzonej tym
podpisem, która stanowi załącznik do projektu.>
<1a. Karta uzgodnienia zawiera dane umożliwiające identyfikację uzgodnienia projektu,
obejmujące w szczególności:
1) nazwę, rodzaj i datę opracowania uzgodnionego projektu;
2) lokalizację obiektu budowlanego lub urządzenia przeciwpożarowego;
3) datę dokonania uzgodnienia;
4) stwierdzenie zgodności projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej bez
uwag albo z uwagami;
5) uwagi – w przypadku uzgodnienia projektu z uwagami.>
2. Rzeczoznawca przesyła zawiadomienie o uzgodnieniu projektu zagospodarowania działki
lub

terenu,

projektu

architektoniczno-budowlanego

oraz

projektu

technicznego

komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej właściwemu dla miejsca
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działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego.
3. Zawiadomienie o uzgodnieniu zawiera oznaczenie autora projektu zagospodarowania
działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego,
nazwę i lokalizację obiektu oraz dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej
obiektu budowlanego.
4. W przypadku projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektonicznobudowlanego lub projektu technicznego obiektu budowlanego, któremu na podstawie
przepisów o ochronie informacji niejawnych nadano klauzulę "tajne" albo "ściśle tajne",
nie sporządza się zawiadomienia o jego uzgodnieniu.

Art. 6e.
1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla miejsca lokalizacji
obiektu do dnia uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie unieważnia uzgodnienie
projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub
projektu technicznego, który zawiera rozwiązania niezgodne z wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej mające istotny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu
budowlanego.
2. Uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektonicznobudowlanego lub projektu technicznego unieważnia się w drodze postanowienia, na które
przysługuje zażalenie.
3. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej informuje niezwłocznie właściwy
organ administracji architektoniczno-budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego o
unieważnieniu uzgodnienia.
4. W przypadku unieważnienia uzgodnienia komendant wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej właściwy dla miejsca lokalizacji obiektu budowlanego może na wniosek
inwestora:
1)w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuścić możliwość spełnienia wymagań
ochrony przeciwpożarowej w sposób inny niż określony w przepisach dotyczących
ochrony przeciwpożarowej, jeśli we wniosku wykazano spełnienie warunków, o których
mowa w art. 6a ust. 1; przepis art. 6a ust. 2 stosuje się odpowiednio;
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zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany lub projekt
techniczny.
[5. Inwestor do wniosku o uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego dołącza co najmniej 4
egzemplarze tych projektów.]
<5. Inwestor do wniosku o uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego dołącza te
projekty w postaci:
1) papierowej – w co najmniej 4 egzemplarzach albo
2) elektronicznej.>
[Art. 6f.
1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
uzgodniony przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej opatruje się
pieczęcią organu i przekazuje inwestorowi wraz z postanowieniem.
2. Jeden egzemplarz projektu, o którym mowa w ust. 1, pozostaje w aktach sprawy organu.
3. Do uzgodnienia projektu technicznego przepisy ust. 1 i 2 stosuje się.]

<Art. 6f.
1.

Projekt

zagospodarowania

architektoniczno-budowlany

działki

uzgodnione

lub
przez

terenu

oraz

komendanta

projekt

wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej opatruje się:
1) pieczęcią organu – w przypadku projektu w postaci papierowej;
2) kwalifikowanym podpisem elektronicznym organu – w przypadku projektu
w postaci elektronicznej.
2. Uzgodniony projekt przekazuje się inwestorowi wraz z postanowieniem.
3. Jeden egzemplarz projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pozostaje w aktach sprawy
organu.
4. Do uzgodnienia projektu technicznego stosuje się przepisy ust. 1–3.>

Art. 6g.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
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życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym
miejscowym zagrożeniem, których projekty zagospodarowania działki lub terenu,
projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagają uzgodnienia,
2)podstawowe dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego,
które stanowią podstawę uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego,
3)szczegółowy sposób dokonywania uzgodnień projektu zagospodarowania działki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urządzenia przeciwpożarowego,
[4)wzór pieczęci potwierdzającej uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego,
5)sposób i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu zagospodarowania działki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego]
<4) wzór pieczęci oraz karty uzgodnienia potwierdzających uzgodnienie projektu
zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego,
5) sposób i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu zagospodarowania działki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego, oraz
wzór tego zawiadomienia >
- biorąc pod uwagę przeznaczenie i parametry techniczne obiektów budowlanych, w tym
dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, efektywność procesu uzgadniania
projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektów architektoniczno-budowlanych
oraz projektów technicznych i zawiadamiania o tym uzgodnieniu oraz że pieczęć musi
identyfikować rzeczoznawcę dokonującego uzgodnienia.

US T AW A

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz

inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117)

Art. 15.
1. Okręgowy zjazd izby jest najwyższym organem okręgowej izby.
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- 91 2. Okręgowy zjazd izby stanowią członkowie okręgowej izby.
[3. Jeżeli liczba członków okręgowej izby przekracza 200 osób, okręgowy zjazd izby stanowią
delegaci wybrani w obwodach wyborczych.]
<3. Jeżeli liczba członków okręgowej izby przekracza 100 osób, okręgowy zjazd izby
stanowią delegaci wybrani w obwodach wyborczych.>
4. Mandat delegata na okręgowy zjazd trwa przez okres kadencji organów okręgowej izby.
5. W okręgowym zjeździe izby, o którym mowa w ust. 3, mogą uczestniczyć z głosem
doradczym członkowie organów izby niebędący delegatami.

<Art. 49a.
1. Okręgowy sąd dyscyplinarny, Krajowy Sąd Dyscyplinarny, okręgowy rzecznik
odpowiedzialności

zawodowej

oraz

Krajowy

Rzecznik

Odpowiedzialności

Zawodowej, w toku prowadzonych postępowań, o których mowa w art. 46 pkt 1 i 2,
mogą zwrócić się z wnioskiem do organu administracji architektoniczno-budowlanej
lub organu nadzoru budowlanego o udostępnienie kopii projektu budowlanego, o
którym mowa w art. 34 ustawy – Prawo budowlane, będącego w posiadaniu tych
organów, jeżeli udostępnienie to ma związek z prowadzonym postępowaniem.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, przekazują kopię projektu budowlanego nie
później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku o jej udostępnienie.>
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