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Książka została opracowana na podstawie doświadczeń zawodowych autora w zakresie
realizacji inwestycji budowlanych ,skomplikowanych procesów inwestycyjnych w budownictwie ,realizacji przedsięwzięć budowlanych od fazy przygotowania inwestycji,
kompleksowego projektowania ,procedur administracyjnych, uzyskiwania wszelkich
dokumentów formalno-prawnych, uzgodnień ,pozwoleń, realizacji inwestycji, odbiorów etapowych ,odbiorów końcowych i dopuszczenia do użytkowania, utrzymania
obiektów,kontroli doraźnych i okresowych ,diagnostyki budowlanej, remontów, awarii,uszkodzeń i katastrof budowlanych,rozbiórek ,demontażu i likwidacji obiektów
budowlnych czyli kompletnego procesu inwestycyjnego. Autor jako właściciel biura
rzeczoznawców i biegłych sądowych z zakresu budownictwa ,biura projektowego , doradca inwestycyjny ,główny projektant, kierownik budowy, kierownik robót, inspektora
nadzoru inwestorskiego uczestniczył w realizacjach całego cyklu inwestycyjnego różnych inwestycji w zakresie budownictwa przemysłowego jak wytwórnie asfaltu, betonu,
styropianu, fabryki przetwórstwa spożywczego, fabryki przemysłu garbarskiego i chemicznego,wytwórnie elementów prefabrykowanych, kostki brukowej, hale magazynowe
i produkcyjne, centra handlowe, osiedla mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, hotelowe, biurowe, wielorodzinne ,obiekty budowlane ,inżynieryjne, infrastruktury
technicznej na każdym etapie przygotowania inwestycji, projektowania ,budowy, użytkowania, utrzymania obiektów i remontów ,modernizacji, naprawy po procedury rozbiórki skomplikowanych obiektów budowlanych. Doświadczenie zawodowe z ponad 30
letniej praktyki zawodowej na wszystkich etapach procedur administracyjnych pozwala
na formułowanie uniwersalnych zasad obowiązujących w inwestycjach ,niezależnie
od stanu prawnego, przepisów techniczno -budowlanych, czy też zmiennych procedur
administracyjnych.
Proces inwestycyjny jest zjawiskiem niezwykle skomplikowanym, wielopłaszczyznowym, wieloetapowym wymagającym interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu praw
ogólnych począwszy od Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ,a skończywszy na szczegółowych omówieniach, orzeczeniach i wyrokach sądów najwyższych i instytucji państwowych oraz zasad wiedzy technicznej od matematyki stosowanej,fizyki budowli.
mechaniki gruntów ,budowli,analiz technicznych,statyczno-wytrzymałaoścowych
po projektowanie budynków specjalnych na terenach oddziaływań parasejsmicznych
i górniczych.
Opracowanie przeznaczone jest dla realizatorów inwestycji, inwestorów indywidualnych, studentów budownictwa i architektury, kierunków pokrewnych związanych
7
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z inwestycjami w gospodarce narodowej, projektantów, kierowników budów , kierowników robót, inspektorów nadzoru inwestorskiego ,inwestorów ,inżynierów, osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz instytucji prowadzących
inwestycje budowlane ,przeprowadzających procedury administracyjne. Zawartość wynika z zasad prowadzenia inwestycji, procedur administracyjnych wynikających z aktualnego Prawa budowlanego i wszelkich związanych z nim innych aktów prawnych,
rozporządzeń, warunków technicznych, norm polskich, branżowych i eurokodów.Jest
również efektem wieloletnich doświadczeń w zakresie szkoleń, wykładów akademickich
, wykładów monograficznych i publikacji oraz działalności autora jako rzeczoznawcy
budowlanego, biegłego sądowego z zakresu budownictwa, rzeczoznawcy w zakresie
jakości i usług budowlanych Państwowej Inspekcji Handlowej z zakresu budownictwa,
wykładowcy akademickiego kierunku budownictwo na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Wykłady
z tego zakresu zostały również opracowane jako wykłady w formie multimedialnej
i znajdują się do pobrania na stronie indywidualnej rzeczoznawcy i wykładowcy. Dodatkowe informacje zamieszczone są na stronie indywidualnej wykładowcy rzeczoznawcy:

www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl
www.rzeczoznawca-michalik.pl
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Proces tworzenia jest najwyższym przywilejem człowieka i powoduje stały rozwój cywilizacyjny.
Proces inwestycyjny to proces tworzenia nowych obiektów budowlanych lub
modernizacja istniejących, od początkowych faz projektowania aż do całkowitego
zakończenia realizacji przedsięwzięcia, służący celowi polegającym na zaspokajaniu
potrzeb cywilizacyjnych, produkcji, wytworzeniu przetworzeniu produktów i przedmiotów. Proces inwestycyjny zwykle zaczyna się od pomysłu inwestycyjnego,idei,lub ich
powieleniu w innych warunkach inwestycyjnych,innych obszarach,regionach ,krajach.
Poważne zmiany w zakresie gospodarki narodowej ,przyspieszony rozwój polskiej
gospodarki , znaczne nakłady na budownictwo ,infrastrukturę techniczną wynikająca zarówno z unijnych programów inwestycyjnych jak i z inwestycjami polskich i zagranicznych organizacji gospodarczych powoduje wzrost wymagań inwestorów w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych ,a co za tym idzie zwiększenia wymagań
we wszelkich sferach działalności budowlanej.
Procesy inwestycyjne w gospodarce narodowej ścisle związane są z procedurami
administracyjnymi.
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Proces inwestycyjny to proces tworzenia nowych obiektów budowlanych lub modernizacja istniejących, od początkowych faz projektowania aż do całkowitego zakończenia
realizacji. Proces inwestycyjny zwykle zaczyna się od pomysłu inwestycyjnego.
Inwestycje budowlane są to nakłady finansowe, które przechodzą przez budowlany proces inwestycyjny, dokonywane w celu uzyskania zamierzonych efektów.
Uczestnik procesu budowlanego to :inwestor,projektant,kierownik budowy i kierownicy
robót, inspektor nadzoru inwestorskiego,którzy posiadają określone prawa i obowiązki,
których znajomość jest niezbędna do prawidłowej realizacji budowy.
Analiza due diligence (ang. należyta staranność) – poddanie inwestycji wyczerpującej analizie pod względem jej efektywności finansowej, prawnej i podatkowej, w celu
identyfikacji związanych z nią szans i ryzyk przed podjęciem decyzji o jej rozpoczęciu,w trakcie realizacji i użytkowaniu .
Analiza ta przeprowadzana jest na podstawie już posiadanych informacji, w takich obszarach jak:
-projekty planowane czy rozważane,otoczenie inwestycji,lokalizacja ,klienci i konkurenci,
-zespół zarządzający,
-organizacja inwestycji i zespół zarządzający ,
-analiza finasowa i techniczna
-analiza wszelkich aspektów inwestycji na wszelkich etapach realizacji
Do przeprowadzenia badania due diligence angażuje się wykwalifikowane w tych obszarach osoby, zwykle rzeczoznawców, prawników lub doradców podatkowych.
Obowiązki Inwestora:
– zawiadomienie właściwego organu oraz projektanta o zamierzonym rozpoczęciu robót budowlanych, dołączając na piśmie oświadczenie kierownika budowy, w którym ten
stwierdza sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( bioz). Przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na inwestora obowiązek zawiadomienia
właściwego inspektora pracy, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem budowy i rozbiórki,
dla której wymagane jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia :
– zorganizowanie procesu budowy (przekazanie kierownikowi terenu budowy wraz
11
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z całym zapleczem; pakamery, magazyny),
– zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbiorów robót budowlanych
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
-zapłata umówionego wynagrodzenia.
Właściwy organ, w decyzji o pozwoleniu na budowę, może nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
i B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w .
yd ww

W

Inwestor jest zobowiązany również bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o zmianie:
– kierownika budowy lub robót,
– inspektora nadzoru inwestorskiego,
– projektanta sprawującego nadzór autorski
Postępowanie administracyjne to administracyjne prawo formalne (procesowe), definiowane jako określony tryb działań organów administracji publicznej w sprawach
dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych im służbowo konkretnych
podmiotów bądź też jako uporządkowany ciąg czynności procesowych, dokonywanych
przez organ administracji publicznej i inne podmioty tego postępowania, zmierzających
do załatwienia sprawy indywidualnej w drodze decyzji administracyjnej. Postępowanie
administracyjne sensu stricto nazywa się także ogólnym postępowaniem administracyjnym oraz postępowaniem administracyjnym jurysdykcyjnym.
Do postępowania administracyjnego zalicza się postępowanie uproszczone w sprawach
skarg i wniosków oraz w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania karno-administracyjne, postępowania dyscyplinarne, postępowanie egzekucyjne w administracji
oraz postępowanie przed sądami administracyjnym, z kolei mianem postępowania administracyjnego w ścisłym znaczeniu określa się rozprawę administracyjną.
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie to działalność związana
z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania
zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych,
a w szczególności działalność obejmująca:
-projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego,
-kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
-kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór
i kontrola techniczna wytwarzania tych elementów,
-wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
-sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
-rzeczoznawstwo budowlane.
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Osobami pełniącymi samodzielną funkcję techniczną w budownictwie są uczestnicy
procesu budowlanego, czyli: inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik
budowy, kierownik robót, a także rzeczoznawca budowlany.
Inżynier budownictwa to osoba posiadająca uprawnienia budowlane lub stwierdzenie
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie, w specjalności określonej w ustawie Prawo budowlane, wykonująca
zawód polegający na:
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-projektowaniu obiektów budowlanych, ich realizacji,
-nadzorze nad procesem powstawania obiektów budowlanych,
-utrzymaniu obiektów budowlanych,
-edukacji w wyżej wymienionym zakresie.

Inżynierowie budownictwa tworzą izbę samorządu zawodowego, w której są zrzeszeni
w charakterze członków izby. Inżynierowie budownictwa – jako członkowie izby
samorządu zawodowego podlegają obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. Prawo wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz samodzielnego projektowania przestrzeni w skali
regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie
przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego.
Inżynier budownictwa w procesie budowlanym może pełnić następujące funkcje:
-kierownik budowy,
-projektant,
-inspektor nadzoru inwestorskiego
-nadzór autorski

Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, odpowiedzialnym
za przebieg danego procesu budowlanego, w tym za zorganizowanie budowy i kierowanie
budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenie dokumentacji budowy
poprzez dokonywanie wpisów w dzienniku budowy.
Teren budowy: Przez teren budowy należy rozumieć przestrzeń, w której prowadzone
są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Kierownik budowy sprawuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie,
ustanawiany jest przez inwestora w celu prawidłowego i zgodnego z projektem wykonania
prac budowlanych.
Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia, jakie mają miejsce
na terenie budowy. Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność od formalnego
13
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ustanowienia i swoje obowiązki pełni do momentu oddania obiektu budowlanego
do użytku lub formalnego ustanowienia innego kierownika budowy . Jeżeli na budowie
wykonywane są prace, do kierowania którymi wymagane jest przygotowanie zawodowe
w innej specjalności techniczno-budowlanej niż tej, którą posiada kierownik budowy,
obowiązkiem inwestora jest ustanowienia kierownika robót w odpowiedniej specjalności,
którego zadaniem będzie kierowanie tymi specjalistycznymi robotami.
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Obowiązki kierownika budowy zostały określone w ustawie Prawo budowlane.
Na podstawie art. 21a oraz 22 ustawy Prawo budowlane, obowiązki kierownika budowy
to:
1.wykonywanie funkcji kierownika budowy zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz do należytej staranności w wykonywaniu pracy,
2.sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, w oparciu o informacje uzyskane
od projektanta, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(BIOZ), uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót
budowlanych;
Zapewnienie bezpieczeństwa na budowie jest jednym z podstawowych obowiązków
kierownika budowy, osoba odpowiedzialna z mocy prawa za prowadzoną budowę.
Odpowiedzialność kierownika za budowę potwierdzają również przepisy prawa
europejskiego i orzeczenia ,wyroki sądów administracyjnych, najwyższych
i międzynarodowych. Obowiązkowym jest sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia dla każdej budowy oraz konieczność zachowania wszelkich wymagań w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .
Zgodnie z Art. 3. Prawa Budowlanego ilekroć w opracowaniu jest mowa o:

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
Budynek – 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;
Budynek mieszkalny jednorodzinny – 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;
Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem
14
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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 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 wiatrowych, elektrowni
jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne
pod względemtechnicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

W
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Obiekt liniowy – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia
kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał
przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane
nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego;
Obiekt 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;
Tymczasowy obiekt budowlany 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;
Budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
Roboty budowlane to prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
Przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wys
kość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic
pasa drogowego;
15
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Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących Art. 3 pkt 3 zmieniony przez art. 59 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U.
Nr 135, poz. 789), wszedł w życie z dniem 1 lipca 2011 r. bieżącej konserwacji, przy
czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;
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Urządzenia budowlane to 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;
Teren budowy to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;
Pozwoleniu na budowę – należy prze z to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych
niż budowa obiektu budowlanego;
Dokumentacja 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;
Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;
Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;
Właściwy organ – należy przez to rozumieć organy administracji architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale
8;
Organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
16
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budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.2));
Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;
Odnawialne źródło energii – należy przez to rozumieć odnawialne źródło energii,
o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.);
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Ciepło użytkowe w kogeneracji – należy przez to rozumieć ciepło użytkowe w kogeneracji, o którym mowa w art. 3 pkt 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne.
Bezpieczeństwo konstrukcji to podstawowa przesłanka działalności projektowej i realizacyjnej projektanta konstrukcji, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika robót.
Modernizacja- zgodnie z interpretacją Głównego Nadzoru Budowlanego związku
z wątpliwościami związanymi z brakiem w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
– Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póżn.zm.) pojęcie „modernizacja” zostało wykreślone z art. 3 pkt 7 ustawy – Prawo budowlane przez art. 90 pkt
2 lit. a ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reforma ustrojowa panstwa
(Dz.U. Nr 106, poz. 668 z pózn. zm.). Zmiana ta weszła w życie z dniem 1 stycznia
1999 r. Ustawodawca dokonując zmian w Prawie budowlanym, związanych z reforma
administracyjna państwa w ogóle zrezygnował z posługiwania sie pojęciem „modernizacja”, wprowadzając równocześnie zmianę definicji remontu. W obecnym stanie
prawnym w art. 3 pkt 6 ustawy – Prawo budowlane podano definicje:„budowy – należy
przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego ”.W art. 3 pkt 7 zdefiniowano: „roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego ”.W pkt 8
art. 3 określony został „remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym
obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu piewotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym”. Natomiast pkt 7a art.
3 zdefiniował pojecie „przebudowy – 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, bądż liczba kondygnacji;W przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów
w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.
W ten sposób ustawodawca jednoznacznie zdefiniował i uporządkował zakres poję17
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ciowy występujący w przepisach Prawa budowlanego, w tym również rozwiązał jasno
kwestie zakwalifikowania „modernizacji”. Pojecie „modernizacja” mieści się w zakresie
pojęciowym „remontu”, „przebudowy” albo „rozbudowy”.Zatem, odpowiednie zakwalifikowanie wykonywanych robót budowlanych ma istotne znaczenie w przypadku rozbudowy lub wykonywania robót budowlanych, dotyczących przebudowy albo remontu.
Jest to związane z obowiązkiem wydania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej odpowiednio pozwolenia na budowę (art. 28 ustawy – Prawo budowlane)
lub przyjęcie zgłoszenia (art. 29 i 30 ustawy – Prawo budowlane). Jednakże mając
na uwadze, że brak pojęcia „modernizacja” może powodować wątpliwości w zakresie
prawidłowego zakwalifikowania wykonywanych robót budowlanych, szczególnie dotyczących projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej, dopuszcza się umieszczanie, w razie konieczności, w wydawanych decyzjach o pozwoleniu na budowę, dotyczących przebudowy albo rozbudowy, w nawiasie określenia „modernizacja”.
Należy natomiast podkreślić, że wydawanie pozwolenia na budowę ,wykonanie robót
budowlanych określonych w decyzji jedynie pojęciem „modernizacja”, które nie wystepuje w ustawie – Prawo budowlane – nie jest właściwe. Akt administracyjny, jakim jest
decyzja o pozwoleniu na budowę, musi obejmować wyłącznie określenia ustawowe.
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3. Procesy inwestycyjne w budownictwie.
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Proces inwestycyjny w budownictwie stanowi jedną z podstawowych działalności rozwojowych w gospodarce wszystkich krajów ,daje możliwości wszechstronnego rozwoju i zwiększania możliwości technologicznych, produkcyjnych i społecznych.
Związany jest oczywiście w zasadzie z każdą dziedziną działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Przebieg procesu inwestycyjnego zależy między innymi od procedur administracyjnych ,które ściśle określają wymagania formalne, prawne, techniczne zamieszczone w zestawie praw ,rozporządzeń, warunków technicznych obowiązujących w tym
zakresie. Poszczególne decyzje stanowią o etapowości proceduralnej ,a prawomocności
poszczególnych etapów umożliwiają dalsze prowadzenie inwestycji na etapie procedur
i tego, czy decyzje, jakie inwestor musi uzyskać dla realizacji przedsięwzięcia, nie zostaną skutecznie zaskarżone. Doświadczenia praktyczne wskazują, że częstym powodem
uchylenia decyzji administracyjnych są uchybienia proceduralne i procesowe związane
ze statusem strony w postępowaniu administracyjnym.
Działalność inwestycyjna polega na dokonywaniu inwestycji budowlanych i stanowi
jeden z przejawów działalności gospodarczej zgodnie z art.2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej pod pojęciem „działalność gospodarcza” rozumie się zarobkową
działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpnawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Zatem działalnością gospodarczą będzie taka działalność
budowlana, która jest wykonywana w celach zarobkowych w sposób zorganizowany
i ciągły,a działalność budowlana prowadzona jest przez profesjonalnie wykonujące prace budowlane i specjalnie,odpowiednio zorganizowane przedsiębiorstwa wykonawcze,
biorące udział w budowlanym procesie inwestycyjnym. Dla działalności inwestycyjnej
w budownictwie znajduje zasada wolności gospodarczej przejawiająca się w swobodzie
jej,podejmowania i prowadzenia, przysługującej każdemu na równych prawach, w wyborze formy,organizacyjno-prawnej, profilu, rozmiarów, wielkości zatrudnienia oraz
zrzeszania się zajmujących się nią podmiotów.
Proces inwestycyjny jako niewątpliwie skomplikowane zjawisko gospodarcze, prawne,
inwestycyjne i techniczne prowadzi do powstania obiektu budowlanego,zespołu budynków ,obiektów budowlnych i inżynieryjnych,wymaga precyzyjnego pomysłu inwestycyjnego,koncepcji finasowych,prawnych architektoniczno-budowlanych ,ustalenia
na etapie tworzenia biznes planu ,precyzyjnych założeń techniczno-ekonomicznych
oraz umiejętności technicznych, czasu, środków, zaangażowania wielu sił i osób, prze19
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prowadzenia szeregu trudnych prawnie i złozonych proceduralnie.
Proces inwestycyjny to tworzenie nowych, rozwój istniejących, przedsięwzięć gospodarczych. Proces inwestycyjny obejmuje całość zagadnień począwszy od pomysłu inwestycyjnego aż do fazy uzyskiwania efektów, czyli do eksploatacji obiektu. Proces ten
ma określoną sekwencję czynności wymaganych szeregiem przepisów prawnych, w których udział biorą inwestor oraz władze administracyjne, kontrolne, nadzorcze i inne.
Zgodnie z Prawem budowlanym zorganizowanie procesu budowy należy do obowiązków inwestora.
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Przebieg procesu inwestycyjnego jest wynikiem funkcjonowania systemu prawno-organizacyjnego właściwości organów administracyjnych,wymagań bezpieczeństwa ,
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, wymagań technicznych,technologicznych
,zastosowania właściwych nowoczesnych rozwiązań ,urządzeń koniecznośc uzyskania
odpowiednich uzgodnień i pozwoleń, co musi uwzględnić proces projektowania.
Działalność inwestycyjna w budownictwie w przypadku inwestycji pogarszających
lub mogących potencjalnie zagrozić środowisku naturalnemu, bezpieczeństwu,życiu
i zdrowiu ludzi oraz mieniu, powinna być wykonywana w sposób , co zapewniają
szczegółowe wymagania prawne i techniczne,nadzór specjalny wykonywany przez
organy państwowego nadzoru budowlanego i inne organy administracji państwowej.
Proces inwestycyjny charakteryzuje się wieloetapowością ,cyklami inwestycyjnymi,układami czynności ciągami, mającymi rózną długośc w czasie charakterystyczną dla
danej inwestycji inną w przypadku realizacji gazoportu,fabryki samochodów ,centrum
handlowego,autostrady,drogi gminnej czy też domku letniskowego w oparciu o nowoczesne technologie ,nowoczesne zasady organizacji procesów produkcyjnych,technik
i technologii w budownictwie oraz doskonalenie organizacji pracy i produkcji budowlanej.szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe,technologiczne ,organizacyjne
,liniowe,sieciowe stanowią element każdej inwestycji, umowy na roboty budowlane.
Właściwa identyfikacja złozonych procesów budowlanych pozwala na prawidłowe
oszacowanie wszystkich elementów składowych inwestycji.
Elementami procesu inwestycyjnego są również działania w zakresie zastępstwa finansowego,prawnego i inwestycyjnego,usługi rzeczoznawcze ,eksperckie i consultingowe,
roboty i prace geologiczne, geodezyjno-kartograficzne, prace projektowe, roboty
budowlane, dostawy wyposażenia,usługo w zakresie rozruchu linii technologicznych,urządzeń ,maszyn i wyposażenia.
Pomiędzy elementami procesu budowlanego zachodzą ścisłe związki prawne ,przyczynowe i czasowe..Elementy logiki,statystki matematycznej ,rachunku prawdopodobieństwa ,teoria niezawodności i inne stanowią podstawy do właściwego przygotowania
skomplikowanych inwestycji.
Związek prawny określa następstwa i kolejność poszczególnych elementów zdarzeń
20
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przesłanki ich zastosowania, uzależniając możliwość zastosowania określonego zdarzenia od uprzedniej realizacji innych zdarzeń podlegający przy tym określonej ocenie
przez powołane do tego podmioty.
Związek przyczynowy poszczególnych elementów zdarzeń powoduje, że poprzedni
element stanowi przyczynę kolejnego elementu ,zdarzenia, które jest jego skutkiem,
a równocześnie stanowi przyczynę następnego zdarzenia.

W

Związek czasowy oznacza wykonywanie poszczególnych czynności w odpowiedniej
kolejności czasowej co powoduje, że rozpoczęcie danej czynności może nastąpić po
uprzednim zakończeniu wszystkich ją poprzedzających.
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Rodzaj i skala robót budowlanych mogą mieć wpływ na dokonywany przez inwestora
wybór możliwych wariantów realizacji Inwestycji i budowy..
Samo pojęcie inwestycji budowlanej można też określić jako nakłady finansowe, które
przechodzą przez budowlany proces inwestycyjny, dokonywane w celu uzyskania zamierzonych efektów. W przypadku inwestycji budowlanych o przeznaczeniu gospodarczym są to nakłady na odtworzenie zużytych środków trwałych zwane inwestycjami
restytucyjnymi lub na uzyskanie ich przyrostu oraz pierwsze wyposażenie w środki
obrotowe. W przypadku takich inwestycji zamierzone efekty mogą mieć charakter produkcyjny lub usługowy. W przypadku inwestycji o przeznaczeniu konsumpcyjnym spodziewane efekty mają charakter konsumpcyjny np. w postaci domu jednorodzinnego,
przeznaczonego przez inwestora dla własnego użytku.
Pomysł inwestycyjny to pierwszy etap każdej inwestycji.. W zakresie inwestycji celowych wynika on z zaistniałych, bądź prognozowanych potrzeb społeczności lokalnych,przedsiębiorstw lub wynika wprost z analizy rynków lokalnych ,demograficznych,popytu i podaży ,konsumpcji, głębokości rynku,możliwości sprzedaży i realizacji
inwestycji o szybkiej stopie zwrotu nakładów czyli maksymalizacja zysku w danych
uwarunkowaniach inwestycyjnych.Oczywiście miernikiem powodzenia inwestycji jest
zysk przy maksymalnym ograniczeniu kosztów w tym kosztów inwestycji ,a to przenosi
się na dobrą lokalizację,produkt,niskie koszty w tym niskie koszt utrzymania obiektów
budowlanych.Z przygotowaniem ,realizacją inwestycji związana jest analiza typu „due
diligence”,a szczególnie częśc dotycząca spraw budowlanych.
Kwestia odpowiedniej lokalizacji dla planowanej inwestycji jest niezwykle istotne .
Inwestor, aby przeprowadzić jakiekolwiek przedsięwzięcie budowlane musi posiadać
prawo do dysponowania terenem. Prawo to może wynikać z prawa własności, lub też
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych
zgodnie z art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego.
Rzeczywistym wyrazem inwestycji budowlanych są roboty budowlane, określone przez
Prawo budowlane jako budowę oraz także prace polegające na przebudowie, montażu,
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remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego ,Inwestycje budowlane o przeznaczeniu
gospodarczym po ich realizacji przekształcają się w środki trwałe i są amortyzowane
w działalności struktury przedsiębiorstwa .
Problematyka organizacji procesu inwestowania uregulowana jest zasadami wiedzy
technicznej dotyczącej inwestycji,organizacji robót ,planowania oraz przepisami prawa
zawartymi w różnych aktach normatywnych.Podstawowe przepisy to ustawa Prawo
budowlane wraz z wieloma aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz
.przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego w zakresie umów o roboty budowlane, która
znajduje zastosowanie wyłącznie w inwestycyjnej działalności budowlanej.
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Podstawą są również art. 627-646 Kodeksu cywilnego regulujące umowę o dzieło,
a znajdujące zastosowanie do takich umów zawieranych w budowlanej działalności
inwestycyjnej, jak umowa o prace i roboty geologiczne, geodezyjno-kartograficzne
i o prace projektowe w budownictwie. W działalności inwestycyjnej znajduje również
zastosowanie z woli kontrahentów prawo umowne regulujące ich działalność na przyszłość. Tego rodzaju unormowania występują w postaci wzorów umów, ogólnych
warunków umów i regulaminów, do których odnosi się art.385 KC, które jednostki
wykonawcze wykorzystują w swojej działalności.Zgodnie Kodeksem cywilnym strony
zawierające umowę inwestycyjną, mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania,
byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości,jego naturze,stosunku, ustawie,
zasadom współżycia społecznego.
Zasada swobody kontraktowania, swobody zawierania umów inwestycyjnych jest wyrażona w możliwości swobodnego: decydowania o zawarciu umowy,wyboru osoby kontrahenta,kształtowania treści umowy,wyboru formy umowy.W procesie inwestycyjnym
można wyróżnić trzy główne rodzaje umów:
– jednostkowe obejmujące tylko pojedyncze czynności procesu inwestycyjnego
– kompleksowe,których przedmiot stanowi więcej niż jedna taka czynność przykładowo
umowa na wykonanie całej inwestycji lub jej zasadniczej części
– kompleksy umów – obejmują swoim zakresem podmiotowym odpowiedni zbiór
czynności faktycznych procesu inwestycyjnego
Na etapie zawierania umów inwestycyjnych można wyróżnić następujące etapy:
-oferta w formie ustanej bądź pisemnej powinna zwierać istotne postanowienia umowy.
-negocjacje ,zawarcie takiej umowy następuje, gdy strony dojdą do porozumienia
co do wszystkich jej postanowień, które były jej przedmiotem.
-przetarg ,może występować w dwóch postaciach: przetargu ustnego określanego mianem aukcji lub licytacji oraz przetargu pisemnego.
Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie inwestycji budowlanych wiąże się
z koniecznością uzyskania szeregu decyzji administracyjnych, uzgodnień, postanowień
wymaganych na podstawie rozmaitych aktów prawnych.
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Początkiem procesu inwestycyjnego jest projektowanie czyli opracowywanie dokumentacji projektowej,a szczególnie istotnym jest ocena warunków likalizacyjnych.
W przypadku, gdy inwestor posiada prawo do dysponowania terenem, powinien uzyskać
informację czy na tym terenie można zlokalizować dane przedsięwzięcie. Ponieważ nawet prawo własności nieruchomości nie daje pełnej wolności w kształtowaniu zabudowy
i zagospodarowania terenu. O przeznaczeniu terenu i zasadach jego zagospodarowania
decyduje gmina. Inwestor, zatem powinien zwrócić do gminy, aby uzyskać informację
o planach gminy dotyczących przeznaczenia i zagospodarowania tego terenu.
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W przypadku, gdy inwestor nie posiada terenu, na którym mógłby zlokalizować planowaną inwestycję, może przejrzeć w gminie, publicznie dostępne, plany zagospodarowania przestrzennego i wybrać teren o odpowiednim przeznaczeniu. Dotarcie do właściciela terenu, celem ew. zakupu czy też dzierżawy nieruchomości, jest proste, ponieważ
informacja o własności nieruchomości jest ujawniona w księgach wieczystych.
Ostatnim etapem przed rozpoczęciem realizacji inwestycji jest uzyskanie oraz wykonanie
wszelkich prac projektowych, pozwoleń i uzgodnień. Nałożony na inwestora obowiązek
wykonania różnego rodzaju dokumentacji technicznych ma służyć realizacji przedsięwzięcia przy zapewnieniu podstawowych wymagań dotyczących ładu przestrzennego,
urbanistyki i architektury, zachowania walorów architektonicznych i krajobrazowych,
wymagań ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, oraz ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich.
W procesie inwestycyjnym można wyróżnić kilka głównych etapów:
-przygotowawczy.
-projektowania
-realizacyjny
-przekazania do eksploatacji
-użytkowania
-remontów,modernizacji i rozbudowy
-rozbiórki i likwidacji.

Faza przygotowawcza procesu inwestycyjnego to przede wszystkim szczegółowe planowanie i rozpoznanie przez inwestora wszelkich możliwych zagrożeń dla projektu. Jest
to czas na przygotowanie szczegółowych studiów wstępnych, w których szczególnie
miejsce powinien znaleźć raport z analizy „due diligence”.
Analiza dotycząca terenu inwestycji powinna zostać przeprowadzona w takich obszarach jak:
-stan prawny nieruchomości
-sytuacja w zakresie planów zagospodarowania terenu
-ochrona konserwatorska
-infrastruktura techniczna ,dostępność mediów
-warunki komunikacyjne
-warunki geologiczne i geotechniczne
23
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-wymagania w zakresie ochrony środowiska
Poświęcony czas na badania we wskazanych obszarach, zaowocuje późniejszą sprawną
realizacją inwestycji budowlanych i pozwoli na wykrycie i uniknięcie większości zagrożeń dla projektu.Planując inwestycję należy opracować business plan. Podstawowym
elementem analizy jest tu część finansowa. W uproszczony, modelowy sposób pozwoli
ona sprawdzić czy zyski ze sprzedaży są większe niż wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji. W fazie przygotowawczej business plan inwestycji bazuje głównie
na wskaźnikach, które odnoszone są do powierzchni użytkowej przeznaczonej na sprzedaż.
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Wskaźniki, o jakich należy pamiętać podczas sporządzania business planu to między
innymi koszty wykonania :
-kompleksowej dokumentacji technicznej wraz z analizami technicznymi
-obiektów ,budowli,infrastruktury technicznej,komunikacji
-wszelkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
-doprowadzenia mediów zewnętrznych
-zarządu inwestycją w czasie realizacji
-ewentualnych konsultantów
-marketingu
-związane z obsługą kredytu zaciągniętego na inwestycję
-wynikające z konieczności kapitału rezerwowego na elementy nie przewidziane
Z całą pewnością ten pierwszy modelowy business plan nie jest idealny i nie pozwoli
inwestorowi przewidzieć wszystkich ewentualnych scenariuszy, jednak daje możliwość
sprawdzenia z dużym prawdopodobieństwem czy zamierzenie inwestycyjne jest ekonomicznie uzasadnione.Pozytywne przejście fazy przygotowawczej pozwala na dokonanie
wyboru projektanta i rozpoczęcie fazy projektowania i uzyskiwania koniecznych decyzji
administracyjnych. Ta część procesu inwestycyjnego jest znacznie bardziej sformalizowana i dochodzi w niej do styku, a niekiedy do przenikania wielu norm prawa. Najważniejszą z nich dla inwestora jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,które
nakazuje inwestorowi opracowanie projektu budowlanego i stosownie do potrzeb innych
projektów. Traktuje go również jako jednego z uczestników procesu budowlanego zdefiniowanego przez przytoczoną ustawę.Koonieczność zatrudnienia wyspecjalizowanego
biura projektów,indywidualnego projektanta, projektantów branżowych . Racjonalnym
jest by architekta uczynić Głownym Projektantem ,jeżeli posiada wiedzę w zakresie
realizacji skomplikowanych inwestycji budowlanych i powierzyć mu całościowe opracowanie projektu łącznie ze wszystkimi branżami.
Na poszczególnych etapach, działania inwestora są normowane, sterowane i kontrolowane przez szereg organów administracji publicznej. Postępowanie inwestora w zakresie
całego procesu inwestycyjnego reguluje kilka ustaw – najważniejsze z nich to:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118
z późniejszymi
24
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zmianami)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2004 nr
261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)
Postępowanie administracyjne, normujące wydawanie decyzji, zezwoleń i pozwoleń
oraz prawa i obowiązki władz i stron postępowania, jest regulowane poprzez:
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Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, (tj. Dz. U.
z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
Sprawy związane z ochroną środowiska i przyrody są uregulowane przez szereg ustaw,
najważniejsze z nich to:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 25,
poz. 150 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 nr 92 poz. 880
z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019
z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251
z późniejszymi zmianami)
Wszystkie wyżej wymienione ustawy posiadają akty wykonawcze ,rozporządzenia, zarządzenia, które w sposób szczegółowy regulują ogólne zasady przedstawione w ustawach oraz pocdają szczegółówe procedury administracyjne prowadzące do uzyskania
przewidzianych prawem decyzji .aż do decyzji i użytkowaniu inwestycji.
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Postępowanie administracyjne jest to określony tryb działań organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych
im służbowo konkretnych podmiotów bądź też uporządkowany ciąg czynności procesowych, dokonywanych przez organ administracji publicznej i inne podmioty tego
postępowania, zmierzających do załatwienia sprawy indywidualnej w drodze decyzji
administracyjnej. Postępowanie administracyjne nazywa się także ogólnym postępowaniem administracyjnym oraz postępowaniem administracyjnym jurysdykcyjnym.
Procedury administracyjne są ściśle związane z procesem inwestycyjnym dotyczącym nieruchomości gruntowych ,obiektów kubaturowych i inżynieryjnych i stanowią
proces niezwykle skomplikowany i wymagający wiążący się ze znakomitą znajomością
prawa i specjalistycznych uwarunkowań realizacji inwestycji. Przedsiębiorcy realizujący
inwestycje zlecają wyspecjalizowanym jednostkom projektowym ,specjalistom, praktykom, rzeczoznawcom posługującym się biegle przepisami prawa administracyjnego,
cywilnego, zasadami zagospodarowania przestrzennego ,budowlanego, ochrony środowiska oraz posiadać praktykę w koordynacji inwestycji na etapie projektowania, procedur administracyjnych i realizacji inwestycji.Zamieszczone powyżej ustawy okreslają
również szczegółówo procedury administracyjne ,postepowania celem uzyskania decyzji
na poszczególnych etapach postepowania.
Do postępowania administracyjnego zalicza się także postępowanie uproszczone
w sprawach skarg i wniosków oraz w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania
karno-administracyjne, postępowania dyscyplinarne, postępowanie egzekucyjne w administracji oraz postępowanie przed sądami administracyjnym, z kolei mianem postępowania administracyjnego w ścisłym znaczeniu określa się rozprawę administracyjną.
Poszczególne rodzaje inwestycji obszarowych i liniowych , wymagają uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji uregulowanych w przepisach Prawa Budowlanego ,Prawa
ochrony środowiska ,Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz innymi związanymi aktami wykonawczymi i przepisami szczegółowymi..
W pierwszym etapie postepowania administracyjnego podstawowe znaczenie mają
procedury i postępowanie z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz postępowanie z zakresu prawa budowlanego oraz w przypadkach
szczególnych z postępowaniami dotyczącymi spełnienia wymogów przepisów ochrony
środowiska, prawa górniczo-geologicznego, prawa wodnego ,ochrony zabytków, prawa
wodnego i innych .
Podstawowymi decyzjami w całości procedur administracyjnych w zakresie Prawa Budowlanego są między innymi:
27
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-decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
-decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
-decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
-pozwolenia wodno-prawne prowadzące do uzyskania decyzji finalnej w postaci decyzji
o pozwoleniu na budowę.
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Uzyskanie decyzji administracyjnych pozbawionych wad prawnych na poszczególnych
etapach postępowania jest zasadnicza sprawą dla inwestycji .Wady prawne takich decyzji mogłyby spowodować w przypadku odwołań stron postepowania stanowić w przyszłości przesłankę do ich wyeliminowania z obrotu prawnego.Wada prawna,wydanie
decyzji z istotnym odstępstwem od aktualnie obowiązującego prawa,niedotrzymanie
wymagań Kodeksu postepowania administracyjnego i inne błedy eliminują taką decyzję
z mocy prawa.
Prawidłowość przeprowadzenia postępowań i procedur administracyjnych, powoduje
w bezpośredni sposób właściwą i niepodważalną prawnie realizację inwestycji.
Dziedzina budownictwa i inwestycji tak zwane zarządzanie projektami, w pierwszej
fazie przygotowania inwestycji ,dokumentów formalno-prawnych ,prawidłowa identyfikacja procedur,uzgodnień stanowi o prawidłowym przebiegu procedur . W praktyce
zarządzania projektami na etapie projektowania i procedur należy stwierdzić ,że niezwykle istotne jest prawidłowe określenie stron w postępowaniu administracyjnym oraz
ich prawidłowe zawiadomienie .W prawach procesowym i materialnym ściśle określone
przepisy kształtują sytuację prawną stron postępowania administracyjnego, jednak ich
interpretacja budzi poważne wątpliwości i problemy przy stosowaniu w praktyce .Omówienia,wyroki sądowe sądów najwyższych nie stanowią prawa,precedensu w naszym
systemie prawnym ,niejednokrotnie są sprzeczne ,niespójne i stwarzają możliwości odwoławcze, a co dalej idzie niepewność prawną inwestorów.Ta przesłanka wadliwości
prawa,możliwości interpretacji przepisów szczegółowych przez sądy powoduje ,że zarządzanie projektami na etapie przygotowania inwestycji staje się elementem niepewności ,a co za tym idzie powoduje powazne utrudnienia dla inwestorów instytucjonalnych
i prywatnych na każdym etapie procedur.
Niezwykla komplikacja procedur,rózne interpretacje prawne w zakresie Prawa budowlnego i aktów związanych prowadzi do wstrzymywania inwestycji ,a nawet w szczególnych przypadkach je unieżliwia całkowicie powodując powazne straty dla państwa
i samorządów lokalnych.
Należy stwierdzić wiele osób ,firm zajmujących się przygotowaniem inwestycji posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami
,wykorzystując umiejętnie możliwości interpretacyjne, w sposób znakomity przeprowadzają procedury administracyjne bez zbędnej zwłoki.Umijetności realizowania procedur
w oparciu o doświadczenie i wiedzę praktyczną,planowanie postępowań i odpowiednie
przygotowanie,wielotorowość,wzajemne uzupełnianie,wreszcie współpraca z instytu28
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cjami,urzędami ,odpowiednia organizacja postępowań,wreszcie wymagalnośc ,konsekwencja w działaniach dają gwarancje sukcesu uzyskania pozbawionych wad decyzji
administracyjnych na każdym etapie postępowania.
Na wstępnym etapie przygotowania inwestycji konieczna jest znajomość:
Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 z
2003 roku, poz. 717)
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Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001
roku, poz. 627 z późniejszymi zmianami)
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r.
Nr 115 poz. 741)
Ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 00.100.1086
z 21 listopada 2000 roku)
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 roku w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia oraz zespołów uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 01.38.455 z 2 maja 2001 roku)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz.
2086 – z późn.zm.).
Zaprezentowana powyżej poglądowa lista aktów prawnych nie wyczerpuje wszystkich
regulacji, z jakimi może spotkać się inwestor w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. W zależności od rodzaju inwestycji może okazać się konieczna znajomość jeszcze
innych aktów prawnych.
Analiza inwestycji musi rozpocząć się od ustalenia wymagań określonych w przepisach
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wymaganiom lokalizacyjnym
,zapisom w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (mpzp).
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego warunkuje między innymi możliwość realizacji inwestycji ,zawiera ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz sposobów zagospodarowania i warunków
zabudowy oraz warunkuje możliwość przeprowadzenia inwestycji. O przystąpieniu
do sporządzenia mpzp informuje uchwała rada gminy. Określa ona granice obszaru
objętego planem, przedmiot i zakres jego ustaleń. Organami odpowiedzialnymi za sporządzenie planu wójt, burmistrz albo prezydent miasta.Po podjęciu przez radę gminy
uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego – kolejno ogłaszają w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu. Określają też
29
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formę, miejsce i termin składania wniosków do planu.Termin do złożenia wniosków
do planu nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia o podjęciu omawianej
uchwały.
Złożenie wniosku na zasadach i w trybie przewidzianym w przepisach o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, rodzi po stronie adresata obowiązek przyjęcia
i ustosunkowania się do niego, ale nie obliguje do jego uwzględnienia.W razie jego
nieuwzględnienia, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do administracyjnej ani tym
bardziej, sądowej weryfikacji stanowiska organu. Po rozpatrzeniu wniosków właściwy
organ sporządza mpzp, który następnie zostaje uchwalany przez radę gminy.
Gdy tak uchwalony akt nie daje możliwości realizacji inwestycji zgodnie z zamierzeniem, doradcy prawni inwestora mogą składać wnioski o jego zmianę, które są rozstrzygane w ten sam sposób co wnioski o uchwalenie planu. Procedura zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego jest identyczna jak procedura jego uchwalenia.
Jeżeli mpzp został wydany z naruszeniem prawa niezgodnie z prawem, można zgodnie
z k.p.a. go zaskarżyć do sądu administracyjnego.
W przypadku braku mpzp konieczne do rozpoczęcia inwestycji jest uzyskanie decyzji
o warunkach zabudowy(wz),kórą wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta po uzgodnieniu z odpowiednimi organami. W przypadku procedury wz nie trzeba być właścicielem działki, by wnioskowąć o warunki zabudowe ,często jest uzyskiwana przez inwestorów przed nabyciem działki,nieruchomości, na której ma być realizowana inwestycja
Istotnym elementem opisywanego postępowania jest krąg jego uczestników,
bowiem ustawa o planowaniu przestrzennym (uopp)nie wskazuje, kto jest stroną postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.Powoduje to, iż organ
właściwy w sprawie, z obawy o to, że jego decyzja zostanie uchylona w wyższej instancji, często wskazuje bardzo szeroki krąg uczestników (choć zazwyczaj większość z nich
nie ma żadnego interesu prawnego w toczącym się postępowaniu). Jest to jedna z najczęstszych przyczyn przewlekłości tego postępowania, ponieważ każdy z jego uczestników jest uprawniony do składania wniosków – a te z kolei przyczyniają się do wydłużenia całej procedury.
W stosunku do tego samego obszaru można wydać decyzję o warunkach zabudowy
więcej niż jednemu wnioskodawcy. Organ, który wydał decyzję, jest obowiązany,
za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji
na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki w niej zawarte. Stronami
w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być
dokonane jej przeniesienie.
Doradcy prawni inwestora powinni również pamiętać, iż organ stwierdzi wygaśnięcie
decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli dla danego terenu został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego (chyba, że wcześniej inwestor uzyska ostateczne pozwolenie na budowę). Jeżeli decyzja zostanie wydana niezgodnie z zamierzeniami, inwestor
może zaskarżyć ją do samorządowego kolegium odwoławczego.
Przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, a w przypadku obowiązywania
mpzp – przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę – kolejnym etapem, będzie często
uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
Decyzja ta jest wymagana w przypadku, gdy planowana inwestycja została zaliczona
do inwestycji, które mogą „zawsze znacząco oddziaływać na środowisko” bądź do in30
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westycji, które mogą potencjalnie oddziaływać na środowisko. Organem właściwym
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:
-regionalny dyrektor ochrony środowiska – w przypadku większości przedsięwzięć, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
-starosta – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów,
-dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w przypadku zmiany granic lasu,
stanowiącego własność Skarbu Państwa,
Natomiast w przypadku pozostałych przedsięwzięć organem właściwym będzie wójt,
burmistrz bądź prezydent miasta.
Kolejne postępowanie regulowane jest przepisami ustawy o ochronie zabytków. Zarówno przepisy tej ustawy, jak i prawa budowlanego, wymagają przed wystąpieniem
o wydanie pozwolenia na budowę realizowaną w pobliżu obiektu wpisanego do rejestru zabytków, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków.Do rejestru zabytków wpisuje się zabytek
nieruchomy na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora.Następuje to przez wojewódzkiego konserwatora z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego
lub użytkownika wieczystego. Jeżeli zabytek umieszczony jest w gminnej ewidencji
zabytków, to na etapie wydania pozwolenia na budowę, organ wydający pozwolenie
na budowę dokonuje uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem.
Uzgodnienia mają określać, czy przedsięwzięcie może być realizowane zgodnie z zamierzeniem inwestora. Zajęcie stanowiska następuje w formie opinii, na którą przysługuje zażalenie.
Dysponując decyzją o warunkach zabudowy, inwestor może wystąpić o pozwolenie
na budowę. W przypadku, gdy nie jest ona wymagana z uwagi na obowiązywanie
mpzp, dla danego obszaru, wówczas inwestor występuje o pozwolenie na budowę etap
decyzji o warunkach zabudowy jest pomijany.Zatem można stwierdzić ,że brak miejscowego planu w niektórych wypadkach powoduje znaczne ograniczenie możliwości
inwestycyjnych gmin,wręcz je uniemożliwia ,a w niektórych przypadkach jego brak powoduje zwiększenie możliwości inwestycyjnych terenów w przeszłości zablokowanych
inwestycyjnie.
Przepisy prawa budowlanego ograniczają krąg podmiotów biorących udział
w postępowaniu o wydanie omawianej decyzji, co znacznie skraca procedurę w porównaniu do postępowania o ustalenie warunków zabudowy. W postępowaniu o wydanie
pozwolenia na budowę stronami, oprócz inwestora, są właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości sąsiadujących z obiektami, które są przedmiotem inwestycji.
O pozwolenie na budowę, w odróżnieniu od decyzji o warunkach zabudowy, może
wystąpić jedynie podmiot posiadający prawo do dysponowania nieruchomością na cel
budowlany. Poprzez prawo do dysponowania rozumie się tytuł prawny wynikający
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidujący uprawnienia do wykonywania
robót budowlanych. Pozwolenie na budowę powinno dotyczyć całego zamierzenia budowlanego. Gdy obejmuje ono więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może,
na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, które mogą
samodzielnie funkcjonować zgodnie z ich przeznaczeniem.W takim przypadku, inwe31
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stor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu dla całego zamierzenia. Jeśli zdarzy się, że pozwolenie na budowę nie zostało wydane zgodnie
z planowaną inwestycją, można złożyć odwołanie do wojewody.
Pozwolenie na budowę stanowi poważny etap do zrealizowania ana etapie każdej budowy.Właściwe zarządzanie projektami wymaga znakomitej,szczegółowej znajomości
Kodeksu postępowania administracyjnego Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168. Ustawa z dnia
14 czerwca 1960 r. z póź. zm., który reguluje sprawy związane z wydawaniem decyzji
administracyjnych oraz wszelkich wyjaśnień ,omówień i interpretacji w trym zakresie.
Budowę można rozpocząć, gdy decyzja stała się ostateczna tzn., gdy upłynie 14 dni
od dnia jej doręczenia stronom, bądź z chwilą wydania decyzji kończącej postępowanie
odwoławcze prowadzone przez wojewodę.
Inwestor, który wykona całą inwestycję staje przed koniecznością zgłoszenia jej do odbioru przez nadzór. Procedura odbioru kończy się wydaniem przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Organ może w pozwoleniu na użytkowanie określić warunki użytkowania albo uzależnić użytkowanie od wykonania w terminie, określonych robót budowlanych. Dlatego
warto przeanalizować pozwolenia na użytkowanie obiektu zanim zacznie się świętować
zakończenie inwestycji.
W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia inwestor jest uprawniony do zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.
Przy realizowaniu wielu inwestycji należy się liczyć z dodatkowymi wymogami stawianymi przez prawo administracyjne oraz inne akty prawne niezbędnymi do prawidłowego użytkowania inwestycji przykładowo stworzeniem infrastruktury technicznej
koniecznej do prawidłowego funkcjonowania przyszłej inwestycji.
W takiej sytuacji poza dodatkowym pozwoleniem na budowę, inwestor zostanie zobligowany do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego czy też pozwoleń
wodno prawnych koniecznych między innymi do budowy infrastruktury technicznej.

4.1.Regulacje postępowania administracyjnego.

Podstawą regulacji prawnych i procedur administracyjnych jest akt prawny z 14 czerwca
1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a), który wszedł w życie 1
stycznia 1961 roku. Regulował on postępowanie administracyjne ogólne (zmierzające
do wydania decyzji administracyjnej), a także postępowanie w sprawach skarg i wniosków. W wyniku nowelizacji w 1980 roku k.p.a. objęło swym zakresem także wydawanie zaświadczeń oraz sprawy rozstrzygania sporów o właściwość między organami
administracji publicznej a sądami powszechnymi; znalazł się tam też dział, regulujący
postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Dział ten został uchylony
w 1995 roku, kiedy weszła w życie ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
Od 1990 roku k.p.a. reguluje też postępowanie w sprawach indywidualnych prowadzone przez organy samorządu gminnego, a od 1998 roku postępowanie przed organami
administracji powiatowej isamorządu województwa.
32
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Kodeks postepowania administracyjnego (kpa) obejmuje swoim zakresem postępowanie
administracyjne , postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między
organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz
między innymi organami państwowymi i innymi podmiotami, które są z mocy prawa
lub na mocy porozumień powołane do załatwiania spraw indywidualnych w drodze
decyzji administracyjnej, a także postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń,postępowanie w sprawach skarg i wniosków. W ustawie tej znalazły się także dwa artykuły, będące przepisami szczególnymi w sprawach ubezpieczeń społecznych.Zakres
podmiotowy postępowania administracyjnego wyznacza pojęcie organu administracji
publicznej. Określając przedmiot postępowania administracyjnego używa określenia
„sprawa indywidualna”.
Z zakresu obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego wyłączono postępowania karne skarbowe oraz sprawy uregulowane w Ordynacji podatkowej z wyjątkiem
udziału prokuratora oraz postępowania w sprawach skarg i wniosków), a ze względu
na kryterium podmiotowe sprawy należące do właściwości polskich przedstawicielstw
dyplomatycznych i urzędów konsularnych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,za wyjątkiem postępowania w sprawach skarg i wniosków.
Przepisów k.p.a. nie stosuje się także do wewnętrznej sfery stosunków administracji publicznej wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między
organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi, podległości służbowej pracowników organów państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych. K.p.a. przewiduje zasadę poszanowania uprawnień wynikających
z immunitetów dyplomatycznych i immunitetów konsularnych oraz umów i zwyczajów
międzynarodowych, stąd przepisy tej ustawy nie będą miały zastosowania wobec osób
korzystających z przywilejów dyplomatycznych i konsularnych w takim zakresie, w jakim mogłyby naruszyć uprawnienie tych osób.

4.3.Zasady postępowania administracyjnego
Kodeks postępowania administracyjnego wymienia kilkanaście ogólnych zasad postępowania administracyjnego to są zasady:
-praworządności ,legalności, legalności działania,
-prawdy obiektywnej,
-uwzględniania z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu obywateli,
-pogłębiania zaufania do organów państwa,
-informowania stron i pozostałych uczestników postępowania,
-czynnego udziału strony w postępowaniu,
33
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-przekonywania,
-szybkości i prostoty postępowania ,szybkości i ograniczonego formalizmu postępowania,
-ugodowego załatwiania spornych spraw administracyjnych,
-pisemności,
-dwuinstancyjności,
-trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych,
-sądowej weryfikacji ,kontroli decyzji ostatecznych.
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Oprócz tego w postępowaniu administracyjnym stosuje się zasady konstytucyjne ,demokratycznego państwa prawnego, równości wobec prawa, prawa do sprawiedliwego,
jawnego i szybkiego procesu, prawo dostępu każdego do dotyczących go urzędowych
dokumentów i zbiorów danych, a także, ujętych też jako ogólne, zasada dwuinstancyjności i praworządności oraz formułowane przez doktrynę i orzecznictwo poprzez
uogólnienie rozwiązań prawnych,zasady oficjalności, dyspozycyjności, domniemania
legalności decyzji administracyjnej, swobodnej oceny dowodów.

4.4.Rodzaje postępowania administracyjnego

Postępowanie administracyjne możemy podzielić na następujące rodzaje w sprawach:
-wydawanie zaświadczeń
-skarg i wniosków
-podatkowych
-postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu ochrony środowiska
-dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową
Wewnątrz postępowania ogólnego wyróżniamy postępowanie:budowlane ,sanitarne
,drogowe, rolne, leśne , przemysłowe , melioracyjne , środowiskowe

4.5.Organ administracji publicznej
Kodeks postępowania administracyjnego posługuje się definicją organu administracji
publicznej. Zalicza do nich organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu
terytorialnego oraz inne organy państwowe i inne podmioty powołane z mocy prawa lub
na podstawie porozumień do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Posiadają one kompetencję procesową ogólną. K.p.a.
reguluje właściwość miejscową organów administracji publicznej; reguluje też rzeczową, ale w sposób subsydiarny, odsyłając do „przepisów o zakresie działania organu”.
34
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Ze względu na źródło właściwości przewiduje ustawową, a w niektórych przypadkach
delegacyjną.
Ustalając organ wyższego stopnia w danej sprawie pierwszeństwo mają przepisy szczególne, a dopiero później regulacja zawarta w k.p.a. Ta ostatnia przewiduje, że organami
wyższego stopnia są w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego,samorządowe
kolegia odwoławcze,wojewodów, właściwych w sprawie ministrów, innych organów administracji publicznej,organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, organy państwowe
sprawujące nadzór nad ich działalnością, organizacji społecznych,odpowiednie organy
wyższego stopnia tych organizacji, organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.
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Organy administracji publicznej przestrzegają właściwości z urzędu. Istnieje możliwość, że organ utraci swoją właściwość. W razie zmiany przepisów, powodujących
utratę właściwości przez organ administracji publicznej, powinien on postępowanie
umorzyć, a sprawę przekazać organowi właściwemu do jej załatwienia. Między organami administracji może dojść do sporów kompetencyjnych (między organami jednostek
samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej) oraz do sporów o właściwość; dochodzi do nich, kiedy dwa organy uznają się za właściwe w danej sprawie (spór
pozytywny) albo żaden organ nie uznaje się za właściwy (spór negatywny).
Oprócz właściwości zdolność prawną organu administracji publicznej wyznaczają instytucje wyłączenia pracownika, jak i samego organu administracji publicznej.

4.6.Uczestnicy procedur administracyjnych.

Stroną postępowania administracyjnego jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Kodeks postępowania administracyjnego przyznaje zdolność administracyjnoprawną
wszystkim osobom fizycznym i prawnym. Osoby fizyczne, które nie posiadają zdolności
do czynności prawnych działają przez swoich ustawowych przedstawicieli. Strony, które
nie są osobami fizycznymi, działają przez swoich ustawowych lub statutowych przedstawicieli. Dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych organ administracji publicznej występuje do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela, o ile
przedstawiciel nie został wyznaczony. W przypadku konieczności podjęcia czynności
nie cierpiącej zwłoki organ wyznacza w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie, dla osoby nieobecnej przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu
do czasu wyznaczenia dla niej przedstawiciela przez sąd. W sprawach dotyczących praw
zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni. W sprawach dotyczących spadków nie objętych jako strony działają osoby sprawujące zarząd majątkiem
masy spadkowej, a w razie ich braku kurator wyznaczony przez sąd na wniosek orga35
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nu administracji publicznej.Strona może w postępowaniu administracyjnym ustanowić
pełnomocnika.
Pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym może być tylko osoba fizyczna,
mająca zdolność do czynności prawnych.
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Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa;
adwokat, radca prawny lub rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. Organ administracji publicznej ma obowiązek z urzędu
badać prawidłowość pełnomocnictwa.Pełnomocnictwo może być udzielone do dokonania konkretnej czynności, niektórych czynności, jak i do zastępowania strony w całym postępowaniu administracyjnym. K.p.a. przewiduje też instytucję pełnomocnictwa
domniemanego – w sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie
żądać pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik.
Istnieje pewna kategoria czynności, która wymaga osobistego działania stron.Pominięcie pełnomocnika oznacza tyle samo, co pominięcie strony w postępowaniu administracyjnym, nie dotyczy to jednak uprawnień wynikających z przepisów prawa materialnego.
Uczestnicy na prawach strony w postępowaniu administracyjnym, w przeciwieństwie
do stron, nie opierają swojego udziału na podstawie interesu prawnego lub obowiązku. Przysługują im prawa procesowe strony , mogą składać wnioski dowodowe, wnosić
środki zwyczajne i nadzwyczajne oraz zaskarżać decyzję do sądu administracyjnego.
Nie mogą korzystać z niektórych h uprawnień strony,żądanie zawieszenia postępowania, zawarcie ugody administracyjnej, cofnięcie odwołania wniesionego przez stronę.
Organizacje społeczne mogą pełnić funkcję organów administracji publicznej i być
stroną. Może także w sprawie dotyczącej innej osoby, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i przemawia za tym interes społeczny, występować
z żądaniem wszczęcia postępowania albo dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu.
Organ administracji publicznej, uznając żądanie organizacji społecznej za uzasadnione,
postanawia w drodze postanowienia o wszczęciu postępowania z urzędu lub o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu; na postanowienie o odmowie wszczęcia
postępowania lub dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji społecznej służy zażalenie.
Organ administracji publicznej, wszczynając postępowanie w sprawie dotyczącej innej
osoby zawiadamia o tym organizację społeczną, jeżeli uzna, że może być ona zainteresowana udziałem w tym postępowaniu ze względu na swoje cele statutowe i gdy przemawia za tym interes społeczny.
Organizacja społeczna, która nie uczestniczy w postępowaniu na prawach strony, może
za zgodą organu wyrażoną w drodze postanowienia, administracji publicznej przed36
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stawić temu organowi swój pogląd w sprawie, wyrażony w uchwale lub oświadczeniu
jej organu statutowego. Przedstawienie poglądu nie oznacza jednak udziału organizacji
w postępowaniu na prawach strony.

4.7.Decyzje administracyjne.
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Wszystkie decyzje, pozwolenia i uzgodnienia, jakie musi zdobyć inwestor przed rozpoczęciem budowy, są wydawane przez odpowiednie organy administracji publicznej
w sposób uregulowany prawem. Zasady i tryb wydawania decyzji administracyjnych,
ogólne zasady pracy organów administracji są normowane poprzez k.p.a..
Kodeks postępowania administracyjnego reguluje postępowanie w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, przed organami administracji publicznej;przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw
określonych w pkt 1,rozstrzygania sporów o właściwość między organami administracji
rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego oraz między tymi organami
i podmiotami, o których mowa w pkt 2;wydawania zaświadczeń.
Zasady ogólne.

Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Decyzje, od których nie słuzy odwołanie w administracyjnym toku postępowania, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana
tych decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie. Decyzje mogą być zaskarżane
do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem.
Organy wyższego stopnia i organy naczelne.

Organami wyższego stopnia są w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe kolegia odwoławcze, w przypadku prawa wodnego ,pozwolenia wodno-prawnego, umożiwia złożenie odwołania do wojewody od decyzji starosty,do wojewodów ,właściwi w sprawie ministrowie;do organów administracji publicznej
,odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, lub organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością,do organów organizacji społecznych,odpowiednie
organy wyższego stopnia tych organizacji lub organ państwowy sprawujący nadzór nad
ich działalnością.
Organami naczelnymi w rozumieniu kodeksu są w stosunku do :organów administracji
rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem samorządowych
kolegiów odwoławczych oraz organów państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych – Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie,organów państwowych
37
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innych odpowiednie organy o ogólnokrajowym zasięgu działania,organów organizacji
społecznych,naczelne organy tych organizacji, a w razie braku takiego organu Prezes
Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący zwierzchni nadzór nad ich działalnością.
Właściwość organów.
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Organy prowadzące postępowanie są obowiązane z urzędu przestrzegać swojej
właściwości rzeczowej i miejscowej. Właściwość rzeczową organu administracji publicznej ustala się na podstawie przepisów o zakresie działania. Właściwość miejscowa
ustalana jest: w sprawach dotyczących nieruchomości zgodnie miejscem jej położenia,prowadzenia działalności,zamieszkania ,siedziby i pobytu,co jest zgodnie k.p.a. szczególnie istotne ,może prowadzić do niewzności decyzji.
Strona w postępowaniu adminiostracyjnym.

Stroną w postępowaniu administracyjnym jest każdy czyjego interesu prawnego lub
obowiązku postępowanie dotyczy, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój
interes prawny lub obowiązek. Stroną może być osoba fizyczna, osoba prawna jak również jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Strona może działać samodzielnie
lub przez pełnomocnika.
Załatwianie spraw. Sprawy w postępowaniu administracyjnym powinny być załatwiane
bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowane
– nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Doręczenia.

Prowadząc postępowanie organ doręcza uczestnikom pisma, wezwania, orzeczenia.
Doręczenia takich dokumentów dokonuje się za potwierdzeniem odbioru.
Postępowanie, rozprawa. Postępowanie dowodowe.

Postępowanie wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. O wszczęciu postępowania
na żądanie lub z urzędu należy powiadomić wszystkich będących stronami w sprawie.
Prowadząc postępowanie organ administracji musi wyjaśnić wszystkie okoliczności niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy. Dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, oględziny, opinie biegłych. Z każdej czynności postępowania, mającej istotne
znaczenie dla sprawy sporządza się protokół. Organ przeprowadza w toku postępowania rozprawę, w każdym przypadku, gdy zapewnia to przyspieszenie lub uproszczenie
postępowania albo gdy wymaga tego przepis prawa. Organ powinien przeprowadzić
rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne
dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.
Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby doręczenie wezwań oraz ogło38
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szenie o rozprawie nastąpiły przynajmniej na siedem dni przed rozprawą. Nieobecność
na rozprawie stron należycie na nią wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Na rozprawie strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje
i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Postępowanie kończy się decyzją,
która rozstrzyga sprawę co do jej istoty.
Decyzja.

Ugoda.
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Decyzja powinna spełniać formalne wymagania przewidziane KPA, a więc zawierać
oznaczenie organu, który ją wydał, datę wydania, oznaczenie stron, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie czy i w jakim trybie
służy odwołanie i być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela organu. Każda
decyzja powinna zawierać uzasadnienie tj. wyjaśniać podstawę prawną decyzji, a także
uzasadniać fakty, które organ przyjął za udowodnione; dowody na których się oparł
i przyczyny z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej
wykonalności, w przypadkach, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia
lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. Decyzję doręcza się
stronom na piśmie.

W sprawie, w której toczy się postępowanie przed organem administracji publicznej
strony mogą zawrzeć ugodę. Ugodę sporządza się w formie pisemnej. Ugoda wymaga
zatwierdzenia przez organ administracji publicznej.
Postanowienia.

W toku postępowania organ administracji może wydawać postanowienia – dotyczą one
poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, ale zwykle nie rozstrzygają
o istocie sprawy.
Odwołania.
Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inaczej. Od decyzji wydanej w pierwszej
instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie,
jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.
Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego, za pośrednictwem organu,
który wydaje decyzję, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania. Przed
upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, wniesienie
39
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odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, z wyjątkiem sytuacji gdy decyzji
został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję
jest zobowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu
w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, chyba że w tym czasie
wydał nową decyzję uchylającą lub zmieniającą zaskarżoną decyzję. Organ odwoławczy
stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania lub uchybienie terminu do wniesienia odwołania albo wydaje decyzję, w której: utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję; uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie
orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję – umarza postępowanie pierwszej
instancji; umarza postępowanie odwoławcze.

4.8.Podstawy prawne w zakresie lokalizacji inwestycji budowlanej

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym.

Postępowanie w sprawach przeznaczenia terenów na określone cele i ustalania zasad ich
zagospodarowania reguluje Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa ta określa także zasady i tryb rozwiązywania konfliktów między interesami
obywateli, wspólnot samorządowych i państwa w sprawach zagospodarowania przestrzennego.
Ustalenie zasad zagospodarowania terenu dokonywane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego(mpzp). Ustawa mówi wprost, że ustalenia planu miejscowego kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. W przypadku
braku mpzp określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (dowzizt)
przy czym:lokalizację inwestycji celu publicznego(licp) ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego(dolicp);sposób zagospodarowania terenu i warunki
zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Inwestycja celu publicznego jest definiowana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym
(powiatowym, wojewódzkim, krajowym) realizujące cele publiczne. Kwalifikacja celu
jako celu publicznego odbywa się natomiast na podstawie zapisów ustawy o gospodarce
nieruchomościami, która wymienia w art. 6 cele publiczne.
Właściwość organów.
Organem właściwym do ustalania ładu przestrzennego i zasad zagospodarowania terenu
jest gmina, uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście
planowanie przestrzenne jest prowadzone również na innych szczeblach administracji
40
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rządowej i samorządowej – choćby ze względu na możliwość koordynacji i realizacji
dużych ponadlokalnych, ponadgminnych i regionalnych inwestycji.
Sporządzane przez gminy plany zagospodarowania przestrzennego pzp mają rangę prawa miejscowego.
Na szczeblu krajowym i wojewódzkim opracowują programy zawierające zadania rządowe, służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i regionalnym.
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Wójt,burmistrz, prezydent miasta wydają decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje
o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie własnej gminy. Dodatkowo w przypadku, gdy jest to inwestycja celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim
to decyzja wymaga uzgodnienia z arszałkiem województwa;wykraczając poza obszar
gminy to decyzję wydaje wójt,burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami,burmistrzami, prezydentami miast.
Wyjątkowo jeśli inwestycja celu publicznego jest prowadzona na terenach zamkniętych
– decyzję wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie mpzp ,a w przypadku jego
braku – w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(doulicp).
Poniewż mpzp opracowuje się dla obszaru gminy lub jej części ,czśto zachodzi sytuacja
kiedy brak mpzp powoduje konieczność określenia przeznaczenia warunków zagospodarowania terenu następuje w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Nie wymagają wydania decyzji roboty budowlane polegające na remoncie, montażu,przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej i nie naruszają ustaleń mpzp, a w przypadku jego braku – nie oddziałują szkodliwie na środowisko
oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie
środowiska, albo niewymagające pozwolenia na budowę.
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego winien zawierać określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub,
w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku
do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 ,charakterystykę inwestycji, obejmującą: określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub
oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej,
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a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,,określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych,
przedstawione w formie opisowej i graficznej,określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

W

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości,
na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
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Decyzja o warunkach zabudowy.

Jak wspomniano wcześniej zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu
miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót
budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga ustalenia warunków zabudowy. Takie ustalenie następuje w drodze decyzji
administracyjnej – decyzji o warunkach zabudowy.Decyzja wz jest wydawana przez
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , a na terenach zamkniętych decyzję wydaje
regionalny dyrektor ochrony środowiska.
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego
spełnienia następujących warunków :
1.co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy
w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów
budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
2.teren ma dostęp do drogi publicznej;
3.istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
4.teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu
miejscowych planów, które powstały przed 1995 r. w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy, ale utraciły moc 1 stycznia 2004 r.;
5.decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi np. w zakresie możliwości zabudowy
ze względu na oddziaływania górnicze,otulinę parku narodowego,rezerwatu przyrody
i inyymi .
Przepisów pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń
infrastruktury technicznej.
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Wymagane uzgodnienia, pozwolenia i opinie w zakresie decyzji o warunkach zabudowy(wz) oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego(licp lub cp).
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję o warunkach
zabudowy wydaje się po uzgodnieniu :
-ministrem właściwym do spraw zdrowia, w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych
miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
-wojewódzkim konserwatorem zabytków, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską;
-dyrektorem właściwego urzędu morskiego,w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani;
-właściwym organem nadzoru górniczego,w odniesieniu do terenów górniczych;właściwym organem administracji geologicznej,w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
-organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji
wodnych,wodniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;
-dyrektorem parku narodowego ,w odniesieniu do obszarów położonych w granicach
parku i jego otuliny;
-regionalnym dyrektorem ochrony środowiska , w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;
-właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych
albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego rangi krajowej lub
regionalnej
-dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej – dla przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym
jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.
Decyzje wz i cp określają rodzaj inwestycji,warunki iszczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności
w zakresie:
-warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
-ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej,
-obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,wymagań dotyczących
ochrony interesów osób trzecich,
-ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;
-linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali.
Decyzja w zakresie procedur i podstaw podlega przepisom k.p.a. i musi zawierać wszystkie wymagane informacje : oznaczenie organu, który ją wydał, datę wydania, oznaczenie stron, podstawę prawną, uzasadnienie, pouczenie o możliwości odwołania i podpis
upoważnionego przedstawiciela organu.
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Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę ,zakres żądania będącego przedmiotem odwołania
oraz wskazywać dowody uzasadniające to.żądanie.
Nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi.
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Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego można zawiesić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt, burmistrz,prezydent miasta
podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada
gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo
w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono planu miejscowego lub jego zmiany.
Ustalenia decyzji są wiążące dla organu wydającego pozwolenie na budowę.
Procedury uzyskiwania uzgodnień dla inwestycji mogących zawsze lub potencjalnie oddziaływań na środowisko.
Wymaganie uzgodnienia ,pozwolenia i opinie w zakresie ochrony środowiska .

Zgodnie z zapisami Prawa budowlanego pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu
budowlanego może być wydane po uprzednim: przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymaganego przepisami o ochronie środowiska, uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń,
uzgodnień lub opinii innych organów.
Warunek dotyczący spełnienia wymagań przepisów szczególnych jest bardzo szeroki
i zależy od między innymi rodzaju rozmiaru inwestycji, terenu, planowanych technologii, materiałów, technik realizacji, sąsiedztwa.
W zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska najważniejszymi przepisami
szczególnymi są:
1.prawo ochrony środowiska i oceny oddziaływania na środowisko,
2.prawo geodezyjne i uzgadnianie przebiegu tras podziemnych przyłączy,
3.prawo wodne i pozwolenia wodnoprawne,
4.prawo ochrony środowiska i pozwolenia na emisję,
5.prawo ochrony przyrody.
Inwestycje mogące być zagrożeniem dla środowiska,zagrażające jakości wód podziemnych i powierzchniowych ,emisja szkodliwych gazów i nieprzyjemnych zapachów,
wszelkie oddziaływania nie obojętne dla otaczającego go środowiska i ludzi. Dla budowy
takich obiektów wymagalność prawna i techniczna jest szczególnie istotna, prowadzona
musi być pod szczególnym nadzorem prawnym, administracyjnym. Prawo wymaga, aby
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projekt oprócz rozwiązań podstawowych podawał wszelkie istotne wymagalne prawem
urządzenia ,technologie w zakresie nadzoru i monitoringu stanu ochrony środowiska
,terenu i lokalnych społeczności.
Postępowanie administracyjne w sprawie planowanych przedsięwzięć, które mogą oddziaływać na środowisko normuje Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko:

W
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1.planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2.planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko został stwierdzony w drodze postanowienia przez organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż wyżej
wymienione wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000, jeżeli:
1.przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
2.obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura
2000 został stwierdzony podczas procesu wydawania pewnych decyzji administracyjnych.
Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko są wymienione
w przepisie wykonawczym do ustawy Prawo ochrony środowiska – w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko..
Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach:
1.postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2.postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenie na budowę lub decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
3.decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych
4.decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,jeżeli konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została stwierdzona przez
organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w przypadku jeżeli organ właściwy do wydania decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach .
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Organ właściwy do wydania decyzji stwierdza, w drodze postanowienia, obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, określając
jednocześnie zakres raportu; na postanowienie to przysługuje zażalenie.
Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
do czasu zakończenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W

Po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko(roopnś) organ
właściwy do wydania decyzji, występuje do regionalnego dyrektora ochrony środowiska
z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, jednocześnie przedkłada:
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1.wniosek o wydanie decyzji,
2.decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
3.raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania
w sprawie wydania decyzji pozwolenie na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, przeprowadza regionalny dyrektor ochrony środowiska.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed wydaniem decyzji administracyjnych
m.in.:
1.decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na podstawie
ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2.pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych wydawanego na podstawie ustawy Prawo wodne;
3.decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz
budowie wałów przeciwpowodziowych, robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych,robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach
krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania
skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk i miejsc masowej migracji ryb
i nnych organizmów wodnych wydawanej na podstawie ustawy o ochronie przyrody
4.decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów
5.decyzji o zmianie lasu na użytek rolny
6.decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
7.decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
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8.decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady – wydawanej na podstawie ustawy o autostradach płatnych
9.decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz
decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych wydawanych na podstawie
ustawy Prawo budowlane
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W

Postępowanie wszczyna się na wniosek inwestora. Do wniosku należy dołączyć w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca
wystąpił o ustalenie zakresu raportu ,kartę informacyjną przedsięwzięcia,w przypadku
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia,rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem,skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
powiązań z innymi przedsięwzięciami, wszczególności kumulowania się oddziaływań
przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i występowania innych uciążliwości, ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii; usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego
zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań mpzp, uwzględniające obszary
wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć
wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej
ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,obszary, na których standardy jakości środowiska zostały
przekroczone, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, gęstość zaludnienia, obszary przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary
ochrony uzdrowiskowej, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań , wynikające z zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać, transgranicznego
charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, prawdopodobieństwa oddziaływania, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy
ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Oraz dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie
dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi
publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin;wypis z ewidencji gruntów
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obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz
obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest
wójt, burmistrz,prezydent miasta za wyjątkiem niżej podanych przypadków:
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1.regionalny dyrektor ochrony środowiska w przypadku:przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport jest obligatoryjny:dróg,linii
kolejowych,napowietrznych linii elektroenergetycznych,instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu,sztucznych zbiorników
wodnych,przedsięwzięć na terenach zamkniętych,przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich,zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek
rolny,
2.starosta w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów,
3.dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny,
W przypadku, przedsięwzięcie kategorii zawsze znacząco oddziaływujące na środowisko,
to inwestor powinien go sporządzić wcześniej i załączyć go do wniosku o wydanie decyzji.
W drugim możliwym przypadku dla inwestycji potencjalnie znacząco oddziałującej
na środowisko inwestor zwraca się z zapytaniem o ustalenie obowiązku i zakresu raportu. Zapytanie o zakres raportu można złożyć również w przypadku inwestycji zawsze
znacząco oddziałujących na środowisko.
Postanowienie w sprawie zakresu raportu jest wydawane po zasięgnięciu opinii odpowiednich organów ochrony środowiska:
1.regionalnego dyrektora ochrony środowiska
2.państwowego wojewódzkiego lub powiatowego inspektora sanitarnego w przypadku
przedsięwzięć wymagających: decyzji pozwolenia na budowę decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Ustawa Prawo ochrony środowiska szczegółowo określa zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:
1.opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
2.główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, przewidywane rodzaje
i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
48
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3.opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska
objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody;
4.opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
5.opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
6.opis analizowanych wariantów, w tym: wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
7.określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,
w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
8.uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów
masowych ziemi, klimat i krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy,
objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
9.wzajemne oddziaływanie między elementami, wymienionymi powyżej ;
10.opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko, średnio, długoterminowe, stałe,chwilowe oddziaływania naśrodowisko, wynikające z:
a.istnienia przedsięwzięcia,
b.wykorzystywania zasobów środowiska,
c.emisji;

11.opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, dla dróg będących
przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na rodowisko:
12.określenie założeń do: ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych, programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,
13.analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych,w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia; jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji,
porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania,określone
w Prawie ochrony środowiska;
14.wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń
w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budow49
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lanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;
15.przedstawienie zagadnień w formie graficznej;przedstawienie zagadnień w formie
kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych
w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
16.analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
17.wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport streszczenie w języku niespecjalistycznym
informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;
18.nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; źródła informacji stanowiące
podstawę do sporządzenia raportu.
Raport oddziaływania na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać
oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza organ
administracji właściwy do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
W postępowaniu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa, m.in. poprzez publiczne ogłoszenie o wszczęciu postępowania, umożliwienie składania uwag i wniosków, możliwość urządzenia otwartej dla społeczeństwa rozprawy administracyjnej.
W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje
oraz ocenia:bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko
oraz zdrowie i warunki życia ludzi,dobra materialne,zabytki,wzajemne oddziaływanie między czynnikami,dostępność do złóż kopalin,możliwości oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko,wymagany zakres
monitoringu.
W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ określa rodzaj i miejsce
realizacji przedsięwzięcia,warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w projekcie budowlanym lub innych dokumentacjach,wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii,wymogi w zakresie
ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko,w przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia
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na środowisko wynika potrzeba: wykonania kompensacji przyrodniczej - stwierdza
konieczność wykonania tej kompensacji, zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - nakłada obowiązek tych działań;
stwierdza konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania;przedstawia
stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, może nałożyć
na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając jej zakres i termin przedstawienia.
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W analizie porealizacyjnej dokonuje się porównania ustaleń zawartych w raporcie
i w decyzji z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia. Jeżeli z analizy porealizacyjnej wynika, iż
dla przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania,
do analizy powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. Uzasadnienie
decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać informacje o sposobie wykorzystania uwag
i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa oraz informacje dotyczące konieczności wykonania analizy porealizacyjnej.Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach wiąże organ wydający późniejsze decyzje administracyjne.
Pozwolenie wodno-prawne.

Pozwolenie wodnoprawne jest podstawowym prawno-administracyjnym instrumentem
zarządzania wodami, który reglamentuje i uściśla korzystanie z wód. Wymóg uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego jest wprowadzony poprzez Ustawę Prawo wodne (art. 122141) oraz Ustawę Prawo ochrony środowiska.
Zgodnie z zapisami prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne korzystanie z wód, czyli w szczególności na pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości większej niż 5 m3 na dobę,wprowadzanie
ścieków do wód lub do ziemi, jeżeli ich ilość jest większa niż 5 m3 na dobę,przerzuty
wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych,piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,korzystanie z wód do celów energetycznych,wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin
z wód lub brzegu,regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody, wykonanie urządzeń
wodnych, czyli w szczególności wykonanie:budowli: piętrzących, upustowych, przeciwpowodziowych i regulacyjnych, a także polderów przeciwpowodziowych, kanałów i rowów,zbiorników, obiektów zbiorników i stopni wodnych, stawów,obiektów służących
do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,obiektów energetyki wodnej,
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wylotów urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód,stałych
urządzeń służących do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,murów oporowych, bulwarów, nabrzeży, pomostów, przystani, kąpielisk,stałych
urządzeń służących do dokonywania przewozów międzybrzegowych,rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód, długotrwałe
obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, piętrzenie wody podziemnej,gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód
leczniczych,odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,na obszarach bezpośredniego
zagrożenia powodzią:
gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów,wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie.
W dziedzinie inwestycji związanych z korzystaniem z wód zdefiniowane są także inwestycje, które nie wymagają pozwolenia wodnoprawnego, ale podlegają zgłoszeniu
do właściwego organu ochrony środowiska. Są to małe (najczęściej tzw. przydomowe)
oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód.
Ten rodzaj oczyszczalni ścieków podlega zgłoszeniu na mocy zapisów ustawy Prawo
ochrony środowiska, które przewidują instalacje nie wymagające pozwolenia, jednakże
których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Organem przyjmującym zgłoszenia jest wójt,
burmistrz lub prezydent miasta.
Pozwolenie wodnoprawne jest decyzją administracyjną, ustalającą sposób szczególnego korzystania z wód, zasady i warunki wykonywania urządzeń wodnych, sposób
eksploatacji urządzeń wodnych i melioracyjnych poprzez zatwierdzanie w pozwoleniu
instrukcji gospodarowania wodą lub instrukcji utrzymywania systemu urządzeń melioracyjnych.
Decyzję o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego lub jego odmowie organ podejmuje
po przeprowadzeniu postępowania wodnoprawnego. Postępowanie zmierzające do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest postępowaniem administracyjnym, toczącym się
w trybie określonym w KPA, z uwzględnieniem szczególnych przepisów proceduralnych, zawartych w Prawie wodnym i jest wszczynane jedynie na wniosek zainteresowanego otrzymaniem tego pozwolenia.
Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest starosta a w wyjątkowych przypadkach marszałek i dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

4.9.Właściwość organów wydających pozwolenia wodnoprawne.
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Rodzaj pozwolenia wodnoprawnego
Szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych oprócz przypadków opisanych poniżej
Szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych związane z: przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięciami
na terenach zakładów, gdzie eksploatowana jest
instalacja zaliczana do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Rodzaj pozwolenia wodnoprawnego

Szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych oprócz przypadków opisanych poniżej
Szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych związane z: przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięciami
na terenach zakładów, gdzie eksploatowana jest
instalacja zaliczana do przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
Korzystanie z wód i wykonywanie urządzeń
wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych …,
będących przedsięwzięciem, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko
jest wymagane
Wykonanie urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią

Organ właściwy

Starosta

Marszałek
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Przerzuty wody i wykonanie niezbędnych
do tego urządzeń wodnych
Wprowadzanie do wód powierzchniowych
substancji chemicznych hamujących rozwój
glonów
Gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów,
Wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,
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Wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych
materiałów oraz ich składowanie

– na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią …
Wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów
Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych
ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska,
pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko
jest wymagane
Wszystkie wymagane dla przedsięwzięcia jeżeli przedsięwzięcie wymaga kilku pozwoleń i jeżeli marszałek jest organem właściwym do wydania chociaż jednego z tych pozwoleń
Wspólne korzystanie z wód przez kilka zakładów jeżeli marszałek jest organem właściwym
do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla
jednego z zakładów
Szczególne korzystanie z wód lub wykonanie
urządzeń wodnych odbywa się na terenach
zamkniętych lub jest związane z przedsięwzięciem realizowanym w części na terenie
zamkniętym w rozumieniu przepisów ustawy
Prawo ochrony środowiska
Korzystanie z wód do celów rybackich.

Marszałek

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej
umowa z RZGW

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołącza się operat wodnoprawny,
decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urządzenia wodnego,opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
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Operat wodnoprawny jest zbiorem dokumentów, których merytoryczną zawartość określa ustawa Prawo wodne. Operat powinien składać się z dwóch części – opisowej oraz
graficznej i zawierać ogólne informacje o zakładzie, sposobie zamierzonego korzystania
z wód, charakterystyki tych wód, plany urządzeń wodnych, schematy i inne niezbędne
elementy.

W

Prawo przewiduje szczególne wymagania co do operatów wodnoprawnych na pobór
wód podziemnych, a także operatów koniecznych dla wydania pozwolenia na eksploatację urządzeń wodnych, np. do operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydaje
się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dołącza się zatwierdzoną dokumentację hydrogeologiczną.
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Część opisowa operatu zawiera:
-oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresuwyszczególnienie:
-celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
-rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
-stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego
korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli,
-obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,
-charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
-ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego,określenie
wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne,
-planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach,
-informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń
wodnych.
Część graficzna operatu zawiera:
-plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub
planowanych
do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią,naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu,
-zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej z zasięgu oddziaływania tych urządzeń,
-schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
-schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.
Dodatkowo, operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne
na pobór wód, zawiera:określenie wielkości poboru wody maksymalnego godzinowego
i średniego dobowego,opis techniczny urządzeń służących do poboru wody,określenie
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rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody,określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.
Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie
ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, zawiera:
-schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych
materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
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W

-określenie ilości, stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach lub w przypadku ścieków przemysłowych dopuszczalnych ilości
zanieczyszczeń, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany
sposób i efekt ich oczyszczania,
-wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane,
-opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania
ścieków,
określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych
ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca
zrzutu ścieków,
-opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków,
-opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków,informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.
Dodatkowo, operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, zawiera określenie ilości, składu i rodzaju ścieków,jednostkowych dawek ścieków i okresów ich stosowania,powierzchni i charakterystyki
gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków.Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może odstąpić od niektórych wymagań dotyczących
operatu.
Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest po przeprowadzeniu przez właściwy organ
postępowania, którego elementem może być rozprawa wodnoprawna. Rozprawa ta toczy się w trybie przewidzianym dla każdej innej rozprawy administracyjnej, zgodnie
z przepisami kodeksu.
Prawo wodne wprowadza jeszcze kilka dodatkowych ograniczeń. Zkład, który ujmuje
wodę a następnie odprowadza do wód lub do ziemi ścieki, powinien posiadać jedno
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wspólne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód i zrzut ścieków,jeżeli w toku postępowania wodnoprawnego nie można ustalić w jakim stopniu zamierzone korzystanie
z wód może szkodliwie oddziaływać na interesy ludności, gospodarki narodowej, środowiska, to wydanie pozwolenia wodnoprawnego można uzależnić od wyniku ekspertyzy,pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać warunków korzystania z wód regionu
wodnego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, wymagań
ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz
wynikających z odrębnych przepisów.
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Warunki korzystania z wód regionu wodnego są podstawowym dokumentem planistycznym dla regionu wodnego, który będzie sporządzany przez regionalne zarządy gospodarki wodnej. Ustalenia tego dokumentu powinny być uwzględnione w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, a więc jeśli inwestor posiada wypis z planu
to planowane przedsięwzięcie powinno być w zgodzie z jego ustaleniami.
Pozwolenie wodnoprawne jest udzielane na czas określony:

-pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie
dłuższy niż 20 lat,
-pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi wydaje się
na okres nie dłuższy niż 10 lat,
-pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych,
będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata,
-pozwolenie na wycinanie roślin oraz wydobywanie kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów z wód lub z obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią wydaje się
na okres nie dłuższy niż 5 lat, obowiązek ustalania czasu obowiązywania nie dotyczy
pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.
W pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, a w szczególności:
-ilość pobieranej lub odprowadzanej wody, w tym maksymalną ilość m3 na godzinę
i średnią ilość m3 na dobę,
-sposób gospodarowania wodą, w tym charakterystyczne rzędne piętrzenia oraz przepływy, ograniczenia wynikające z konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego,
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-ilość, stan i skład ścieków wykorzystywanych rolniczo,
-ilość, stan i skład ścieków wprowadzanych do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych albo minimalny procent redukcji zanieczyszczeń w procesie oczyszczania
ścieków, a w przypadku ścieków przemysłowych, jeżeli jest to uzasadnione, dopuszczalne ilości zanieczyszczeń, zwłaszcza ilości substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
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-terminy pobierania i odprowadzania wody oraz wprowadzania ścieków dla zakładów,
których działalność cechuje się sezonową zmiennością,usytuowanie i warunki wykonania urządzenia wodnego,
-obowiązki wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych do rybactwa, narażonych na szkody w związku z wykonywaniem tego pozwolenia wodnoprawnego,wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom lub zmniejszających negatywne skutki
wykonywania tego pozwolenia wodnoprawnego,niezbędne
przedsięwzięcia ograniczające
negatywne oddziaływanie na środowisko,
-sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód,
do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo, o ile wykraczają one poza wymagania wynikające z przepisów,
-sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody,

-sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych,
prowadzenie okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni,
-sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź awarii
urządzenia istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania
z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym
czasem trwania tych warunków, wskazanie zakazów, które będą obowiązywać w sąsiedztwie budowanego urządzenia wodnego obszaru, na którym one obowiązują.
W razie potrzeby w pozwoleniu wodnoprawnym dodatkowo ustala się obowiązek:
-prowadzenia pomiarów jakości wód podziemnych oraz wód płynących poniżej i powyżej miejsca zrzutu ścieków, z określeniem częstotliwości i metod tych pomiarów,
-wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania urządzeń wodnych, stosownie do odnoszonych korzyści,
-wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania wód, stosownie do wzrostu
tych kosztów w wyniku realizacji tego pozwolenia,
58

Procedury administracyjne w budownictwie

-odtworzenia retencji przez budowę służących do tego celu urządzeń wodnych lub realizację innych przedsięwzięć, jeżeli w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego
nastąpi zmniejszenie naturalnej lub sztucznej retencji wód śródlądowych,
-podjęcia działań służących poprawie stanu zasobów ryb lub uczestniczenia w kosztach
zarybiania wód powierzchniowych, jeżeli w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego nastąpi zmniejszenie populacji ryb lub utrudnienie ich migracji.
Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii.

W
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Problem ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem oraz emisji substancji i energii
jest regulowany Ustawą Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z zapisami tej ustawy każda działalność, w wyniku której następuje:
-wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
-wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
-wytwarzanie odpadów,

może być kontrolowana przez administrację ochrony środowiska i w zależności od rozmiaru emisji wymaga pozwolenia lub zgłoszenia albo w przypadku niewielkiego zagrożenia zanieczyszczeniem jest dozwolona bez decyzji administracyjnych.
Rodzaje inwestycji i działalności, które wymagają zgłoszenia precyzuje Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których
eksploatacja wymaga zgłoszenia.Organami wydającymi pozwolenia na emisję substancji lub energii do środowiska oraz przyjmującymi zgłoszenia instalacji są:
-starosta we wszystkich sprawach oprócz,
-wojewoda w sprawach:związanych z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko jest wymagane, eksploatacją instalacji na terenach zakładów zaliczanych
do tych ww. przedsięwzięć,dotyczących przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych,
-wójt, burmistrz lub prezydent miasta w sprawach zwykłego korzystania ze środowiska
przez osoby fizyczne m.in.:wydawania decyzji, w których ustala wymagania dotyczące
eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione
koniecznością ochrony środowiska,przyjmowania zgłoszeń instalacji, z której emisja nie
wymaga pozwolenia, ale może negatywnie oddziaływać na środowisko.
Organy ochrony środowiska mogą udzielić pozwolenia:zintegrowanego,na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód
lub do ziemi (opisane w poprzednim rozdziale), na wytwarzanie odpadów,
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Pozwolenie na wprowadzenie do środowiska odpadów.
W zakresie emisji gazów lub pyłów do powietrza prawo wymienia następujące instalacje, które wymagają lub nie wymagają pozwoleń i zgłoszeń:
Lp.

Instalacje

wymagają- wymagające Nie wymagające pozwolece pozwo- zgłoszenia
nia ani zgłoszenia
lenia
O łącznej nominalnej mocy:
do 1 MW
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W

1. energetyczne
opalane węglem ka·od 5 MW 1 – 5 MW
miennym;
opalane koksem,
drewnem, słomą,
olejem napędowym
i opałowym, benzyną
lub opalane koksem,
drewnem, słomą,
olejem napędowym,
od 10 MW 1 – 10 MW
olejem opałowym,
benzyną oraz węglem
kamiennym, z tym
że nominalna moc
cieplna wprowadzona
w węglu kamiennym
nie przekracza 5 MW
opalane paliwem
gazowym lub opalane
paliwem gazowym
oraz węglem kamiennym, koksem,
drewnem, słomą,
olejem napędowym,
olejem opałowym,
benzyną oraz węglem
kamiennym, z tym
że nominalna moc
·od 15
cieplna wprowadzona
1 – 15 MW
MW
w węglu kamiennym
nie przekracza 5
MW, a nominalna
moc cieplna wprowadzona w węglu
kamiennym, koksie,
drewnie, słomie, oleju
napędowym, oleju
opałowym, benzynie
nie przekracza 10
MW.
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do 1 MW
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inne niż energetyczne, opalane węglem
kamiennym, koksem,
drewnem, słomą,
olejem napędowym
i opałowym, paliwem
gazowym, z których

3.

4.

5.

6.
7.

wprowadzane do powietrza gazy lub pyły
pochodzące z prowadzonych w tych
instalacjach procesów
innych niż spalanie
paliw nie powodują
przekroczenia 10
% dopuszczalnych
poziomów substancji
w powietrzu albo 10
% wartości odniesienia.

powyżej 1 0,5 – 1 MW
MW

do 0,5 MW
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2.

W

wprowadzane do powietrza gazy lub pyły
pochodzą wyłącznie
ze spalania tych paliw
lub

o łącznej nominalnej
mocy:
do produkcji węgla
drzewnego
do suszenia zboża, innych płodów
rolnych lub leśnych
o wydajności: na godzinę
do przechowywania
zboża, innych płodów
rolnych lub leśnych
w ilości
do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych
do oczyszczania
ścieków

-

Wszystkie

-

-

więcej niż
30 Mg

do 30 Mg

-

więcej niż
50 Mg

do 50 Mg

-

Wszystkie

-

-

-

Wszystkie
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do chowu i hodowli
zwierząt
zaliczone do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko,
dla których
sporządzenie
raportu OOS jest
obowiązkowe

10.

11.

12.

13.
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–

–

Wszystkie

–
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9.

zaliczone do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko,
dla których
sporządzenie raportu
OOS może być
wymagane

W

8.

Wszystkie

nie zaliczone
do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać
na środowisko
do produkcji szkła
o wydajności na dobę
do suszenia, brykietowania i mielenia
węgla o mocy przerobowej surowca
na godzinę
do produkcji wapna
palonego o wydajności na dobę
do lakierowania lub
malowania zużywające wyrobów lakierowych o wysokiej
zawartości cząstek
stałych lub wyrobów
lakierowych wodorozcieńczalnych
w ilości na rok
stosowane w gastronomii, przystosowanej do obsługi osób
na dobę

-

-

Wszystkie

więcej niż
1 Mg

mniej niż 1
Mg

-

więcej niż mniej niż 30
30 Mg
Mg

-

więcej niż mniej niż 10
10 Mg
Mg

-

więcej niż
1 Mg

mniej niż 1
Mg

-

-

więcej niż
500

do 500
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14.

15.
16.

19.

-

większej niż
50 Mg

do 50 Mg

-

wszystkie

-

-

więcej niż
20 m3

do 20 m3

-

-

Wszystkie

-

wszystkie

-

-

wszystkie

-
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18.

W

17.

stosowane w przechowalniach owoców
i warzyw, przystosowanych do jednoczesnego przechowywania owoców lub
warzyw w ilości
stosowane w młynach
spożywczych
zbiorniki materiałów
sypkich o pojemności
Zbiorniki bezodpływowe kanalizacji
lokalnej
Dygestoria
inne niż wymienione
wyżej rodzaje instalacji, w przypadku których żadna z substancji wprowadzanych
do powietrza nie powoduje przekroczenia
10 % dopuszczalnych
poziomów substancji
w powietrzu albo 10
% wartości odniesienia

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane, jeżeli wytwarza się powyżej 1
Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż
niebezpieczne.Pozwolenie wydaje się na wniosek prowadzącego instalację.
Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

-oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby, adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
-informację o tytule prawnym do instalacji, informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
-ocenę stanu technicznego instalacji,informację o rodzaju prowadzonej działalności,
-opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji,bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, wraz ze schematem technologicznym,
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-informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,wielkość
i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia,
-informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,

W

-informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
wyniki pomiarów wielkości emisji z istniejącej instalacji,zmiany wielkości emisji jakie
nastąpiły po wydaniu ostatniego pozwolenia dla istniejącej instalacji,
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-planowane działania, w tym przewidywane środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji,
-proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych, w szczególności
pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
-przewidywany sposób zakończenia eksploatacji instalacji niestwarzający zagrożenia
dla środowiska,czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.
Oprócz ww. ogólnych wymagań co do zawartości wniosku o wydanie pozwolenia
na emisję ustawa Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o odpadach zawierają dodatkowe wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów pozwoleń: na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów, czy też pozwolenia zintegrowanego.Pozwolenie zintegrowane jest szczególnym rodzajem pozwolenia na korzystanie
ze środowiska i dotyczy inwestycji i przedsięwzięć (prawo ochrony środowiska używa
pojęcia instalacji), których funkcjonowanie może znaczne zanieczyszczenie środowiska.
Rodzaje takich instalacji określił minister środowiska w swoim rozporządzeniu w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Są to m.in. huty, rafinerie, kopalnie i inne duże zakłady przemysłowe o dużej uciążliwości dla środowiska
i ludzi. Pozwolenie zintegrowane jest jednym wspólnym pozwoleniem na emisję wszelkich substancji i energii do środowiska.
Wszystkie rodzaje pozwoleń na emisję do środowiska substancji lub energii muszą
określać:
-rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom,
wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie
większą niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowania,
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-maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie
warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności w przypadku rozruchu i wyłączenia instalacji, a także warunki wprowadzania do środowiska
substancji lub energii w takich przypadkach,jeżeli ma to wpływ na określenie wymagań
ochrony środowiska:
-wymagany termin zakończenia eksploatacji instalacji,dopuszczalny łączny czas dalszej
eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,

W

-źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii,
dla nowej instalacji – termin, od którego jest dopuszczalna emisja.
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Pozwolenie wydawane jest na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.

Uzgodnienia w sprawie inwestycji na terenach prawnej ochrony przyrody.

Uzgadnianie inwestycji na obszarach prawnej ochrony przyrody następuje już na etapie
ustalania warunków zabudowy wz lub licp.Decyzje te wymagają uzgodnienia z właściwymi organami ochrony przyrody .Ustawa o ochronie przyrody wprowadza szczególne przepisy w zakresie prowadzenia wszelkich prac zmieniających stosunki wodne,
ponieważ zmiany warunków gruntowo-wodnych wpływają wyjątkowo degradująco
na środowisko przyrodnicze. Prowadzenie robót polegających na regulacji wód oraz
budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne – na terenach
o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego,
terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek
i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych, następuje na podstawie
decyzji wojewody, który ustala warunki prowadzenia robót. Wydanie decyzji o warunkach prowadzenia robót następuje przed uzyskaniem pozwolenia budowlanego.

4.10.Zezwolenia na usunięcie drzew-opłaty.

Ustawa o ochrona przyrody zawiera również zapisy, które mają na celu ochronę terenów
zieleni i zadrzewień w miastach i wsiach, w szczególności ochronę drzew oraz krzewów. Ustawa mówi, że wszelkie prace budowlane, roboty ziemne, prowadzone w pobliżu drzew lub krzewów, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nieszkodzący
drzewom lub krzewom.
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Jeżeli prace wymagają usunięcia drzew lub krzewów to inwestor jest zobowiązany
do uzyskania odpowiedniego zezwolenia od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Zezwolenia takiego udziela się na wniosek inwestora.
We wniosku o wydanie zezwolenia inwestor powinien zamieścić informacje dotyczące
gatunku drzewa, obwodu jego pnia, przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo,
przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa ,w przypadku krzewów podaje się
wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.Informacje podane we wniosku
służą ustaleniu opłaty za usunięcie drzew lub krzewu.
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Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub
krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.Wymogiem
uzyskania zezwolenia objęte są wszystkie drzewa, za wyjątkiem drzew i krzewów:w lasach;owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;na plantacjach drzew i krzewów;których wiek
nie przekracza 5 lat;usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych
lub zoologicznych;usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;które utrudniają
widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie
decyzji właściwego organu;stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie
decyzji właściwego organu.
Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustala się w wydanym zezwoleniu.Opłaty ustala
się w zależności od obwodu pnia, rodzaju lub gatunku (odmiany) drzewa, a za usunięcie
krzewów – w zależności od powierzchni porośniętej krzewami.Wójt odracza na 3 lata
termin uiszczenia opłaty, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce
lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami.
Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;które
zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych;które
zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami
pielęgnacyjnymi drzew i krzewów; które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie,
z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;topoli o obwodzie pnia powyżej
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100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych,
jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych
ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
z grobli stawów rybnych;jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących
kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.
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Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla
roślinności;usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów.
Karę nałożoną za zniszczenie terenów zieleni umarza się w całości, jeżeli posiadacz nieruchomości odtworzył w najbliższym sezonie wegetacyjnym zniszczony teren zieleni.
Administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie
drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek.
Podstawa prawna .

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek
opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. 2004 nr 228 poz. 2306)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub
krzewów (Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2229)
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 października 2005 r. w sprawie stawek
opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006 (M.P.
2005 nr 62 poz. 861)

4.11.Pozwolenie na budowę.

Ustawa Prawo budowlane.
Działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych normuje Ustawa Prawo budowlane. Prawo budowlane określa również
zasady działania organów administracji publicznej w dziedzinie projektowania, budowy,
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utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. Prawo budowlane operuje ściśle zdefiniowanym słownikiem, najważniejsze pojęcia zostały podane w rozdziałe zwierającym
podstawowe pojęcia i definicje .
Wymóg uzyskania pozwolenia na budowę.
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Prace budowlane w zasadniczej części wymagają od inwestora uzyskania pozwolenia
na budowę. Jednak pewne rodzaje obiektów i prac budowlanych nie wymagają decyzji
o pozwoleniu na budowę, a jedynie podlegają zgłoszeniu do odpowiednich władz. Istnieją także takie rodzaje obiektów i prac budowlanych, które nie wymagają ani pozwolenia ani zgłoszenia. Ustawa Prawo budowlane wymienia wszystkie tego typu przedsięwzięcia .
W zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska wymagają jedynie zgłoszenia
właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej:
-budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej (m.in. szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3)
-budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3
na dobę
-budowa obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia
poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
-budowa opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych
umocnień brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących
konstrukcji oporowych.
-przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
-remont istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nie obejmuje on zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych
obiektu ... albo zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej lub powodzią,
-przebudowie i remoncie przyłączy do budynku: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
-remont obiektów regulacji rzek, wykonanie i remont urządzeń melioracji szczegółowych, z wyjątkiem:
ziemnych stawów hodowlanych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
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-wykonanie i remont ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej
50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych,
-przebudowa i remont sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych prowadzonych po dotychczasowych trasach,
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-wykonywanie podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów
wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp
podwodnych akwenu, objętych uprzednio uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym
i pozwoleniem na wykonywanie robót czerpalnych.
Zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych należy dokonać przed terminem
zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. W zgłoszeniu należy określić rodzaj,
zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy
dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia
wymagane odrębnymi przepisami . W przypadku budowy przyłączy należy przedstawić
projekt zagospodarowania działki lub terenu.
Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni
od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu
i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
Przepisy z zakresu ochrony środowiska wprowadziły obowiązek uzyskania pozwolenia
na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko oraz
przedsięwzięcia mogącego znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000,
które nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony.
Waściwości organów.

Władze architektoniczno-budowlane sprawują dwa rodzaje zadań – administracyjne
oraz kontrolno-nadzorcze . Zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonują następujące organy: starosta, wojewoda, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Zadania nadzoru budowlanego wykonują następujące organy: powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład
zespolonej administracji wojewódzkiej, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego należy :
-nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności: zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania
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przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu
robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
-zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
-właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,stosowania wyrobów budowlanych,
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-wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane.
Właściwość organów przyjmujących zgłoszenia i wydających pozwolenia na budowę.
Organ właściwy

Wszystkie pozwolenia i zgłoszenia oprócz przypadków
opisanych poniżej
Wszystkie sprawy w drugiej instancji jako organ wyższego stopnia w stosunku do starosty
Wszystkie sprawy dot. obiektów i robót budowlanych:
usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów
i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu
i transportu morskiego
hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych
obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych
i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi
dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg
i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach
pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg
ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek
usytuowanych na obszarze kolejowym
lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
usytuowanych na terenach zamkniętych
Wniosek o pozwolenie na budowe.
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Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył wniosek w tej
sprawie w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, złożył
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć :
1.cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami szczególnymi,
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2.oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana
zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,
3.specjalistyczną opinię dla obiektów budowlanych: których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub których projekty budowlane zawierają nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nie
znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach.
Projekt budowlany przedstawiany do zatwierdzenia musi spełniać ściśle określone warunki, ogólne wymagania opisuje ustawa Prawo budowlane , a dokładniejsze zawarte
są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego.
Projekt budowlany powinien zawierać:

1.projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących
i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów,
w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
2.projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane
niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania
do otoczenia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego – również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych,
stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia
obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, oświadczenie właściwego zarządcy
drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną,
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3.w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne
warunki posadowienia obiektów budowlanych.
Projekt budowlany może być sporządzony wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i musi być zgodny z ustaleniami określonymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami techniczno-budowlanymi.
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Projekt musi być także sprawdzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane lub
rzeczoznawcę budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. Nie wymagają sprawdzenia tylko projekty obiektów o prostej konstrukcji, nie stwarzających zagrożenia dla użytkowników i otoczenia, takie jak: budynki
mieszkalne jednorodzinne i małe domy mieszkalne, niewielkie obiekty gospodarcze,
inwentarskie, składowe.
Dodatkowo projekt musi być zgodny z wszelkimi aktami,wykonawczymi ,rozporządzeniami ,normami m,wytycznymi obowiązującymi w czasie jego wykonywaniaspełniaćistnieją pewne szczegółowe przepisy, które uściślają formę, zakres i zasady wykonania
projektu w tym również:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie ,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych .
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie .
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie .
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie .
Ustawa o wyrobach budowlanych wraz z aktami wykonawczymi.
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Decyzja o pozwoleniu na budowę
Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza :
-zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku tego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności
określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,zgodność projektu zagospodarowania działki z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
-kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, czy osoby sporządzające projekt oraz dokonujące sprawdzenia projektu posiadają wymagane
uprawnienia budowlane.
W decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ, w razie potrzeby:

-określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,określa czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych, określa
terminy rozbiórki: istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego
użytkowania, tymczasowych obiektów budowlanych,
-określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie,

-nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeżeli jest to uzasadnione
względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź ochrony środowiska.
Właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego, będącego zakładem pracy, nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie. Decyzję
o pozwoleniu na budowę właściwy organ przesyła niezwłocznie organowi, który wydał
decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Właściwy organ prowadzi
rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przechowuje zatwierdzone projekty budowlane, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę, co najmniej przez
okres istnienia obiektu budowlanego.
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Realizacja inwestycji-budowa.
Prace budowlane prowadzone są pod ścisłemu nadzorowi zgodnie z ustawą Prawo budowlane.W zakresie prowadzenia prac budowlanych inwestor musi powierzyć prowadzenie prac kierownikowi budowy, a także w przypadku wielu rodzajów prac ustanowić także inspektora nadzoru inwestorskiego. Funkcje kierownika i inspektora nadzoru
mogą pełnić wyłącznie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane lub
stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej.
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Inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych , co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając
na piśmie:
oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami
budowlanymi),
oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, w przypadku
ustanowienia nadzoru inwestorskiego, informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
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. Przebieg robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w toku wykonywania robót jest dokumentowany urzędowo w dzienniku budowy Rozpoczęcie budowy obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę, poprzedzone jest
geodezyjnym wyznaczeniem tych obiektów w terenie, a po ich wybudowaniu jest przeprowadzana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
Pozwolenie na użytkowanie.

Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić w większości przypadków po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy. Jeżeli organ ten nie zgłosi sprzeciwu to można
przystąpić do użytkowania.
W przypadku inwestycji budowlanych ,poza domkami jednorodzinnymi,
w zasadniczej części wszystkie obiekty wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest wymagane, jeżeli:
-na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on
zaliczony do określonych kategorii,obiekty sportu i rekreacji, budynki kultury, nauki
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i oświaty, budynki kultu religijnego, służby zdrowia, opieki społecznej, administracji
publicznej, mieszkalne wielorodzinne, hotele, budynki biurowe, handlu i gastronomii,
stacje paliw, place składowe, składowiska odpadów, parkingi, obiekty gospodarki wodnej jak zbiorniki wodne, stawy rybne, budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe
i regulacyjne, drogowe i kolejowe obiekty mostowe, wolno stojące kominy i maszty,
obiekty służące do korzystania z wód,
-nałożono taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę,
-właściwy organ wstrzymał postanowieniem prowadzenie robót budowlanych
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-przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem
wszystkich robót budowlanych.
Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, zgodnie z właściwością
wynikającą z przepisów szczególnych, organy Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej.
Niezajęcie stanowiska przez organy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag tzw.milczącą zgodę .
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć: oryginał dziennika
budowy, oświadczenie kierownika budowy: o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie
korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
protokoły badań i sprawdzeń, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy.
Właściwy organ wydaje pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego po obowiązkowej
kontroli:
1.zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu,
2.zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:
-charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
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-wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,
-geometrii dachu,
-wykonania urządzeń budowlanych,
-zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego,
3.zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego,
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4.wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego,
5.rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych,
6.uporządkowania terenu budowy.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego lub inny właściwy organ może w pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego określić warunki użytkowania tego obiektu
albo uzależnić jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych
robót budowlanych. Jeżeli organ stwierdzi, że obiekt budowlany spełnia warunki, pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych
związanych z obiektem, w wydanym pozwoleniu na użytkowanie może określić termin
wykonania tych robót. Przepisu tego nie stosuje się do instalacji i urządzeń służących
ochronie środowiska. Ustalenia z zakresu ustawa Prawo ochrony środowiska , wymuszają ,że nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub
instalacja nie mogą być oddane do użytku, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska.
Wymaganiami ochrony środowiska dla nowo zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji są:wykonanie wymaganych
przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych
chroniących środowisko,zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych,
wynikających z ustaw lub decyzji,uzyskanie wymaganych decyzji określających zakres
i warunki korzystania ze środowiska,dotrzymywanie na etapie wymaganych prawem
badań i sprawdzeń, wynikających z mocy prawa standardów emisyjnych oraz określonych w pozwoleniu warunków emisji.
Na 30 dni przed terminem oddania do użytku nowo zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, inwestor jest obowiązany
poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie:
-oddania do użytku nowo zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu budowlanego,
zespołu obiektów lub instalacji,
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-zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany.
Administracja w budownictwie.
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Administracja publiczna zajmująca się budownictwem działa w dwóch obszarach: administracji architektoniczno – budowlanej ,nadzoru budowlanego.,natomiast administracja
publiczna w budownictwie wykonywana jest na szczeblach: powiatowym, odpowiednio
przez: starostę i powiatowego inspektora nadzoru budowlanego . wojewódzkim, odpowiednio przez: wojewodę i wojewodę przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru
budowlanego ,centralnym, przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, łączącego w sobie funkcje organu administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru
budowlanego.
Nadzór budowlany jako administracja zespolona.
Nadzór budowlany funkcjonuje w ramach administracji zespolonej. Administracja
zespolona na terenie województwa działa pod zwierzchnictwem wojewody. Zgodnie
z obowiązującą zasadą kompetencji, wprowadzoną ustawą o zmianie niektórych ustaw
określających kompetencje organów administracji publicznej , jak najwięcej kompetencji
przypisano organom administracji znajdującym się na jak najniższym szczeblu. Skutkiem takiego ukształtowania organów nadzoru budowlanego jest to, że posiadają one
swoje własne, nie zastrzeżone do właściwości innych organów, kompetencje. Kompetencje te mogą być realizowane jedynie przez te organy; nie mogą zostać przejęte przez
organ wyższego stopnia.Jeśli więc zadanie jest ustawowo przypisane powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego ,tylko on jest władny je zrealizować.
Relacje miedzy organami
Nadzór nad organami nadzoru budowlanego sprawują: nad powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego:rada powiatu, która jest właściwa do rozpatrywania
skarg na powiatowego inspektora nadzoru budowlanego – jako osoby będącej kierownikiem powiatowej inspekcji, natomiast jeżeli skarga dotyczy powiatowego inspektora, jako organu administracji publicznej, działającego w określonym postępowaniu administracyjnym, jak również obsługującego go powiatowego inspektoratu,
właściwy jest wojewoda, przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego ,wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego,
który jako organ wyższego stopnia sprawuje nadzór nad właściwym poziomem merytorycznym prac Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego , starosta, będący zwierzchnikiem administracji zespolonej w powiecie oraz pełniący w stosunku
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego funkcję pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.nad wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego:
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, który jako organ wyższego stopnia sprawuje nadzór nad właściwym poziomem merytorycznym prac Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz nadzoruje jego działalność, wojewoda, będący zwierzchnikiem administracji zespolonej w województwie oraz pełniący w stosunku do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego funkcję pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.
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Nadzór nad działalnością organów administracji architektoniczno – budowlanej sprawują: nad starostą
wojewoda, jako organ wyższego stopnia w stosunku do starosty,Ponadto, wojewódzki
inspektor nadzoru budowlanego sprawuje kontrolę nad działalnością starosty wynikająca ze stosowania przepisów prawa budowlanego, badając prawidłowość postępowania
administracyjnego oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień nad wojewodą
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego sprawuje kontrolę nad jego działalnością wynikającą ze stosowania ustawy Prawo budowlane oraz właściwym poziomem merytorycznym prac w tym zakresie.
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane do podstawowych obowiązków administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy również:
1.nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
-zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
-warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach
budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
-zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
-właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
-stosowania wyrobów budowlanych,
2.wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą;

3.kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji;
4.dokonywanie czynności kontrolnych, które stanowią podstawę do wydania decyzji
oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.
Do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa należą sprawy i związane z nimi środki działania określone w ustawie, dotyczące obiektów i robót budowlanych zakładów górniczych .
Do zadań organów nadzoru budowlanego należy : kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,ontrola zgodności wykonywania robót budowlanych
z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi
w decyzji o pozwoleniu na budowę,sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia
tych funkcji,sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych ,kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej
,wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego kontroluje działania starosty, zaś Główny
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Inspektor Nadzoru Budowlanego działania wojewody,badanie przyczyn powstawania
katastrof budowlanych; współdziałanie z organami kontroli państwowej.
Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego
badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień;
sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych
na podstawie przepisów prawa budowlanego.
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5. Odpowiedzialność prawna osób pełniących samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie.
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Problemy odpowiedzialności prawnej w budownictwie przez wiele lat nie były traktowane z należytym szacunkiem, jednak w związku ze zwiększeniem roli czynników
prawnych w procesach inwestycyjnych ich znacznej intensyfikacji, realizacji wielu
inwestycji różnym znaczeniu gospodarczym w praktyce prawnej pojawiło się szereg
procedur w tym zakresie. Realizacja inwestycji prowadzi do różnych nieprawidłowości
,które muszą być rozstrzygane na gruncie obowiązującego prawa ,również w przypadku
ich wadliwości, a straty z tego tytułu osiągają znaczne wartości. Pojawiają się wtedy
zagadnienia odpowiedzialności materialnej i nie materialnej ,przenoszące się na odpowiedzialność w różnych obszarach procesów inwestycyjnych w tym odpowiedzialności
osób decydujących o inwestycjach w tym również osób pełniących samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie. Ponieważ w tych procesach i procedurach uczestniczą
osoby posiadające określone prawem uprawnienia i kwalifikacje jak inżynier budownictwa, technik budownictwa ,architekt, projektant ,kierownik budowy, kierownik robót,
inspektora nadzoru inwestorskiego czyli każda osoba pełniąca samodzielną funkcję
techniczną w budownictwie (opsftw),zatem mogą one ponosić jedną z kilku rodzajów
odpowiedzialności przewidzianych przepisami Prawa Budowlanego, Kodeksu Karnego, Kodeksu Wykroczeń, Kodeksu Cywilnego ,Prawa Autorskiego, Kodeksu Etyki
Zawodowej i innych przepisów związanych z prowadzeniem działalności inwestycyjnej
w budownictwie czyli odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej, zawodowej i dyscyplinarnej .
Odpowiedzialność projektantów, kierowników budowy, kierowników robót ,inspektorów nadzoru jest wiedzą bardzo obszerną, zróżnicowaną ,wielkoobszarową ,dotyczącą
wielu pól prawnych. Każde pole prawne odpowiedzialności jest związane z r4óznymi
,specyficznymi procedurami, postępowaniami ,obowiązkami prawnymi oraz zróżnicowanymi środkami odwoławczymi. Przede wszystkim inżynierowie narażeni są na ponoszenie odpowiedzialności zawodowej w świetle przepisów ustawy prawo budowlane
oraz t odpowiedzialność dyscyplinarną. Jeszcze innym rodzajem odpowiedzialności jest
odpowiedzialność cywilna – związana zazwyczaj koniecznością zapłaty odszkodowania.
Najbardziej dotkliwymi są jednak odpowiedzialność karna, mogąca spowodować skazanie na karę bezwzględnego pozbawienia wolności i odpowiedzialność odszkodowawcza
przekraczająca wartości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Wiedza w zakresie odpowiedzialności w procesach inwestycyjnych jest niezwykle
skomplikowana i wymaga zapoznania się przynajmniej z podstawami prawnymi.
Zakres odpowiedzialności osób ,uczestników procesu inwestycyjnego ,projektanta,
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kierownika budowy, kierownika robót,inspektora nadzoru i innych osób ze względu
na specyfikę procesu inwestycyjnego jest odpowiedzialnością wielopłaszczyznową, wieloetapową, niezwykle skomplikowaną i zawierającą poważny zakres praw, rozporządzeń
,wytycznych ,norm, obowiązków ,wymagań określonych w zasadzie przez wszelkie
przepisy związane z realizacją procesów inwestycyjnych i procedur administracyjnych .
Wszelkie postępowania w zakresie odpowiedzialności prawnej ,zdaniem autora, winny
być prowadzone przez prawników posiadających doświadczenie w tego typu sprawach
z udziałem rzeczoznawców budowlanych z doświadczeniem w wykonywaniu opinii
sądowych w zakresie odpowiedzialności zawodowej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i projektowaniu ,budowie, utrzymaniu, diagnostyki
obiektów budowlanych.
Bowiem w wielu postępowaniach niezbędna jest ocena wielu zjawisk ,działań technicznych w oparciu o warunki techniczne, rozporządzenia, normy techniczne ,szczegółowe
instrukcje budowlane, diagnostykę techniczną i budowlaną jako opinie stricte techniczne lub techniczno-prawne z zakresu budownictwa. Pozwala to na właściwe przygotowanie materiału dowodowego podstawy do działań prawnych.
W dalszej części opracowania pod pojęciem inżynier budownictwa będziemy również
rozumieć każdą osobę pełniącą samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, gdyż
w zasadzie odpowiedzialność wszystkich osób ,uczestników procesu inwestycyjnego
mimo swego zróżnicowania formalnego posiada w swojej istocie wiele cech wspólnych.
Odpowiedzialności prawnej podlega również uczestnik procesu inwestycyjnego ,inwestor, właściciel nieruchomości, działki budowlanej, zarządca nieruchomości na których
ciąży szereg obowiązków prawnych określonych w prawie ,rozporządzeniach, instrukcjach ,normach, orzeczeniach, wyjaśnieniach rozstrzygnięciach sądowych, interpretacjach prawnych i innych dokumentach .
Podstawowym aktem normatywnym, który szczegółowo reguluje problematykę
projektowania, budowy, utrzymania oraz rozbiórki obiektów budowlanych, a także
przede wszystkim pozycję prawną inżyniera budownictwa(opsftwb), jego prawa oraz
obowiązki jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr
243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami),a o sprawach odpowiedzialności zawodowej
.w tym wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego mówi Ustawa
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
Odpowiedzialności tej podlegać mogą wszystkie osoby pełniące samodzielną funkcję
techniczną w budownictwie projektanta ,kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika robót jeśli popełniła jedno z przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 90 – 94 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz uczestnicy procesu inwestycyjnego, jak również
po jego zakończeniu i odbiorze końcowym ,na etapie utrzymania budynków ,obiektów
we właściwym stanie technicznym.
Również Art. 95 Prawa Budowlanego stwierdza ,że odpowiedzialności takiej podlegać
może osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną jeśli dopuściła się występków lub
wykroczeń, określonych w Prawie Budowlanym, może zostać ukarana wskutek rażących błędów lub zaniedbań, spowodowania zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska ,znacznych szkód materialnych, nie spełniania lub nie82
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dbałego spełniania swoich obowiązków, uchylania się od podjęcia nadzoru autorskiego
lub wykonywania niedbale obowiązków wynikających z pełnienia tego nadzoru.
Zgodnie z art. 45 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z późn. zm.) inżynier budownictwa może podlegać takiej odpowiedzialności,
jeśli w sposób zawiniony naruszy jeden z obowiązków członka izby.
W przypadku odpowiedzialności cywilnoprawnej zwanej również kontraktową polegającą między innymi na nienależnym wykonaniu umowy, deliktową za wyrządzenie
szkody czynem niedozwolonym, mające charakter odszkodowawczy odpowiedzialność
może ponieść inżynier pełniący samodzielną funkcję techniczną w budownictwie jeżeli
swoim niezgodnym z prawem działaniem wyrządzi inwestorowi szkodę. Może ponieść
także konsekwencje w przypadku projektanta za naruszenie praw autorskich twórcy
projektu budowlanego.
Niesłychanie ważnym elementem odpowiedzialności prawnej jest zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wraz ze zmianami.(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.z późniejszymi ) Dział V.
Bezpieczeństwo konstrukcji, a w szczególności
§ 203, § 204, § 205, § 206.Odpowiedzialność ta spoczywająca głownie na projektancie
konstrukcji obiektu,a na etapie użytkowania na osobie przeprowadzającej okresowe
kontrole stanu technicznego.
Zatem można stwierdzić, że uczestnicy procesu inwestycyjnego ,użytkownicy, właściciele nieruchomości, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
,jak również wszystkie osoby wykonujące jakąkolwiek działalność związaną z budownictwem mogą w różnoraki sposób odpowiadać za naruszenia prawa, brak należytej
staranności, czy też inne nieprawidłowości.
Naruszeniem prawa jest również zaniechanie, brak reakcji, brak skutecznego działania
w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa budynku, budowli ,instalacji,
szczególnie ,kiedy osoby posiadające stosowne uprawnienia pozostają obojętne na zagrożenia. Ponad wszystko, tak jak winnych zawodach osoby posiadające uprawnienia
budowlane nie pełnią tych obowiązków w czasie godzin pracy, ale muszą reagować
na wszelkie zagrożenia ,a zasady etyki zawodowej obowiązują cały czas.

5.1 Podstawa prawna w zakresie odpowiedzialności zawodowej.
Podstawa prawna w zakresie odpowiedzialności prawnej jest niezwykle obszerna
i w zasadzie zawiera wszelkie ustawy, rozporządzenia, normy, warunki techniczne występujące na przestrzeni lat, gdyż właściwa ocena odpowiedzialności prawnej wymaga
w wielu przypadkach znajomości wielu nieobowiązujących już przepisów. Szczególnie
,gdy ocenie podlegają zdarzenia i obiekty realizowane w czasie obowiązywania innych
przepisów współczesnych dla obiektu. W załączniku zamieszczono wykaz wszystkich
ustaw, rozporządzeń i przepisów.
Podstawowe ustawy i przepisy prawne
83
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1.Kodeks Karny
2.Kodeks Wykroczeń
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)
7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2174)
8. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 2001 nr 5 poz. 42 z późn. zm.)
9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z późn. zm.)
10.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wraz ze zmianami.(Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z 2002 r.z późniejszymi ) a w szczególności Dział V.Bezpieczeństwo konstrukcji
§ 203. Budynki i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane
w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania
nie prowadziły do:
1) zniszczenia całości lub części budynku,
2) przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
3) uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku
znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,
4) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
§ 204. 1. Konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania
w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji.
2. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz w jego pobliżu, a także
zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia.
3. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji budynku nie mogą wystąpić:
1) lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej
niekonstrukcyjnych części budynku,
2) odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej
przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń, oraz
uszkodzenia części niekonstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,
3) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgod84
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nie z przeznaczeniem.
4. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji, o których mowa w ust. 1, uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania
i obliczania konstrukcji.
5. Wzniesienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może
powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia
jego przydatności do użytkowania.
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6. W zakresie stanów granicznych przydatności do użytkowania budynków projektowanych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej, wymaganie określone
w ust. 4 nie dotyczy tych odkształceń, uszkodzeń oraz drgań konstrukcji, które wynikają z oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą.
7. Budynki użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania znacznej liczby osób, takie jak: hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe,
handlowe, dworcowe powinny być wyposażone, w zależności od potrzeb, w urządzenia
do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji, takich jak:
przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w konstrukcji.
§ 205. Na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej powinny być stosowane zabezpieczenia konstrukcji budynków, odpowiednie do stanu zagrożenia, wynikającego z prognozowanych oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą, przez
które rozumie się wymuszone przemieszczenia i odkształcenia oraz drgania podłoża.
§ 206. 1. W przypadku, o którym mowa w § 204 ust. 5, budowa powinna być poprzedzona ekspertyzą techniczną stanu obiektu istniejącego, stwierdzającego jego stan bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania, uwzględniającą oddziaływania wywołane
wzniesieniem nowego budynku.
2. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku,
z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.

5.2.Obowiązki projektanta inżyniera budownictwa na podstawie
ustawy Prawo budowlane.

Bezpieczeństwo konstrukcji.
Projektant konstrukcji budowlanych ma za zadanie, na podstawie projektu
architektonicznego i przy współpracy z architektem zaprojektować konstrukcję budynku
zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną oraz obowiązującymi Polskimi Normami.
To właśnie projektant konstrukcji odpowiada później wraz z kierownikiem budowy
za bezpieczeństwo ludzi użytkujących jego konstrukcję.
Bezpieczeństwo konstrukcji to podstawowa przesłanka działalności projektowej
i realizacyjnej projektanta konstrukcji, kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego, kierownika robót i w myśl Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
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w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
– wraz ze zmianami.(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.z późniejszymi ) to ,że budynki
i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane
w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania
nie prowadziły do zniszczenia całości lub części budynku, a przemieszczenia i odkształcenia nie przekraczały dopuszczalnych.
Konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie
stanów granicznych nośności(SGN) oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania (SGU) i przejściowych stanów granicznych(PSGU) ,tak jak w przypadku
oddziaływań typu parasejsmicznego ,oddziaływań wynikających z eksploatacji górniczej w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności SGN
uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa
ludzi znajdujących się w budynku oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia
lub przechowywanego mienia natomiast stany graniczne przydatności do użytkowania
SGU uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie
są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji budynku nie mogą wystąpić lokalne
uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych części budynku,
Nie mogą w poszczególnych elementach konstrukcji obiektu ,czy też elementach wykończeniowych wystąpić odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie
maszyn i urządzeń, oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów
wykończenia,Nie dopuszczalne jest również wystąpienie drgań dokuczliwych dla ludzi
lub powodujących uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz przechowywanych
przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Należy również spełnić wszelkie warunki bezpieczeństwa konstrukcji, projektując ją w taki
sposób by odpowiadała wszelkim normom ,warunkom technicznym, instrukcjom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wznoszenie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników sąsiednich budynków, budowli,
instalacji lub prowadzić do obniżenia jego przydatności do użytkowania.
W zakresie stanów granicznych przydatności do użytkowania budynków projektowanych(SGU) na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej, budynki, budowle ,konstrukcje należy zabezpieczyć na wszelkie oddziaływania powodujące uszkodzenia
,drgania konstrukcji, odkształcenia, które wynikają z oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą.
Budynki użyteczności publicznej ,budynki miejskie jak hale widowiskowe, wystawowe,
targowe, handlowe powinny być wyposażone w systemy stałej kontroli parametrów
istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji czyli przemieszczeń, odkształceń naprężeń
konstrukcji w celu stałego monitorowania stanu bezpieczeństwa.
Na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej powinny być stosowane
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zabezpieczenia konstrukcji budynków, odpowiednie do stanu zagrożenia, wynikającego
z prognozowanych oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą, przez które rozumie się wymuszone przemieszczenia i odkształcenia oraz drgania podłoża.
W przypadku skomplikowanych warunków lokalizacyjnych ,modernizacji, przebudowy
istniejącego budynku etap projektowania powinen być poprzedzony ekspertyzą techniczną stanu obiektu istniejącego, stwierdzającego jego stan bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania, uwzględniającą oddziaływania wywołane wzniesieniem nowego
budynku.Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku
powinny być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, ze szczególnym uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (art. 4, art. 5 ust. 1, art. 18 ust. 1 i 3,
art. 20) do podstawowych obowiązków projektanta należy:
1)
opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami
określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;
Wymóg sporządzenia projektu budowlanego zgodnie ze wskazanymi wyżej
wytycznymi jest najważniejszym obowiązkiem projektanta. Projektant zobligowany
jest do przestrzegania przepisów prawa przy wykonywaniu czynności zawodowych –
projektowaniu. Nie może zatem zaprojektować budynku tylko i wyłącznie na podstawie
swojej wizji lub tez wizji inwestora. Musi przy projektowaniu uwzględnić przede
wszystkim ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wiąże się
to m.in. z obowiązkiem zapewnienia przez projektanta odpowiedniego usytuowania
obiektu na działce budowlanej. W przypadku braku miejscowego planu projektant jest
związany odpowiednimi aktami indywidualnymi – tymi, które dotyczą projektowanej
inwestycji.
Ponadto, wiążące dla projektanta są ustalenia decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie 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, a także
postanowienia pozwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 marcia 1991 r.
o obszarach morskich RP i administracji morskiej.
2)
zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób mających
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych,
zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu
budowlanego;
W przypadku konieczności połączenia specjalności z wielu dziedzin ostateczny
kształt projektu jest oczywiście dziełem wielu osób, co ma miejsce zwłaszcza przy
bardziej skomplikowanych zamierzeniach inwestycyjnych. W takich sytuacjach należy
wyznaczyć głównego projektanta, na którym spoczywa odpowiedzialność za projekt
budowlany jako całość, bez względu na to, ilu występuje innych projektantów –
autorów poszczególnych części składowych projektu.
opracowanie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu
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na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, która jest następnie uwzględniana
w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzanym przez kierownika budowy;
3)
uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych
w zakresie wynikającym z przepisów;
Ze względu na fakt, iż zakres koniecznych opinii, uzgodnień i sprawdzeń zależy
od lokalizacji, przeznaczenia i rodzaju obiektu lub robót budowlanych, nie jest możliwe
uniwersalne jego określenie.
Stwierdzenie, jakie opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych
są niezbędne w przypadku konkretnej inwestycji wymaga analizy przepisów
szczególnych powszechnie obowiązujących (np. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego), jak również analizy charakteru i przeznaczenia tej inwestycji, a także
innych uwarunkowań lokalnych. Jako przykład przepisów, z których wynika zakres
opinii, uzgodnień i sprawdzeń można wskazać przepisy z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy czy przepisy przeciwpożarowe.
4)
sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej;
Powyższa dokumentacja będzie sporządzana przez projektanta w przypadku
zastosowania w obiekcie budowlanym wyrobów budowlanych wykonanych według
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez niego lub z nim
uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność
wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.
5)
wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
W orzecznictwo sądowym zawarte są stwierdzenia, iż „to na projektancie, a nie
na organie administracji architektoniczno-budowlanej spoczywa odpowiedzialność
za przyjęte rozwiązania techniczne wyrok . WSA w Warszawie z 25.3.2004 r., IV SA
4151/02..
W świetle powyższego projektant zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień, które
najczęściej będą kierowane od organów administracyjnych. Na tym tle bardzo często
rodzi się odpowiedzialność po stronie projektanta wobec inwestora za zbyt wydłużony
termin za uzyskanie pozwolenia na budowę.
sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu
w zakresie:
6)
-stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji
z projektem
-uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;
Należy wyraźnie odróżnić nadzór autorski sprawowany przez projektanta będącego
autorem projektu od nadzorowania prac , który polega na tych samych czynnościach
co nadzór autorski, ale sprawowany jest przez innego projektanta.
Projektant nie może się uchylić od tego obowiązku pod rygorem odpowiedzialności
zawodowej.
7)
zapewnienie sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego pod
względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę
mającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej
specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego;
88

Odpowiedzialność prawna osób pełniących samodzielne...

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
i B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w .
yd ww

W

Obowiązek ten odsyła do przepisów szczególnych, które określają organy posiadające
wspomniane uprawnienia dla prawidłowego sprawdzenia projektu, chociażby: ustawa
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawa Prawo wodne, ustawa Prawo
ochrony środowiska, ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy i wielu innych.
dołączenie do projektu budowlanego oświadczenia o jego sporządzeniu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
Projektant oraz sprawdzający zobowiązani są sporządzić powyższe oświadczenia
we własnym zakresie oraz opatrzyć je własnym podpisem. Powinno ono zostać dołączone
do projektu budowlanego jako załącznik.
Brak takiego oświadczenia skutkuje uznaniem przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej, że obowiązek sprawdzenia projektu nie został należycie
wykonany, co w konsekwencji prowadzi do nałożenia na inwestora obowiązku
usunięcia tej nieprawidłowości w oznaczonym terminie, w drodze postanowienia.
Po bezskutecznym upływie terminu określonego w postanowieniu organ wydaje decyzję
o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, projektant jest także zobowiązany
do:
zamieszczenia na stronie tytułowej projektu budowlanego spisu zawartości obiektu wraz
z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień,
pozwoleń lub opinii, w tym specjalistycznych, oraz stosownie do potrzeb oświadczeń
właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu
wraz z warunkami przyłączenia do sieci.
Projektant dysponuje następującymi uprawnieniami:
1.możliwość wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy
dotyczących jej realizacji;
2.żądanie wpisu do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:
-stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia
-wykonywania robót niezgodnie z projektem

5.3.Odpowiedzialnośc projektanta inżyniera budownictwa .
W praktyce działalności gospodarczej szczególnie istotnym zagadnieniem są błędy
popełnione podczas projektowania inwestycji ,które przenoszą się na sferę wadliwości
obiektu budowlanego. prowadzące w ekstremalnych wypadkach do sytuacji kiedy nie
będzie możliwości jego użytkowania.
Obowiązki projektanta w umowie o prace projektowe.
Podstawą prawną w zakresie realizacji umów budowlanych ,w tym umów o wykonanie prac projektowych jest Kodeks Cywilny. Zgodnie z art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dzieła,
a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.Zatem dzieło zgodnie z aktualnie obowiązującym interpretacjami to rezultat pracy ludzkiej, wykonawcy dzieła charakteryzu89
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jący się następującymi cechami:
-rezultat ten musi być z góry określony,
-rezultat ten musi mieć charakter przyszły,
– może mieć charakter materialny lub niematerialny,
-zawsze jednak musi być ucieleśniony w nośniku materialnym, nawet jeśli samo dzieło per se ma charakter nie- materialny.
Projekt budowlany spełnia w pełni definicję dzieła bo:
-projekt budowlany jest rezultatem pracy ludzkiej.
-rezultat prac projektowych jest z góry określony ,a zamawiający posiada wiedzę
na temat celu inwestycyjnego.
-projekt jest wynikiem wykonania zobowiązania projektanta z umowy o prace projektowe ma charakter przyszły.
Projekt budowlany ma w części charakter materialny, jak również niematerialny
i podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 1 ust.2 pkt.6 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór), w szczególności   zaś przedmiotem prawa autorskiego są utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne.
Przedmiotem prawa autorskiego są również projekty konstrukcyjne, technologiczne,
instalacyjne wykonywane przez projektanta inżyniera budownictwa pełniącego samodzielną funkcję techniczną w budownictwie.
Obowiązki projektanta w zakresie ustawy Prawo Budowlane.
Zgodnie z art. 20 ww. ustawy do podstawowych obowiązków projektanta należy:
-opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisów, procedur oraz zasadami wiedzy technicznej;
-zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;
-sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
-uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;
-wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
-sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub in90
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spektora nadzoru inwestorskiego;
-projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.
Umowę o prace projektowe to typowa umowa o dzieło regulowana przepisami
kodeksu cywilnego, związana z przepisami ustawy Prawo budowlane,zatem odpowiedzialność wynikająca z umowy jest ściśle określona Prawem Budowlanym , przepisami,
rozporządzeniami z nim związanymi.
Odpowiedzialność cywilna projektanta wobec zamawiającego za wady fizyczne dokumentacji projektowej
Projektant podlega on odpowiedzialności zawodowej, dyscyplinarnej i karnej czyli
publiczno-prawnej), z drugiej zaś odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania
bądź nienależytego wykona nia umowy o prace projektowe (art. 471 k.c.), odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji czy też nawet z czynu niedozwolonego (art. 415 i następne k.c.).
Odpowiedzialność projektanta wynikać może z powodu istnienia wad dokumentacji
projektowej między innymi:
-zmniejszeniu użyteczności obiektu w stosunku do ustalonych oczekiwań zamawiającego;
-niezgodności rozwiązań z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu;
-niekompletności,
-wadliwości projektów branżowych,błedów w obliczeniach ;
-niezgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami bądź zasadami wiedzy technicznej.
Do odpowiedzialności za wady projektów budowlanych zastosowanie znajdują
przepisy o rękojmi przy sprzedaży.Rękojmią objęte są wady ukryte, wady jawne powinny zostać wychwycone na etapie odbioru projektu. Taką wadą, na którą inwestor, nie będący przecież z reguły specjalistą, powinien zwrócić uwagę podczas odbioru
projektu jest niezgodność wykonanego projektu z założeniami przekazanymi przez
inwestora, wszelkie niezgodności projektu z założeniami przekazanym przez inwestora
możliwe do stwierdzenia przez człowieka nie będącego profesjonalistą gołym okiem,
powinny zostać stwierdzone przy odbiorze i de facto powodować odmowę odbioru takiego dzieła przez inwestora.
Ponieważ projekt stanowi plan każdej inwestycji i okresla wszelkie jej koszty w przypadku skomplikowanych inwestycji inwestor powinien zlecić wyspecjalizowanej jednostce lub niezależnemu rzeczoznawcy sprawdzenie projektu.Wadliwość dokumentacji
jest jedną z podstawowych problemów każdej inwestycji na etapie realizacji.
Projekt jest etapem pośrednim w powstawaniu obiektu budowlanego ,czyli uzyskania
dalszego celu ,zatem wady dokumentacji projektowej mają znaczący wpływa na inwestycję.
Wadliwość dokumentacji projektowej to w konsekwencji wadliwość obiektu budowlanego, który zostanie wykonany w oparciu o wadliwą dokumentację.
Wady projektu może nastąpić na różnych etapach procesu inwestycyjnego:
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1. Przed rozpoczęciem budowy
a)   wadliwość dokumentacji projektowej spowoduje nieuzyskanie pozwolenia na budowę, będzie tak choćby w sytuacji, gdy projekt budowlany jest niezgodny z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu lub innymi
wymaganiami procedur administracyjnych i prawa budowlanego;
b)   stwierdzenie przed rozpoczęciem robót przez uczestników procesu inwestycyjnego
istotnych wad projektu.
2. Podczas wykonywania robót budowlanych
a)   uczestnicy procesu inwestycyjnego podczas wykonywania robót stwierdzają,
że projekt jest niezgodny z obowiązującymi przepisami bądź z zasadami wiedzy technicznej.
3. Po zakończeniu realizacji obiektu budowlanego
a) po zbudowaniu obiektu zgodnie z projektem i dopiero na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie stwierdzenie wadliwości projektu ,konieczność dokonania zmian w dokumentacji i w obiekcie i brak możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu;
b)stwierdzenie wad projektu po wybudowaniu obiektu nie zmniejszą komfort korzystania z obiektu.
Wady projektu wykryte przed rozpoczęciem budowy
Wady projektu stwierdzone przed rozpoczęciem inwestycji nie stanowią dla inwestora i wykonawcy poważnych konsekwencji. Zgodnie Kodeksem Cywilnym art. 637 k.c., inwestor żąda usunięcia wad w wyznaczonym przez inwestora
terminie. Termin ten nie może być wyznaczony dowolnie, musi uwzględniać nakład
pracy konieczny do usunięcia wad.
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi to obiektywna odpowiedzialność sprzedającego
za wady fizyczne i prawne rzeczy, znajdująca odpowiednio zastosowanie również do innych stosunków prawnych.
Jeżeli wady projektu są istotne inwestor może od umowy odstąpić, o ile spełniona zostanie jedna z następujących przesłanek:
-wyznaczony termin upłynął bezskutecznie,
-wady nie dadzą się usunąć w ogóle ,a wręcz uniemożliwiają realizację inwestycji
na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej,
-wady nie dadzą się usunąć w wyznaczonym terminie.
Z wadami istotnymi mamy do czynienia wtedy, gdy wada powoduje, że dzieło jest
niezdatne do celu określonego w umowie czyli według sporządzonej dokumentacji projektowej nie da się wybudować zamierzonego obiektu budowlanego, czy to z powodów formalnych, czy merytorycznych.
Jeżeli zaś wady nie są istotne, inwestor może żądać obniżenia wynagrodzenia projektanta, również o ile zostanie spełniona jedna z przesłanek wyliczonych wyżej.
Warunkiem skutecznego dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi jest zawiadomienie wykonawcy o wadzie w terminie 1 miesiąca od jej ujawnienia.
Niezależnie od powyższych uprawnień w razie powstania po stronie zamawiającego szkody pozostającej w związ- ku przyczynowym z wadami dokumentacji projektowej, uprawniony jest on do żądania w oparciu o art. 566 k.c. odszkodowa92
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nia.
Mając na względzie specyfikę dzieła, jakim jest projekt budowlany, zaryzykować
można stwierdzenie, że wady uniemożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę zazwyczaj będą istotne i usuwalne. W przypadku innych wad stwierdzonych na tym etapie zazwyczaj będziemy mieli do czynienia z wadami o charakterze nieistotnym, choć oczywiście nie można wykluczyć wad subiektywnie istotnych z punktu widzenia danego inwestora.
Czy do obowiązków wykonawcy należy sprawdzenie dostarczonej mu dokumentacji
projektowej również pod względem jej poprawności, w szczególności zaś zgodności
z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej ?. Wykonawca
może taki obowiązek na siebie wziąć na mocy umowy zawartej z inwestorem,jednak w sytuacji, gdy taki obowiązek nie wynika wprost z umowy zawartej z inwestorem, wydaje się, że nie ciąży on na wykonawcy z mocy samego prawa. Takie też
stanowisko wyraża Sąd Najwyższy, stwierdzając, że wykonawca nie ma obowiązku
szczegółowego sprawdzania dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad. Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania; musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami wiedzy technicznej..
Obowiązek nałożony na wykonawcę przez art. 651 k.c. należy rozumieć w ten sposób, że musi on niezwłocznie zawiadomić inwestora
o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub też
o tym, że realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania.
Jeżeli wykonawca stwierdził bądź przy zachowaniu wymaganej od niego staranności powinien stwierdzić, że projekt, który realizuje bądź ma realizować, nie jest zgodny z zasadami wiedzy technicznej, powinien jednak zawiadomić o tym fakcie inwestora zgodnie z art. 651 k.c..
Wady projektu wykryte podczas realizacji robót budowlanych
W praktyce realizacji inwestycji nader często pojawiają się istotne wady projektu czasem wręcz uniemożliwiające realizacji inwestycji ,stwie3rdzone podczas wykonywania
robót budowlanych,
a wymagające natychmiastowych działań projektanta celem ich wyeliminowania i nie
przerywania procesu inwestycyjnego. Odpowiedzialność projektanta w tym przypadku
jest szczególnie istotna ,gdyż powoduje poważne szkody i straty materialne . Konieczna jest wtedy ocena stanu zaawansowania robót budowlanych ,etapu realizacji oraz
opracowanie programu naprawczego przez projektanta lub jeżeli to konieczne przez
rzeczoznawcę budowlanego .Ocena skutków wadliwości projektu
W zależności od stanu zaawansowania prac i tego, czy wadliwość projektu dotyczy części już wykonanej, czy takiej, która jeszcze wykonana nie została, szkody poniesione przez inwestora będą różne.,co za tym idzie w związku z wadami dostrzeżonymi na tym etapie procesu inwestycyjnego większe niż w pierwszym przypadku
znaczenie zacznie mieć odpowiedzialność odszkodowawcza.
Wady projektu wykryte po wykonaniu obiektu budowlanego
93

Odpowiedzialność prawna osób pełniących samodzielne...

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
i B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w .
yd ww

W

Najbardziej skomplikowana sytuacja powstanie, jeśli wady projektowe zostaną dostrzeżone po wykonaniu obiektu budowlanego, szczególnie gdy wady te mają charakter istotny i uniemożliwiają uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Po drugie na podstawie art. 637 k.c. inwestor – tak jak i w poprzednio analizowanych sytuacjach ma prawo żądać od projektanta doprowadzenia projektu budowlanego do stanu zgodności z prawem przewidzianych rozwiązań technicznych. W tym celu należy wyznaczyć odpowiedni termin. Nawet jeśli projektant posłużył się podwykonawcą, na podstawie art. 474 k.c. za jego działania lub zaniechania odpowiada jak za własne, zatem okoliczność ta jest z punktu widzenia inwestora obojętna.
Jeśli wada dokumentacji okaże się wadą usuwalną i projektant tę wadę usunie w wyznaczonym terminie, pozostaje przystąpić do poprawek robót budowlanych zgodnie ze zmienionym projektem.
Dodatkowe koszty z tym związane wygenerowane po stronie inwestora, będą mogły być dochodzone od projektanta w postaci odszkodowania na podstawie art. 566 k.c., jeśli rękojmia za wady projektu jeszcze trwa, względnie na podstawie art. 471 k.c., jeśli rękojmia już wygasła.
W tej sytuacji na inwestorze ciąży obowiązek wykazania dokładnej wysokości poniesionej szkody, nienależytego wykonania zobowiązania przez projektanta i związku
przyczynowego między nienależytym wykonaniem zobowiązania przez projektanta a doznaną przez inwestora szkodą. W tym miejscu należy zaznaczyć, że jeśli w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót oddanie obiektu opóźniło się i również z tego względu inwestor poniósł szkodę w tym szkodę w postaci utraconych korzyści, szkoda z tego tytułu również podlega naprawieniu przy wykazaniu powyższych przesłanek.
Należy stwierdzić, że odpowiedzialność projektanta za wady przygotowanej przez
niego dokumentacji projektowej jest bardzo surowa, ponieważ odpowiada on nie tylko
za wady tej dokumentacji, ale i za wszelkie wady obiektu budowlanego wybudowanego
według tej dokumentacji, jeżeli rzecz jasna te wady powstały w wyniku błędów w dokumentacji projektowej.
Rękojmia za wady fizyczne.
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne zwykle wygasają po upływie roku, jednakże w częsci opracowań przyjmuje się, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej obiektu budowlanego wygasają po upływie
trzech lat, licząc od dnia przekazania budynku lub obiektu inwestorowi.
Zarzuty z tytułu rękojmi mogą być podniesione także po upływie tych terminów, jeżeli przed ich upływem zamawiający zawiadomił projektanta o stwierdzonej wadzie zgodnie z art.576 k.c.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że możliwe jest też, aby projektant udzielił inwestorowi gwarancji jakości dotyczącej wykonanego przez niego projektu budowlanego, co tylko dodatkowo wzmacnia pozycję prawną inwestora, a projektantowi pozwala choćby zwiększyć szanse pozyskania zlecenia.
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Kierownik budowy musi wypełniać następujące obowiązki:
Protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz
ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi
punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska
przyrodniczego i kulturowego;
Przekazanie terenu budowy następuje równocześnie ze sporządzeniem i podpisaniem
protokołu. Protokół jest jednym z najważniejszych dokumentów jakie zostają
sporządzone w procesie inwestycyjnym. Należy zawsze dbać, aby wszystkie informacje
zawarte w protokole były zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ to właśnie protokół
stanowi podstawowy dowód w późniejszych postępowaniach karnych czy cywilnych.
W tym miejscu warto przypomnieć jak prawidłowo sporządzić protokół w którym należy
zamieścić informacje dotyczące faktów kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto
i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności
ustalono , jakie uwagi zgłosiły obecne osoby.
Bardzo ważne jest aby protokół został podpisany przez osoby, które dokonują
przekazania terenu, czyli przez inwestora (bądź osobę przez niego upoważnioną,
np. inspektora nadzoru inwestorskiego) oraz przez kierownika budowy osobiście, gdyż
nie powinien on wypełniać tego obowiązku za pośrednictwem osób trzecich. Jest to o tyle
zrozumiałe, że od momentu tego przekazania kierownik budowy będzie ponosił pełną
odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia, jakie mogą zaistnieć na budowie. Protokolarne
przejęcie terenu jest tym początkowym obowiązkiem, który otwiera drogę do skutecznej
realizacji pozostałych obowiązków ściśle związanych z prowadzeniem robót budowlanych.
Prowadzenie dokumentacji budowy;
Przez dokumentację budowy należy rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
a w miarę potrzeby także rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik
montażu. Ustawowym obowiązkiem kierownika budowy jest również przechowywanie
dokumentów stanowiących podstawę wykonywania robót budowlanych (art. 46 PrBud),
a także udostępnianie tych dokumentów na żądanie uprawnionych organów.
Częstym błędem inżynierów jest nie prowadzenie na bieżąco dokumentacji,
w szczególności dziennika budowy. Należy pamiętać, że wspomniany dziennik powinien
być zapisem tego co na bieżąco dzieje się na terenie budowy. Etymologia nazwy wskazuje
na częstotliwość dokonywania wpisów, codzienne. Zapisy w nim to chronologia zdarzeń
na budowie. W interesie kierownika budowy jest to, żeby wszystko co ma miejsce
na terenie budowy znalazło swoje odzwierciedlenie w dzienniku budowy. Wpisane
tam informacje dają zabezpieczenie przed ewentualnymi oskarżeniami. Uzupełnienie
dziennika budowy „w o ostatniej chwili” często prowadzi do pominięcia istotnych
kwestii, które mogą przyczynić się do skutecznego oskarżenia inżyniera.
Dziennik budowy jako dokument urzędowy obciążony jest domniemaniem prawdziwości
wpisu, stąd stanowi podstawowy dowód zarówno postępowania karnego jak i cywilnego.
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Organy samorządu prowadząc postępowania w ramach odpowiedzialności zawodowej
czy dyscyplinarnej również opierają swoją pracę o ten dowód.
Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie stanowi element prac przygotowawczych
na terenie budowy. Obowiązkiem inżyniera jest umożliwienie geodecie dokonania
wspomnianych wyżej czynności. Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie
powyższych czynności poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
Należy jednak pamiętać, że to kierownik budowy powinien czuwać nad tym, czy geodeta
dokonał wpisu w dzienniku. Inżynier nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie
czynności przez geodetę w sposób nieprawidłowy, jednak aby uwolnić się od wszelkich
konsekwencji błędu geodety powinien w razie gdy ma wątpliwości co do prawidłowości
czynności poinformować o tym geodetę i dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy,
Koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia poprzez:
-opracowywanie technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót
budowlanych lub ich poszczególnych etapów
-planowanie czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich
poszczególnych etapów,
Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót
budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w odrębnych przepisach
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania
zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
Regulacje te czynią kierownika budowy podmiotem odpowiedzialnym za szeroko
rozumiany stan bezpieczeństwa na budowie, a tym samym przesądzają o tym,
że w pierwszej kolejności kierownik budowy może ponieść prawne konsekwencje
uchybień w tym zakresie. W krańcowych przypadkach naruszenie zasad bezpieczeństwa
na terenie budowy może narazić kierownika budowy na oskarżenie z art.163 pkt..2
Kodeksu Karnego
Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Należy pamiętać,
że dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.
Obowiązek realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy nie jest bezwzględny.
Kierownik budowy nie ma obowiązku stosować się do zaleceń, które są sprzeczne z prawem
lub z zasadami wiedzy technicznej. Oznacza to, że jeżeli np. inwestor zleci kierownikowi
budowy aby ten użył niewłaściwych materiałów, co w efekcie może prowadzić
do zawalenia się budowanego budynku, kierownik może odmówić. W przypadku gdy
kierownik budowy odmawia wykonania takiego zalecenia, ma obowiązek ustosunkowania
się do tego zalecenia poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy.
Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających
zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
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ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów
kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;
Przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę i przepisami oraz
oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także
– w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
Obowiązek ten jest zwieńczeniem pracy kierownika budowy w trakcie procesu budowlanego. Oświadczenie to inwestor zobowiązany jest dołączyć do zawiadomienia
o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia
na użytkowanie.
Kierownik budowy dysponuje również pewnymi uprawnieniami:
a. występowanie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych uzasadnione
koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa lub usprawnienia procesu budowy,
b. możliwość ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nich zawartych.

5.5 Odpowiedzialość karna na podsawie Prawa Budowlanego

Podstawowym aktem prawnym regulującym przebieg procesu budowlanego, prawa
i obowiązki uczestników procesu budowlanego, zagadnienie dotyczące użytkowania
i utrzymania obiektów budowlanych, jak również zasady działania organów administracji publicznej jest ustawa z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane. Zawiera ona także
rozdział zawierający przepisy karne przewidujące odpowiedzialność karną za naruszenia norm administracyjnych związanych z procesem budowlanym. W art. 90-91a stypizowane zostały przestępstwa budowlane, zaś w art. 92 i 93 wykroczenia budowlane.
Podmiotem przestępstw i wykroczeń może być, co do zasady, profesjonalny uczestnik
procesu budowlanego, a także inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego.
Stwierdzić można niniejszym, że poszczególni uczestnicy procesu budowlanego ponoszą odpowiedzialność za niedopełnienie lub nienależyte wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane.
Mając na uwadze zagrożenia, jakie mogą wystąpić przy realizacji robót budowlanych
i skutki, jakie mogą z tego wynikać, ustawa – Prawo budowlane zawiera przepisy karne
w przypadku:
- samowoli budowlanej,
- udaremnienia czynności organów,
- wykonywania samodzielnych funkcji technicznych bez uprawnień,
- niewłaściwego użytkowania obiektu budowlanego.
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Budowanie bez wymaganego pozwolenia na budowę może:
- skutkować decyzją nakazującą rozbiórkę obiektu budowlanego,
- narazić inwestora na wysokie kary finansowe związane z opłatą legalizacyjną oraz
na wysokie koszty związane z usunięciem nieprawidłowości oraz ze wstrzymaniem robót realizowanych bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
Właściwy organ w przypadku wykonywania robót budowlanych, pomimo
wstrzymania ich wykonania w drodze postępowania, nakazuje rozbiórkę części
obiektu budowlanego wykonanego po doręczeniu postępowania, albo doprowadzenie
obiektu budowlanego do stanu poprzedniego.

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
i B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w .
yd ww

W

Niezależnie od źródła finansowania inwestycji budowlanej, wykonywanie robót budowlanych bez decyzji pozwolenia na budowę lub bez wymaganego zgłoszenia wiąże
się ze stratą w mieniu społecznym, stąd osoba odpowiedzialna za realizację robót budowlanych bez pozwolenia na budowę lub wymaganego zgłoszenia podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
Do osób odpowiedzialnych za taki stan można zaliczyć: kierownika inwestora, kierownika wykonawcy, a także kierownika budowy, kierownika robót, któremu prawo
zabrania podjęcia robót budowlanych bez prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę
lub wymaganego zgłoszenia.
Kierownik budowy może być również narażony na karę dyscyplinarną, kiedy sąd
zawiadomi o nakazie rzecznika dyscypliny zawodowej.
Grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku podlega
osoba, która:
- udaremnia określone ustawą czynności właściwego organu,
- wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Bardzo wysoką karę grzywny, organ nadzoru budowlanego może nałożyć na osobę
prawną lub fizyczną, która:
- użytkuje obiekt budowlany w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, wymaganiami
ochrony środowiska oraz utrzymuje obiekt budowy w nienależytym stanie technicznym
i estetycznym, dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowej i
sprawności technicznej.
Dla zapewnienia właściwego użytkowania obiektu budowlanego powinien być on
w czasie użytkowania poddawany kontrolom okresowym przez osoby posiadające
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu
technicznego oraz projekty i dokumentacja techniczna robót wykonywanych w obiekcie
w toku jego użytkowania powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.
Właściwy organ nadzoru budowlanego może w drodze decyzji nakazać usunięcie
stwierdzonych nieprawidłowości obiektu budowlanego.
W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających.
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Osoba dokonująca kontroli (uprawniona do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie) jest obowiązana niezwłocznie przekazać kopię protokołu z kontroli do
właściwego organu. Niewykonanie tego obowiązku albo zwłoka w jego przekazaniu
może upoważnić organ nadzoru do zawiadomienia rzecznika dyscypliny zawodowej o
naruszeniu przez kontrolującego, niespełnienia lub spełniania niedbale jego obowiązków.
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Karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny podlega osoba,
która:
1) w razie katastrofy budowlanej nie dopełnia obowiązku
- zorganizowania doraźnej pomocy poszkodowanemu i przeciwdziałania rozszerzeniu
się skutków katastrofy,
- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie
postępowania wyjaśniającego przez właściwy organ nadzoru budowlanego,
2) niezwłocznie nie zawiadomiła o katastrofie właściwego organu prokuratury i policji,
inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta, jeżeli katastrofa nastąpiła w
trakcie budowy, oraz innych organów lub jednostek organizacyjnych zainteresowanych
przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów,
3) utrudnia określone ustawą czynności właściwych organów.
Takiej samej karze podlega osoba, która, pomimo zastosowania środków egzekucji
administracyjnej, nie stosuje się do wydanych na podstawie ustawy decyzji właściwego
organu.
Karze grzywny podlega osoba, która:
1) przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie przestrzega przepisów art.5 ustawy – Prawo budowlane,
2) przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby naruszające przepisy art.10
ustawy,
3) dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części bez pozwolenia lub wymaganego zgłoszenia rozbiórki obiektu lub jego części,
4) przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane
- bez uprzedniego zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych, na które
jest wymagane pozwolenie na budowę,
- bez wyznaczenia przez inwestora na kierownika budowy/robót osób posiadających
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności (i objęcia przez te osoby kierownictwa i nadzoru nad robotami oraz dokonania czynności opisanych w art.42 ust.2
ustawy),
5) dostarcza lub umożliwia dostarczenie energii, wody, ciepła lub gazu bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
6) wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniach/zgłoszeniach na budowę lub rozbiórkę, bądź istotnie
odbiegające od zatwierdzonego projektu,
7) nie prowadzi określonych przepisami kontroli obiektu,
8) nie gromadzi i nie przechowuje dokumentacji projektowej w obiekcie w toku jego
użytkowania, protokołów z okresowych kontroli lub nie prowadzi książki obiektu bu99
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dowlanego,
9) nie przesyła protokołu z kontroli do właściwego organu,
10) użytkuje obiekt budowlany w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
11) nie udziela organowi nadzoru informacji związanych z prowadzeniem robót, przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu
budowlanego,
12) nie udostępnia organowi nadzoru świadectw jakości wyrobów wbudowanych do
obiektu.
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Z wykazu powyższych wykroczeń wynika, że zasadniczą część informacji zobowiązani
są przekazać: projektant, kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego, co
może skutkować wnioskiem o ukaranie dyscyplinarne tych osób, po uprawomocnieniu
się wyroku sądowego.Orzekanie o karze aresztu i grzywny następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

5.6.Przestępstwa budowlane.

Przestępstwa zamieszczone w ustawie Prawo budowlane można na podstawie grożących za nie kar podzielić na trzy grupy.
Do grupy pierwszej, okreslonek w art. 90, należą dwa rodzaje przestępstw:
1.
samowola budowlana, polegająca na prowadzeniu robót budowlanych bez
formalnej zgody właściwego organu administracji,
2.
prowadzenie robót budowlanych w sposób mogący spowodować zagrożenie
bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska.
Są to przestępstwa zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. W związku z powyższym, zaliczamy je do kategorii występków.
Podmiotem odpowiedzialnym za w/w przestępstwa może być inwestor, inspektor
nadzoru budowlanego, projektant, kierownik robót i kierownik budowy.
Przestępstwa określone w art. 90 są ścigane z urzędu, jednak do ich ścigania nie są
powołane organy nadzoru budowlanego. Właściwym organem na podstawie Kodeksu
postępowania karnego jest prokurator. Jednakże, organ nadzoru budowlanego prowadzący postępowanie w sprawie samowoli budowlanej jest zobowiązany do powiadomienia prokuratora o prowadzonym postępowaniu. Niedopełnienie tego obowiązku może
skutkować odpowiedzialności karną osoby, która zaniechała temu obowiązkowi.
Druga grupa przestępstw, podlegających karze grzywny, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku, obejmuje udaremnienie czynności organów nadzoru
budowlanego oraz wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie bez
posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania tej funkcji
(art. 91).
Pierwszy przypadek odnosi się do sytuacji, gdy z przyczyn technicznych, organizacyjnych
lub innych kontrola powinna nastąpić w danym czasie i miejscu, jednak w wyniku działań jakiejś osoby, nie doszła do skutku. Jeżeli organ zamierza przeprowadzić określone
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czynności związane z istniejącym obiektem budowlanym lub trwającą budową, a kontrolujący zmierza do uniemożliwienia tych czynności lub sprawia, że nie będą one mogły
być przeprowadzone w przyszłości, dopuszcza się przestępstwa z art. 91.
Drugi występek zamieszczony w art. 91 polega na nielegalnym wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Przestępstwa tego dopuszcza się ten, kto wykonuje samodzielne funkcje techniczne nie
posiadając odpowiednich uprawnień budowlanych. Będą to osoby, które nie posiadają
żadnych uprawnień, jak i osoby posiadające uprawnienia, ale wykonujące samodzielne
funkcje techniczne, których zakres przekracza posiadane uprawnienia lub w innej
specjalności niż specjalność, w której uprawnienia zostały im nadane. Przepis powyższy
narusza również osoba, które posiada odpowiednie uprawnienia, jednak nie jest
wpisana do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego i nie należy do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.
Do ostatniej, trzeciej grupy zaliczamy tylko jedno przestępstwo. Jest to mianowicie, naruszenie obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym,
użytkowanie obiektu budowlanego w sposób niezgodny z przepisami lub niezapewnienie
bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego (art. 91).Sprawca tego przestępstwa
podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku.

5.7.Wykroczenia budowlane.

Pierwszym przepisem tworzącym katalog wykroczeń w Prawie budowlanym jest art.
92. Karą grożącą za popełnienie każdego z zawartych w nim czynów jest kara aresztu,
kara ograniczenia wolności albo kara grzywny. Kara aresztu wymierzana jest w dniach
– najkrócej może trwać 5 dni, najdłużej 30 dni (art. 19 kw). Kara ograniczenia wolności
trwa 1 miesiąc, natomiast grzywna wynosi od 20 zł do 5 tysięcy złotych, chyba że ustawa
stanowi inaczej. (art. 20 § 1 i art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń).
Odpowiedzialności karnej na podstawie tego przepisu podlegają sprawcy następujących
wykroczeń:
-nie zorganizowanie w przypadku katastrofy budowlanej doraźnej pomocy
poszkodowanym i nie przeciwdziałanie rozszerzaniu się skutków katastrofy,
-nie zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi
prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie katastrofy,
-nie zawiadomienia o katastrofie podmiotów wskazanych w art. 75 ust 1 pkt 3 (m.in.
prokuratora i Policję, inwestora, inspektora nadzoru inwestycyjnego),
-nie usunięcie stwierdzonych uszkodzeń lub usterek mogących spowodować
niebezpieczeństwo dla ludzi, mienia lub środowiska,
-utrudnianie czynności właściwych organów,
-nie stosowanie się do decyzji właściwych organów,
Pozostałe wykroczenia naruszające Prawo budowlane zostały zawarte w artykule 93.
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Osobami, które mogą ponieść odpowiedzialność na podstawie tego przepisu, są ustawowi uczestnicy procesu budowlanego, a także osoby zaangażowane w wykonanie robót
budowlanych, użytkowanie obiektów budowlanych oraz dostawcy mediów naruszający
art. 45 ustawy. Wszystkie wykroczenia wymienione w przepisie art. 93 zagrożona są karą
grzywny, wymierzaną w granicach od 20 do 5000 złotych. Dodatkowo pracownicy organów nadzoru budowlanego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu
karnego w maksymalnej wysokości 500zł.
Katalog wykroczeń z art. 93 tworzą następujące wykroczenia:
-projektowanie i wykonywanie robót budowlanych w rażący sposób łamiący obowiązujące
przepisy i normy (dotyczące m. in. bezpieczeństwa ludzi, mienia, środowiska,
przestrzegania przepisów bhp),
-stosowanie materiałów budowlanych nie dopuszczonych do wykorzystania w
budownictwie,
-dokonanie rozbiórki obiektu budowlanego w sposób naruszający obwiązujące przepisy,
-rozpoczęcie robót budowlanych bez zezwolenia lub wymaganego zgłoszenia,
-nie prowadzenie w odpowiedni sposób dziennika budowy przez kierownika budowy,
-rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu bez pozwolenia,
-wykonywanie robót budowlanych w sposób sprzeczny z przepisami Prawa budowlanego,
innych ustaw i rozporządzeń, a także z pozwoleniem bądź zgłoszeniem na budowę lub
rozbiórkę i zatwierdzonym projektem,
-zaniechanie poddawania obiektu budowlanego w czasie jego użytkowania okresowej i
doraźnej kontroli,
-nie przechowywanie dokumentacji obiektu budowlanego,
-nie przesłanie protokołu z kontroli obiektu budowlanego,
-zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego bez zgłoszenia,
-nie udzielenie informacji lub nieudostępnienie dokumentów na żądanie organu nadzoru architektoniczno-budowlanego lub nadzoru budowlanego,
-sporządzenie i przekazanie do obrotu prawnego świadectwa energetycznego bez
wymaganych uprawnień

5.8 Odpowiedzialnośc karna w budownictwie.

Prawo karne jest jedną z gałęzi obowiązującego systemu prawa. Jego celem jest
ochrona państwa oraz stosunków społecznych i ekonomicznych, a przede wszystkim
praw i wolności człowieka przed zamachami, które w języku prawniczym noszą nazwę
przestępstw. Prawo karne dla sprawców przestępstw przewiduje środki przymus w postaci kar sądowych i innych przewidzianych przez to prawo.
Istotą odpowiedzialności karnej jest powinność poniesienia przez daną osobę konsekwencji określonych w prawie karnym za konkretny czyn zabroniony. Obowiązujący w
Polsce Kodeks karny nie zawiera definicji przestępstwa. Jednakże na podstawie analizy
przepisów części ogólnej Kodeksu należy przyjąć, że przestępstwem jest czyn człowieka
zabroniony przez ustawę pod groźbą kary, jako zbrodnia albo występek, bezprawny, za102
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winiony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy.Podstawowymi aktami
prawnymi regulującymi odpowiedzialność karną w prawie karnym są Kodeks karny i
Kodeks wykroczeń. Spośród licznych przepisów tych ustaw, na podstawie których inżyniera budownictwa może ponieść odpowiedzialność, na szczególne wyróżnienie zasługują przepisy sankcjonujące następujące przestępstwa i wykroczenia:
Zawalenie się budowli zgodnie art. 163 § 1 pkt 2 k.k.
W przypadku rażącego naruszenie zasad bezpieczeństwa na budowie, kierownik budowy
może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie art. 163 § 1 pkt 2 k.k.
Przepis ten stanowi, że kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu
osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać zawalenia się budowli, zalewu
albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu, podlega karze pozbawienia wolności od roku
do 10 lat.
Szczególnie dotkliwą karą za to przestępstwo jest możliwość orzeczenia przez sąd środka
karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu zgodnie z art. 41 k.k.
Sprowadzenie stanów powszechnie niebezpiecznych dla życia lub zdrowia zgodnie z art.
165 §1 ust 3 k.k.
Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub
zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach powodując uszkodzenie
lub unieruchomienie urządzenia użyteczności publicznej, w szczególności urządzenia
dostarczającego wodę, światło, ciepło, gaz, energię albo urządzenia zabezpieczającego
przed nastąpieniem niebezpieczeństwa powszechnego lub służącego do jego uchylenia.
Sprawca przestępstwa z art. 165 §1 ust 3 podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8.
Katastrofa w komunikacji zgodnie z art. 173 k.k.
Odpowiedzialny za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach podlega
karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 zgodnie z (art. 173 §1 k.k.
Do kręgu osób mogących być sprawcami tego przestępstwa, zaliczymy projektantów
oraz budowniczych dróg, jeżeli katastrofa pozostaje w związku przyczynowym z ich zachowaniem polegającym przykładowo na . wadach konstrukcyjnych lub wad wykonania
drogi, które mogą być czasem niezauważalne dla kierowców.
Niedopełnienie obowiązków z zakresu bhp zgodnie z art. 220 k.k..Artykuł 220 k.k. penalizuje niedopełnienie obowiązku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w wyniku
którego, pracownik zostaje narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Przestępstwo to może być popełnione wyłącznie przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy. Zgodnie z art. 22 ust. 3b do obowiązków kierownika budowy
należy koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.Kodeks za to przestępstwo
przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3.
Z przepisów Kodeksu wykroczeń należy podnieść następujące artykuły:
1.
art. 70 k.w. – sankcjonujący dokonanie czynności przez osobę do tego niezdolną
albo powierzenie czynności takiej osobie
2.
art. 72 k.w. – przewidujący odpowiedzialność za niezabezpieczenie miejsca
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niebezpiecznego
3.
art. 73 k.w. – ustanawiający odpowiedzialność za niezawiadomienie właściwych
organów o grożącym niebezpieczeństwie

5.9.Kary w postępowaniu dyscyplinarnym
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Ustawa – Prawo budowlane zawiera rodzaje kar w postępowaniu dyscyplinarnym z
ustaleniem ich kolejności uzależnionej od stopnia wykroczenia i uprzedniej karalności,
a mianowicie:
- upomnienie,
- upomnienie z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia w wyznaczonym terminie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego
zastosowania wiedzy technicznej,
- zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na okres od
roku do 5 lat, połączony z obowiązkiem złożenia w wyznaczonym terminie egzaminu,
o którym mowa wyżej.
Zakaz wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie nawet na okres do 5 lat
może dla obwinionego oznaczać śmierć zawodową, stąd sąd dyscyplinarny uwzględnia
społeczne niebezpieczeństwo czynu, co oznacza, że nie musi stosować maksymalnego
terminu 5 lat.
Zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie sąd dyscyplinarny określa w latach i miesiącach, a kara biegnie od dnia, w którym decyzja o ukaraniu stała się ostateczna.
Zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie może być
również orzeczony w stosunku do osoby, która:
a) pomimo dwukrotnego upomnienia dopuściła się czynu powodującego odpowiedzialność zawodową,
b) uchyla się od złożenia nakazanego egzaminu.
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.
W sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie orzekają sądy dyscyplinarne na podstawie regulaminu krajowego sądu dyscyplinarnego i okręgowych sądów
dyscyplinarnych działających przy poszczególnych stowarzyszeniach.
Postępowanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
do tej ustawy.
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W sprawach powyższych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Rozstrzygnięcia sądu zapadają w formie decyzji lub postanowienia. Od orzeczenia
okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności zawodowej przysługuje obwinionemu i oskarżycielowi (rzecznikowi) prawo odwołania do krajowego sądu
dyscyplinarnego za pośrednictwem okręgowego sądu dyscyplinarnego.
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Wykonanie ostatecznych decyzji o ukaranie w trybie odpowiedzialności zawodowej
następuje przez zawiadomienie o karze:
- jednostki organizacyjnej zatrudniającej daną osobę,
- właściwego stowarzyszenia,
- organu, który wydał ukaranemu uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,
- Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Decyzje o ukaraniu wpisuje się do centralnego rejestru ukaranych.
Organ, który orzekał w I instancji, na wniosek ukaranego orzeka o zatarciu kary, jeżeli
ukarany wykonywał samodzielną funkcję techniczną w budownictwie przez okres:
- 2 lat, a kara polegała na udzieleniu upomnienia,
- 3 lat od złożenia egzaminu, kiedy kara upomnienia była obwarowana obowiązkiem
złożenia egzaminu,
- 5 lat po przywróceniu prawa do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
w przypadku, kiedy kara związana była z zakazem wykonywania samodzielnych funkcji
na okres do 5 lat.
Wniosek o zatarcie może złożyć jedynie osoba, która nie była w międzyczasie karana
ponownie. Informacje o zatarciu kary sąd I instancji przesyła do wiadomości zainteresowanemu i organom, które były wcześniej zawiadomione o orzeczeniu kary.
Zatarcie kary podlega odnotowaniu w centralnym rejestrze ukaranych.
Sąd dyscyplinarny, poza karami wymienionymi w ustawie – Prawo budowlane, może
na wniosek okręgowej rady, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub
krajowego rzecznika orzekać następujące kary za naruszenie przez członka izby przepisu art.41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów i
inżynierów budownictwa oraz urbanistów:
- upomnienia,
- nagany,
- zawieszenia na okres 2 lat w prawach członka,
- skreślenia z listy członków izby.
Dwie ostatnie kary oznaczają, że ukarany nie może po orzeczeniu takiej kary pełnić
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Podobnie jak w innych przepisach prawa, ustawa – Prawo budowlane respektuje instytucje przedawnienia dla określonych nią wykroczeń i występków. I tak – nie można
wszczynać postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie po
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upływie 6 miesięcy od powzięcia przez organ nadzoru budowlanego wiadomości o popełnieniu czynu powodującego tę odpowiedzialność i później niż po upływie 3 lat od
dnia zakończenia robót budowlanych, albo zawiadomienia o zakończeniu budowy lub
wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.
5.10.Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie.
Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i posiadające odpowiednie do wykonywanych funkcji uprawnienia budowlane.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy prawo budowlane za samodzielną funkcję techniczną w
budownictwie uważana jest działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmująca:
1)   projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i 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)   rzeczoznawstwo budowlane.
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 (uprawnieniami
budowlanymi) wydaną przez organ samorządu zawodowego. Warunkiem uzyskania
uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego
oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.
Zakres odpowiedzialności za wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie został określony w art. 12 ust 6 ustawy. 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.
Odpowiedzialności tej podlegają osoby w sytuacjach:
– dopuszczenia się przestępstw i wykroczeń określonych przez ustawę (przewidzianych
w art. 92-93), m.in. samowoli budowlanej, niedopełniania obowiązków w razie katastrofy budowlanej czy zagrożenia budowlanego;
– ukarania za każdy czyn w związku z wykonywaniem samodzielnej funkcji,
– spowodowania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska bądź znacznych szkód materialnych wskutek rażących błędów lub zaniedbań,
– nie spełniania lub niedbałego spełniania obowiązków;
– uchylania się projektantów od obowiązku nadzoru autorskiego lub nienależytego wykonywania takiego nadzoru.
Kary jakie mogą zostać wymierzone to
- upomnienie zwykłe;
- upomnienie kwalifikowane, któremu towarzyszy obowiązek złożenia w wyznaczonym
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terminie, egzaminu przewidzianego przepisami w celu uzyskania uprawnień budowlanych, a więc egzaminu, którego zdanie było warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych;
- zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, na okres od
roku do 5 lat, połączony z obowiązkiem złożenia, w wyznaczonym terminie wyżej opisanego egzaminu.
Ważnym podkreślenia jest fakt, że przy nakładaniu kary należy uwzględnić dotychczasową karalność z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
Najsurowsza z kar – zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – orzekana jest w przypadku znacznego społecznego niebezpieczeństwa czynu.
Taki zakaz może być również orzeczony w stosunku do osoby, która pomimo dwukrotnego upomnienia ponownie dopuściła się czynu, powodującego odpowiedzialność
zawodową bądź uchyla się od złożenia nakazanego egzaminu.
Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie określa się w
latach i miesiącach. Kara biegnie od dnia, w którym decyzja o ukaraniu stała się ostateczna.
Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wszczyna się
na wniosek organu nadzoru budowlanego albo organu samorządu zawodowego. Wniosek ten jest składany po przeprowadzeniu przez organ postępowania wyjaśniającego.
Powinien on zawierać określenie zarzucanego czynu, uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz wskazanie dowodów.
Organem orzekającym w sprawach odpowiedzialności zawodowej jest organ samorządu
zawodowego. Ich właściwość jest określona odrębnymi przepisami.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów w art.8 wymienia sprawowane funkcje, do których należy prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej
członków samorządów zawodowych.
Organami samorządu właściwymi do orzekania w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie są okręgowa rada izby i okręgowy sąd dyscyplinarny oraz rzecznik odpowiedzialności zawodowej.
Okręgowa rada izby wykonuje zadania samorządu zawodowego na obszarze działania
izby, do których należy m.in. występowanie do okręgowego sądu dyscyplinarnego o
wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz prowadzenie spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej, a także prowadzenie rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej członków okręgowej izby.
Okręgowy sąd dyscyplinarny rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej
określonej w prawie budowlanym oraz sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby
wniesione przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub okręgową
radę izby. Orzeka on w składzie trzyosobowym.
Natomiast okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej prowadzi postępowania
wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa i dyscyplinarnej
członków okręgowej izby.
Ostateczna decyzja o ukaraniu, w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, przesyłana jest do jednostki organizacyjnej zatrudniającej osobę ukaraną, wła107
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ściwego stowarzyszenia, do organu, który wydał ukaranemu uprawnienia do pełnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
i B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w .
yd ww

W
108

6. Ocena stanu technicznego i stopień zużycia budynków i
budowli.
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Ocena stanu technicznego budynku, budowli czy obiektu budowlanego to podstawowy wymóg Prawa budowlanego związany z obowiązkowymi okresowymi przeglądami, lecz również, w przypadku wątpliwości co do stanu technicznego ,konieczność określona prawem wykonania przez uprawnioną osobę oceny stanu technicznego
związana z zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu. Każdy przegląd
obiektu doraźny czy okresowy stanowi ocenę stanu technicznego, którego elementem poza innymi kryteriami jest zużycie techniczne . Zużycie techniczne budynków
,budowli i obiektów budowlanych jest jednym z podstawowych elementów diagnostyki
budowlanej, zależy od wielu czynników obiektywnych i subiektywnych. Konieczność
dokładnej ,obiektywnej oceny stanu technicznego, maksymalne wyeliminowanie subiektywnych ocen jest podstawowym zadaniem oceniającego.
Ocena stanu technicznego budynku ,wyrażona w formie opinii technicznej potrzebna jest w celu bieżącej ,okresowej oceny budynku ,jego elementów konstrukcyjnych
i wykończeniowych według ustalonej metodologii, listy elementów podstawowych
obiektu jak również przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zakupu nieruchomości,
wykonania robót modernizacyjnych ,remontowych. Opinia stanowi niewielki koszt
w porównaniu z wartości inwestycji ,a może przyczynić się do ograniczenia potencjalnych strat i ujawnieniu wad, niedoróbek czy innych nieprawidłowości .
Stan techniczny i zużycie techniczne bezpośrednio rzutuje na bezpieczeństwo
obiektu oraz jego wartość odtworzeniową, jak również rzecz jasna wartość rynkową.
Właściwa diagnostyka obiektu pozwala na wydanie prawidłowej diagnozy-oceny
stanu technicznego i/lub zaleceń w zakresie konieczności pogłębionej diagnostyki oraz
napraw, remontów, prac odtworzeniowych służących utrzymaniu obiektu we właściwej kondycji i właściwym stanie technicznym.
Opinia techniczna.
Opinia techniczna to ocena stanu budynku wystawiona na podstawie oględzin i
dostępnej dokumentacji projektowej,elementów konstrukcji, elewacji oraz dachu.
O szczegółowości oceny stanu budynku decyduje konkretna sytuacja. W ocenie stanu technicznego mamy do czynienia z dwoma pojęciami stosowanymi często wymiennie ekspertyzą i opinią techniczną.
Opinia techniczna jest zwykle wydawana przez specjalistę w zakresie budownictwa na podstawie oględzin obiektu budowlanego, jego elementów konstrukcyjnych,
wykończeniowych, zapoznaniu się z dokumentacją budynku, dokumentacją techniczną
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obiektu. Diagnoza w takim opracowaniu jest zwykle stawiana na podstawie doświadczenia eksperta i nie zawsze może być jednoznaczna.
W uzasadnionych przypadkach jednym z wniosków opinii technicznej jest konieczność poszerzenia badań i wykonanie ekspertyzy technicznej, która jest opracowaniem
zwykle szerszym, w którym oprócz zaangażowania intuicji i doświadczenia eksperta występują elementy obiektywnych badań materiałów, diagnostyki budowlanej z
zastosowaniem nowoczesnych narzędzi, urządzeń do pomiarów i badania elementów
konstrukcji i wykończenia , pomiary ugięć, przemieszczeń konstrukcji i koniecznych
obliczeń, czasem analizy statyczno-wytrzymałościowej i oceny poprawności rozwiązań
projektowych, technologicznych i prawidłowości realizacji robót budowlanych, zgodności z wiedzą techniczną warunkami technicznymi, normami techniczno -prawnymi,
oceny ich jakości, ilości ,wartości i innych cech. Postawiona diagnoza jest w ten sposób
uwiarygodniona obiektywnymi badaniami, pomiarami czy obliczeniami, które są
sprawdzalne.
Jeśli więc w budynku pojawiają się jakiekolwiek niepokojące zjawiska utrudniające
użytkowanie lub też jakiekolwiek zarysowania konstrukcji, takie jak: spękania ścian,
widoczne rysy na stropach, przemieszczenia elementów konstrukcyjnych uniemożliwiające na przykład swobodne otwieranie drzwi lub okien ,należy skorzystać z wiedzy
eksperta w zakresie budownictwa ,który oceni stan techniczny, bezpieczeństwo obiektu, uszkodzenia i zużycie techniczne elementów obiektu, jak również oceni koszt robót
naprawczych i remontowych oraz oceni konstrukcję budynku .
Każdy budynek, obiekt, jego sytuacja jest indywidualna i specjalista wykonujący
zlecenie podczas w swej pierwszej czynności, jaką musi wykonać czyli wizji lokalnej,
przeglądu obiektu, decyduje o zakresie opracowania, czyli musi odpowiedzieć na pytanie, czy opinia w tym przypadku jest wystarczająca czy też konieczna jest ekspertyza
budowlana .
Opinia to ocena stanu budynku wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej
dokumentacji projektowej, ekspertyza techniczna to również ocena stanu budynku
poszerzona o szereg badań, analiz technicznych w zakresie elementów konstrukcyjnych nośności i wytrzymałości fundamentów, ścian, stropów i innych elementów
konstrukcji, elewacji oraz dachu. sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności
(SGU),stanów granicznych nośności(SGN),a szczególnych przypadkach przejściowych
stanów granicznych(PSGU, PSGN). Szczegółowość i zakres oceny są ściśle związane
z celem, jakiemu mają służyć wyniki badań. Określenie celu opinii jest szczególnie
istotne ,a o szczegółowości oceny decyduje konkretna sytuacja.
Przeglądy okresowe, kontrole techniczne budynków, budowli, obiektów budowlanych sieci, lokali mieszkalnych ,odbiory techniczne wykonywane są również na
podstawie art. 62 Ustawy Prawo budowlane jako okresowe kontrole, co najmniej raz
w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i
instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, okresowe kontrole, co najmniej
raz na 5 lat, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, również
w zakresie wyłączenia z użytkowania obiektów, odbiorów końcowych, przywrócenia
do użytkowania obiektów budowlanych, wadliwości przeglądów ,odbiorów i innych
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kończące się opinią techniczną wyrażoną pisemnie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
W celu prawidłowego wykonania opinii technicznej wraz z oceną stanu technicznego
należy uzyskać szereg informacji związanych z obiektem. Należy w opinii podać
źródła informacji o obiekcie: dokumentacja geologiczna ,techniczna, wizje lokalne,
książka obiektu i inne możliwe do uzyskania.Należy wymienić podstawy prawne
wykonywania opinii, podstawy techniczne, materiały ,źródłowe ,literaturę fachową,
materiały, badania, istniejąca dokumentację techniczną z podaniem przez kogo została
wykonana, szczegółowe oględziny obiekty, elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych, materiałów budowlanych, lokalizację, zakres i rodzaj wykonywanych odkrywek,
badań pobranych próbek, niezbędne pomiary inwentaryzacyjne inne czynności
wykonane podczas przeprowadzanych wizji lokalnych, przeprowadzone badania
, w tym geologiczne i wykonane obliczenia sprawdzające izolacyjność termiczną
przegród budowlanych i wytrzymałości podstawowych elementów konstrukcyjnych.
W opinii należy wykonać szczegółowy opis techniczny obiektu, opis konstrukcyjny budynku i jego podstawowych elementów ,dokumentację fotograficzną ,inwentaryzację, ocenę stanu technicznego zgodnie z tabelami wzorcowych elementów
scalonych: fundamenty , izolacja przeciwwilgociowa, ściany konstrukcyjne, ściany
działowe, stropy nad poszczególnymi kondygnacjami i balkony , konstrukcja dachu
lub stropodachu , jego pokrycie i odwodnienie, schody , stolarka okienna i drzwiowa,
tynki, podłogi, malowania oraz instalacje i urządzenia należące do wyposażenia
budynku.Konieczny jest szczegółowy opis stanu technicznego poszczególnych elementów budynku, z określeniem stwierdzonego wskaźnika procentowego ich zużycia
, odniesionego następnie w specjalnym zestawieniu do wartości całego budynku lub
budowli .Kolejność omawiania tych elementów powinna być zgodna z układem
przyjętym w wybranej wzorcowej tabeli elementów scalonych.
W opisie tym należy podać wszystkie dostrzeżone uszkodzenia usterki. Należy
uwzględnić przy omawianiu każdego elementu procentowy wskaźnik jego zużycia
wartościowego w przypadku podjęcia kapitalnego remontu budynku , określający
przewidywaną wartość nakładów jakie w odniesieniu do tego elementu trzeba będzie
ponieść w stosunku do wartości jego odtworzenia.
Przy formułowaniu opinii na temat zużycia poszczególnych elementów należy
zamieścić informacje dotyczące zużycia funkcjonalnego oraz informacje dotyczące
zawilgoceń murów, stropów i tynków oraz korozji biologicznej elementów, jak również
wszystkich elementów drewnianych budynku.
Informacje te powinny możliwie dokładnie określać lokalizację miejsc, gdzie
zjawiska te występują, wielkość porażonej powierzchni i głębokość powstałych stąd
ubytków lub osłabienia spoistości materiału.
Należy zwrócić również na następujące okoliczności:
-zarysowania elementów konstrukcyjnych ich charakterystykę, układ i szerokość
dostrzeżonych rys-morfologia rys
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-odchylenia elementów konstrukcyjnych,
- stan techniczny fundamentów ,posadzek ,
-stan instalacji wewnętrznych i zewnętrznych,
-uszkodzenia i deformacje pokrycia dachowego i obróbek blacharskich,
-stan dokumentacji technicznej ,
-dokumenty formalno-prawne ,
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Podsumowanie wyników przeprowadzonej oceny stanu technicznego wszystkich
elementów wraz ze wskaźnikami procentowego zużycia należy podać w formie tabelarycznej ,maksymalnie dokładnie odzwierciedlające stan techniczny poszczególnych
elementów ,co daje sumaryczne zużycie techniczne obiektu dla porównania z obliczonego zużycia odpowiedniego wzoru z metod Rossa.
Zużycia techniczne obiektu budowlanego.

Według Witruwiusza w jego dziele „O architekturze ksiąg dziesięć” architektura
polega na zachowaniu trzech zasad: trwałości ,łac. firmitas), użyteczności ,łac . utilitas
i piękna łac. venustas. Zasada trwałości pozostaje podstawową zasadą przy wznoszeniu
obiektów budowlanych.
Zużycie techniczne obiektu budowlanego jest to utrata zdolności użytkowych,
funkcjonalnych lub technologicznych obiektu lub elementu budowlanego.
Przez zużycie rozumie się utratę wartości technicznej wynikłą ze zużycia technicznego i funkcjonalnego. Zwykle przyczyną zużycia obiektu jest wiele czynników
,wtedy konieczne jest przyjmowania w ocenie stanu technicznego zużycia łącznego.
Zużycie techniczne wynika z wieku obiektu budowlanego , trwałości zastosowanych
materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, wad projektowych, prowadzonej
gospodarki
remont, określa się procentowo.
W budynku wyróżnia się trzy główne grupy elementów, a mianowicie konstrukcyjne,, wykończeniowe, wyposażeniowe, a zatem stan techniczny budynku uzależniony jest od trwałości tych elementów.
Zużycie funkcjonalne to zużycie wynikające z porównań zastosowanych w
danym przypadku projektowanych rozwiązań użytkowych do aktualnie projektowanych (ocena nowoczesności) , a także porównań wynikających ze sposobu wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne , jak również przeznaczenia utrudniającego lub umożliwiającego zmianę sposobu wykorzystania.
Zużycie łączne jest to zużycie jednoczesne techniczne i funkcjonalne.
Obiekt budowlany składa się z wielu elementów, które spełniają różne funkcje i w
związku z tym są wykonywane z materiałów o różnych właściwościach technicznych
odpowiadających przeznaczeniu danego elementu.Dla określenia charakterystyki
obiektów budowlanych powinniśmy znać ich rodzaje, które określają funkcję
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oraz typ konstrukcji mającej wpływ na trwałość obiektu budowlanego .Jednym z elementów poszerzonej opinii technicznej lub ekspertyzy jest określenie stopnia zużycia
obiektu budowlanego i wymaga od rzeczoznawców budowlanych, uprawnionych
inżynierów budownictwa i innych osób posiadających uprawnienia do badania i oceny
stanu technicznego obiektów budowlanych :
-wiedzy
-doświadczenia,
-obiektywizmu
-krytycyzmu
-sumienności i etyki zawodowej,
-wykorzystania nowoczesnych narzędzi, urządzeń do diagnostyki budowlanej
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Według Witruwiusza w jego dziele „O architekturze ksiąg dziesięć” architektura
polega na zachowaniu trzech zasad: trwałości ,łac. firmitas), użyteczności ,łac . utilitas
i piękna łac. venustas. Zasada trwałości pozostaje podstawową zasadą przy wznoszeniu
obiektów budowlanych.
Przy wykonywaniu opinii technicznych niezbędna jest wiedza w zakresie:
-konstrukcji budynków i obiektów budowlanych
-elementów wykończeniowych
-technologii robót budowlanych
-trwałości obiektów i elementów konstrukcyjnych
-diagnostyki budynków i budowli
-materiałów budowlanych
-technologii napraw i remontów

Trwałość obiektu budowlanego jest to okres liczony w latach, w ciągu którego
dany obiekt lub jego część zachowują swoje właściwości użytkowe w normalnych
warunkach eksploatacji. O trwałości obiektu decyduje trwałość poszczególnych elementów konstrukcji i wykończenie. Trwałość obiektu zależy od jakości wykonania i
sposobu użytkowania poszczególnych jego elementów, od rodzaju materiału i agresywności środowiska.
Trwałość obiektu budowlanego określa działalność człowieka polegająca na:
-posiadaniu wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestycji budowlanej
-właściwej identyfikacji i przygotowaniu inwestycji i budowy
-wykonywaniu dokumentacji technicznej w zakresie wszystkich branż,
-właściwej technologii wykonania poszczególnych robót,
-zastosowaniu odpowiednich materiałów,
-sposobu użytkowania,
-dbałości o stan techniczny podczas eksploatacji
-posiadanie wiedzy w zakresie napraw i remontów.
Zużycie techniczne obiektu budowlanego jest to utrata zdolności użytkowych,
funkcjonalnych lub technologicznych obiektu lub elementu budowlanego.
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Podstawowe pojęcia budowlane niezbędne wykonywania opinii technicznych.
Wszelkie definicje pojęć z zakresu budownictwa podano w rozdziale Podstawowe
pojęcia i definicje wyżej. W opiniach technicznych należy używać wyłącznie zgodnie
z obowiązującym Prawem budowlanym i związanymi aktami wykonawczymi, normami, rozporządzeniami i wytycznymi.
Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego
przydatność do stosowania w budownictwie wydana przez upoważnioną ,jednostkę
aprobującą”.
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Adaptacja - wykonywanie w obiekcie budowlanym robót budowlanych mających
na celu dostosowanie obiektu do spełniania funkcji odmiennej od tej, dla której został
zbudowany, lub do nowych warunków wynikłych wskutek zmiany przepisów.
Antresola - wydzielona część kondygnacji znajdująca się między dodatkowym
stropem a stropem kondygnacji podstawowej, przystosowana do przebywania ludzi.
Budownictwo - działalność związana z wykonywaniem obiektów budowlanych.
Budynek - obiekt budowlany , który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, oraz posiadających fundamenty i dach.
Budynek mieszkalny - budynek wielorodzinny, jednorodzinny, oraz dom mieszkalny w zabudowie zagrodowej przeznaczony na stały pobyt ludzi.
Budynek wolnostojący -budynek , który nie przylega do innego budynku lub do
innej budowli nadziemnej.
Budynek plombowy - budynek w zabudowie zwartej, mający wypełnioną przestrzeń między istniejącymi dwoma budynkami lub między istniejącym budynkiem a
linią zabudowy.
Budynek punktowy - budynek wolnostojący, wielopiętrowy , którego wymiary długości i szerokości są do siebie zbliżone, obsługiwany przez jeden węzeł komunikacji
pionowej .
Budynek o układzie galeriowym - budynek, w którym lokale lub pomieszczenia
są połączone klatką schodową za pomocą galerii znajdujących się na poszczególnych
piętrach z zewnątrz budynku.
Budynek o układzie korytarzowym - budynek, w którym dostęp z klatki schodowej do lokali lub pomieszczeń przewidziany jest poprzez korytarze znajdujące się na
poszczególnych piętrach wewnątrz budynku i przebiegające równolegle do dłuższej osi
budynku.
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Budynek o układzie klatkowym - budynek, w którym poszczególne lokale lub
pomieszczenia dostępne są bezpośrednio z klatki schodowej.
Budynek parterowy - budynek mający jedną kondygnację nadziemną . Poza jedną
kondygnacją nadziemną budynek może mieć poddasze, kondygnację przyziemną oraz
dowolna liczbę kondygnacji podziemnych.
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Budynek piętrowy - budynek mający dwie lub więcej kondygnacji nad
ziemnych. Wśród budynków piętrowych rozróżnia się budynki jedno- i wielopiętrowe.
Budynek jednopiętrowy ma dwie kondygnacje nadziemne, budynek dwupiętrowy - 3
kondygnacje nadziemne itd.
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu , a także
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektu budowlanego.
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: lotnisko, drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe,
sieci uzbrojeni a terenu , cmentarze, który wraz z infrastrukturą techniczną stanowi
całość użytkową .
Budowlany obiekt - przedmiot lub przedmioty działalności budowlanej powstające
w wyniku zamierzenia inwestycyjnego dla uzyskania określonego efektu użytkowego.
Balkon- zestaw elementów budowlanych składający się w szczególności z płyty
poziomej łub o niewielkim spadku i z balustrady, występujący z lica zewnętrznej ściany
budynku . Balkon jest dostępny z jednego lub z kilku pomieszczeń w budynku .
Działka budowlana - wydzielona część terenu, przeznaczona pod zabudowę, na
której znajdują się już budynki lub dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu .
Dobudowa
zabudowy.

- rozbudowa

polegająca

na

zwiększeniu

powierzchni

Dach- przekrycie płaskie łub krzywiznowe osłaniające pomieszczenia w obiekcie
budowlanym przed opadami atmosferycznymi , słońcem, wiatrem oraz przenoszące
obciążenia od śniegu i wiatru .Dach składa się z konstrukcji nośnej, pokrycia i ewentualnie z warstwy
izolacji cieplnej.
Fundament - element konstrukcji przekazujący na podłoże gruntowe ciężar
własny i obciążenia od obiektów budowlanych , maszyn i urządzeń .
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Fundament bezpośredni - fundament przekazujący na podłoże gruntowe obciążenia bezpośrednio swoją podstawą ,stopa, ława, ruszt, płyta.
Fundament pośredni - fundament przekazujący obciążenia na głębiej zalegającej
warstwy nośne gruntu za pośrednictwem pa li lub studni wprowadzonych w grunt lub
w nich uformowanych .
Fundamentowa stopa fundament ciągły lub kilka słupów usytuowanych blisko
siebie, mających kształt zbliżony do ostrosłupa ściętego, stożka ściętego lub prostopadłościanu o małej długości .
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Fundamentowa ława- fundament ciągły ściany lub rzędu sh1pów mający przekrój
poprzeczny o kształcie zbliżonym do trapezu o krawędziach bocznych prostych lub
schodkowych.
Fundamentowy pal - część fundamentu pośredniego w kształcie pręta pionowego
lub pochyłego wykonanego w gruncie lub zapuszczonego w grunt przekazująca ciężar
własny i obciążenie budowli na podłoże gruntowe.
Galeria - część budynku przeznaczona do celów komunikacyjnych, łącząca klatkę schodową z poszczególnymi lokalami i pomieszczeniami. Galeria może
występować z lica zewnętrznej ściany budynku w rodzaju długiego balkonu.
Ganek - przybudówka przed wejściem do budynku kryta daszkiem wspartym na
słupach, spełniająca rolę osłony wejścia do budynku przed opadami , charakterystyczna dla budynków jednorodzinnych.
Konstrukcja obiektu budowlanego - to struktura, składająca się z ustrojów konstrukcyjnych rozpatrywana z punktu widzenia przenoszenia sił.
Konstrukcyjny obiektu budowlanego - to schemat konstrukcji, określający zadania jej elementów i ich wzajemne usytuowanie oraz powiązana.
Konstrukcja szkieletowa obiektu budowlanego -to konstrukcja, której główną rolę
pełnią pręty połączone przegubowo lub w części sztywno tworząc szkielet.
Konstrukcja budynku o ścianach nośnych - konstrukcja, której zasadnicze elementy pionowe ukształtowane są w postaci ścian.
Konstrukcja mieszana budynku - konstrukcja w której zasadniczymi elementami są
zarówno ściany jak i szkielet.
Konstrukcyjny układ podłużny budynku - układ, w którym osie skrajnych podpór elementów pokryć zginanych jednokierunkowo tworzą zwykle linie równoległe
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do odpowiednio dłuższych boków rzutu budynku. Pionowe elementy mogą być
rozwiązane jako płyty, słupy, ramy itp.
Konstrukcyjny układ poprzeczny budynku- układ w którym osie podpór elementów pokryć zginanych jednokierunkowo, tworzą linie równoległe (lub zbliżone do
równoległych) do krótszego boku rzutu budynku.
Krużganek- galeria zawarta w obrysie budynku, mająca jako zewnętrzną przegrodę
pionową otwarte arkady lub kolumnadę na wysokości jednego lub kilku pięter.
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Krokiew - belka pochyła podtrzymująca pokrycie dachowe.
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Loggia - wnęka z zewnątrz budynku utworzona przez cofnięcie ściany zewnętrznej
lub jej części w głąb budynku otwarta na zewnątrz, przystosowana do przebywania
ludzi, dostępna z jednego lub kilku pomieszczeń.
Mieszkalny lokal samodzielny - wydzielona trwałymi ścianami w obrębie
budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na pobyt stały ludzi, które wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspakajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.
Definicję powyższą stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali
wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na inne cele niż mieszkalne.
Samodzielnym lokalem jest również budynek mieszkalny, w którym znajduje
się tylko jeden lokal oraz lokal stanowiący odrębną nieruchomość, jeżeli taki dom lub
lokal jest w całości przedmiotem najmu.
Nadbudowa - rozbudowa polegająca na zwiększeniu wysokości budowli lub budynku bez zmiany powierzchni zabudowy ,przez zwiększenie liczby kondygnacji.
Obiekt budowlany to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
,budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
obiekt małej architektury .
Obiekt budowlany tymczasowy - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony
trwałe z gruntem (kioski uliczne, przykrycia namiotowe, barakowozy, obiekty kontenerowe).
Obiekt małej architektury -są to niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, kapliczki przydrożne ,krzyże, figury, obiekty architektury ogrodowej ,obiekty
służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku (piaskownice, huśtawki, śmietniki).
Odbudowa - budowa polegająca na przywracaniu zdolności użytkowej częściowo
zniszczonemu obiektowi budowlanemu.
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Piwnica - część budynku przeznaczona na pomieszczenia gospodarcze lub techniczne, w których poziom podłogi ze wszystkich stron znajduje się poniżej terenu.
Pomieszczenie użytkowe - pomieszczenie spełniające funkcje zgodnie z
przeznaczeniem budynku i nie będące pomieszczeniem gospodarczym lub technicznym.
Pomieszczenie mieszkalne - pokoje w budynku mieszkalnym oraz sypialnie i
pomieszczenia do pobytu dziennego w budynkach zamieszkania zbiorowego.
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Pomieszczenia pomocnicze w mieszkaniu - kuchnia, pomieszczenie higieniczno-sanitarne, pomieszczenie służące do komunikacji wewnętrznej , przechowywania ubrań , przedmiotów gospodarstwa domowego, a także produktów żywnościowych. Pomieszczenie techniczne w budynku - pomieszczenie, w którym znajdują się
urządzenia służące do obsługi budynku .
Pomieszczenie gospodarcze w budynku - pomieszczenie służące do przechowywania materiału i sprzętu związanego z obsługą budynku, przedmiotów i produktów
żywnościowych użytkowników budynku, opału a także odpadków stałych.
Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi - pomieszczenia w których łączny
czas przebywania tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny.
Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi - pomieszczenia w których
czas przebywania tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie.
Pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi - pomieszczenia w których łączny
czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy, bądź też praca polega na krótkotrwałym
przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku; -pomieszczenia, w których procesy technologiczne nie
pozwalają na zapewnienie warunków przebywania osób stanowiących ich obsługę,
-pomieszczenia, w których jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich osób zajmujących się obsługą.
Pomieszczenia przynależne - to piwnica, strych lub magazyn; są częścią składową
lokalu, choćby nawet do tego lokalu bezpośrednio nie przylegały , chyba, że czynność
prawna lub orzeczenie sądu dotyczące odrębnej własności lokalu stanowią inaczej.
Podcień - przestrzeń powstała przez cofnięcie ściany lub ścian zewnętrznych od
poziomu przylegającego terenu, najczęściej chodnika, do wysokości na ogół nie przekraczającej 2 kondygnacji.
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Prześwit - przejazd lub przejście przez budynek, usytuowany najczęściej prostopadle do linii zabudowy, mające wlot i wylot otwarty.
Połać dachowa - część lub całość powierzchni dachu o nachyleniu jednokierunkowym , ograniczona we wszystkich rodzajach dachów linią okapową, narożami i
koszami, a w dachach z kalenicą również kalenicą .
Płatew - belka podłużna łącząca dźwigary podtrzymujące krokwie lub jętki.
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Podłoga - element budowlany wykończenia, będący płytą utworzoną z jednej lub
kilku warstw, której górna powierzchnia jest płaska i przystosowana do tego, aby mógł
się po niej odbywać ruch .
Posadzka - wykładzina , będąca wierzchnią warstwą podłogi i stanowiąca jej zewnętrzne wykończenie.
Podłoga biała - posadzka z desek układanych na legarach lub bezpośrednio na
drewnianych belkach stropu.
Przebudowa - budowa polegająca na wprowadzeniu zasadniczych zmian w istniejącym obiekcie budowlanym, na wymianie elementów budowlanych konstrukcji łub
instalacji w celu uzyskania ulepszeń technicznych, zmiany funkcji podstawowej lub
przystosowania obiektu do zmienionych warunków.
Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego łub stosunku zobowiązaniowego.
Rekonstrukcja - wykonywanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu
całkowitego zniszczonego obiektu budowlanego w miejscu jego lokalizacji .
Remont budowlany - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych, polegających na odtwarzaniu pierwotnego stanu technicznego i użytkowego, wykraczających poza zakres konserwacji, nie powodujących jednak zmian
w użytkowaniu , przeznaczeniu i konstrukcji tego obiektu lub je go części. Remont
ma na celu doprowadzenie elementów istniejącego obiektu budowlanego, zużytych
w czasie jego użytkowania, do odpowiedniego stanu technicznego, zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem, lub wymianę na inne o lepszych rozwiązaniach technicznych dla polepszenia warunków użytkowania obiektu.
Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego .
Roboty konserwacyjne - bieżące i okresowe wykonywanie robót budowlanych
niezbędnych do utrzymania obiektu budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie
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technicznym . Wykonywanie tych robót nie powoduje zmiany użytkowania tego
obiektu , zmiany warunków technicznych oraz zmiany wyglądu zewnętrznego.
Rozbudowa - wykonywanie robót budowlanych mających na celu powiększenie istniejącego obiektu budowlanego ,poprzez zwiększenie kubatury , powierzchni
zabudowy itp.

W

Suterena - część budynku zawierająca pomieszczenia użytkowe, w którym poziom
podłogi w części lub całości znajduje się poniżej terenu, lecz przynajmniej od strony
jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się na głębokości nie większej niż 0,9
m. w stosunku do przyległego terenu.
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Strop - przekrycie płaskie dzielące budynek na kondygnacje.

Stropodach - przekrycie płaskie lub krzywiznowe, spełniające jednocześnie rolę przekrycia stropowego i dachowego. Stropodach składa się z konstrukcji nośnej, z pokrycia i ewentualnie z warstwy izolacji cieplnej .
Strop gęstożebrowy - strop o osiowym rozstawie żeber lub belek, nie większym niż
90 cm.
Strop odcinkowy- strop o konstrukcji nośnej z belek i między belkowych sklepień
odcinkowych .
Strop podwieszony - strop o konstrukcji nośnej podwieszonej do innej konstrukcji.
Strop wentylowany - stropodach mający nad izolację cieplną przestrzeń powietrzną
odprowadzającą na zewnątrz budynku parę przenikającą z pomieszczeń.
Stan zerowy - jest to określenie dla części budynku, gdzie zostały wykonane
elementy budowlane do wierzchu pierwszego stropu lub posadzki lub umownego
poziomu + 0,00 włącznie.
Stan surowy - jest to określenie dla budynku, w którym zostały wykonane elementy budowlane w zasadzie zaliczane do robót konstrukcyjnych np . fundamenty
, ściany konstrukcyjne lub szkielety, stropy, nadproża, schody i balkony , konstrukcje
dachu z pokryciem i odwodnieniem.
Stan wykończeniowy budynku - jest to określenie dla budynku, w którym zostały wykonane elementy budowlane zaliczane do robót wykończeniowych np. tynki,
posadzki, stolarka, malowanie, elewacja.
Ściana - przegroda budowlana w większości pionowa , ograniczająca pomieszczenie lub określoną przestrzeń w obiekcie budowlanym .W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące rodzaje ścian ściany konstrukcyjne, izolacyjne i
konstrukcyjno-izolacyjne
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pod względem konstrukcyjnym , ściany wieńcowe, dylowe, szkieletowe i płytowe,
pod względem technologii wykonania, ściany murowane, prefabrykowane, lite.
Ściana konstrukcyjna - ściana przenosząca na fundament lub inne elementy obiektu budowlanego ciężar własny i obciążenia od innych elementów, np. od dachów,
stropów, balkonów itp. Oraz parcie wiatru, gruntu , materiałów sypkich i cieczy.
Ściana izolacyjna - ściana izolująca pomieszczenie lub określoną przestrzeń obiektu budowlanego od otoczenia oraz od opadów atmosferycznych, zmian temperatury,
dźwięków, zapachów itp.
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Ściana izolacyjna oprócz własnego ciężaru i parcia wiatru (w przypadku ściany
zewnętrznej) nie przenosi innych obciążeń zewnętrznych.
Ściana konstrukcyjno-izolacyjna - ściana konstrukcyjna , spełniająca jednocześnie
rolę ściany izolacyjnej, np. ściana zewnętrzna murowana.
Ściana murowana - ściana obiektu budowlanego wykonana w miejscu jej
przeznaczenia poprzez murowanie z elementów drobnowymiarowych.

Ściana prefabrykowana - ściana wykonana z elementów budowlanych średnio oraz
wielkowymiarowych ,bloków, dyli, płyt, ułożonych na sucho lub na zaprawie, bądź
też połączonych ze sobą w inny sposób, zapewniający geometryczną niezmienność
ściany.
Ściana osłonowa - ściana izolacyjna zewnętrzna o małym ciężarze małym
współczynniku przenikania ciepła, składająca się z elementów budowlanych, konstrukcji murowanych stropów lub ścian poprzecznych oraz z wypełnienia w postaci
płyt izolacyjnych.
Ściana działowa - ściana izolacyjna wewnętrzna, o małej grubości i małym
ciężarze, rozdzielająca pomieszczenie, spełniająca głównie funkcję przegrody wzrokowej i przeciwdźwiękowej.
Ściana kolankowa - część zewnętrznej ściany zawat1a między stropem najwyższej
kondygnacji i dolną częścią połaci dachowej, podwyższająca wysokość użytkową podda sza.
Taras - przekrycie budynku lub jego części przystosowane do przebywania ludzi ,
poziome lub o niewielkich spadkach koniecznych do odprowadzania wód opadowych.
Urządzenia budowlane związane z obiektem - urządzenia techniczne zapewniające
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (przyłącza, urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, śmietniki).
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Ulepszenie - ulepszeniem lokalu lub budynku są roboty budowlane podnoszące
dotychczasowy standard użytkowy ,ułożenie nowej podłogi, oblicowanie ścian w
pomieszczeniach sanitarnych, wymiana stolarki okiennej na nowoczesną .
Weranda- przybudówka dostępna z wewnątrz i ewentualnie z zewnątrz budynku,
kryta dachem, bez ścian lub ze ścianami przeszklonymi, wykonanymi zazwyczaj z
materiałów lekkich.
Więźba dachowa - drewniana, tradycyjna konstrukcja nośna dachu , w której
głównym elementem jest wiązar.
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Wykusz - obudowana część budynku utworzona przez wysunięcie ścian zewnętrznych tej części z lica budynku, nadwieszona na wysokości jednej lub kilku kondygnacji powyżej parteru.
Zabudowa jednorodzinna - budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół
takich budynków w układzie: wolnostojącym , bliźniaczym, szeregowym, atrialnym, a także budynek mieszkalny zawierający me więcej niż 4 mieszkania lub
zespół takich budynków.
Podział obiektów budowlanych.
Podział i klasyfikacja obiektów budowlanych jest podana w opracowaniu Polskie
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB dawniej KOB),która jest zamieszczona
w załączniku do niniejszego opracowania podaje prawną nomenklaturę ,nazewnictwo
budynków ,obiektów budowlanych, charakterystykę i stanowi jedyną podstawę do
identyfikacji budynków, obiektów dla celów technicznych, prawnych i podatkowych.
Klasyfikacja ta wraz z prawem Budowlanym jest podstawą do określania rodzajów
obiektów, ich przeznaczenia, typu konstrukcji do wszelkich opracowań związanych
z budownictwem i inwestycjami. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych dzieli obiekty na budynki mieszkalne i użytku publicznego, produkcyjne i usługowe,
budowle przemysłowe i składowe naziemne, górnicze i dołowe, inżynierskie, lądowe
oraz typy konstrukcji. Oddzielną klasyfikację stanowi podział zamieszczony w Prawie
budowlanym i aktach wykonawczych.
Podział obiektów budowlanych na grupy wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych (PKOB - wyciąg).
Dokładny podział według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zamieszczono w załączniku. Klasyfikacja wraz z Prawem budowlanym stanowi jedyną podstawę do określania, kwalifikacji obiektów budowlanych we wszelkich opracowaniach
technicznych jak również do celów podatkowych.
1.1. Budynki mieszkalne i użytku publicznego
1.1.1.
Budynki mieszkalne rodzinne
1.1.2.
Budynki zbiorowego zamieszkania
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1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

Budynki nauki , oświaty i wychowania
Budynki kultury i sztuki oraz budynki sakralne
Budynki ochrony zdrowia i opieki społecznej
Budynki kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku
Budynki administracyjne
Budynki użytku publicznego pozostałe
Tymczasowe budynki mieszkalne i użytku publicznego
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1.2. Budynki produkcyjne i usługowe
1.2.1.
Budynki przemysłowe produkcyjne i energetyczne
1.2.2.
przemysłowe , produkcyjne i energetyczne
1.2.3.
Budynki składowe
1.2.4. Hale składowe
l.2.5. Budynki produkcyjne rolnictwa i leśnictwa
1.2.6. Budynki transportu i łączności
1.2.7. Budynki handlowo-usługowe
1.2.8.
Budynki produkcyjne i usługowe pozostałe
1.2.9.
Tymczasowe budynki produkcyjne i usługowe

1.3. Budowle przemysłowe i składowe naziemne
1.3.1.
Chłodnie i kominy przemysłowe
1.3.2.
Wieże przemysłowe i inne
1.3.3.
Budowle składowe naziemne
1.3.4. Fundamenty pod maszyny i urządzenia
1.3.5.
Części budowlane pieców i kotłów przemysłowych oraz urządzeń
technicznych
1.3.6.
Budowle produkcyjne rolnictwa i leśnictwa
1.3.7. Budowle przemysłowe i składowe naziemne pozostałe
1.3.8. Tymczasowe budowle przemysłowe i składowe naziemne
1.4. Budowle górnicze dołowe

1.5. Budowle inżynierskie lądowe
1.5.1.
Drogi szynowe
1.5.2.
Drogi kołowe
1.5.3.
Ulice i place
1.5.4.
Mosty i wiadukty
1.5.5.
Rurociągi i przewody
1.5.6.
Budowle przemysłowe i składowe podziemne oraz inne
podziemne poza górniczymi
1.5.7.
Budowle sportowe
1.5.8.
Budowle inżynierski e pozostałe
1.5.9.
Tymczasowe budowle inżynierskie lądowe
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2. Typ konstrukcji
2.1. Konstrukcje z płyt wielkowymiarowych
2.2. Konstrukcje z płyt średniowymiarowych z wielkich bloków
2.3. Konstrukcje ze średnich bloków i dyli
2.4. Konstrukcje szkieletowe z żelbetowych elementów
prefabrykowanych.
2.5. Konstrukcje szkieletowe z betonu sprężone
2.6. Konstrukcje szkieletowe metalowe
2.7. Konstrukcje o ścianach nośnych monolitycznych betonowych lub żelbetowych
2.8. Konstrukcje o ścianach nośnych z cegły, bloczków lub pustaków drobnowymiarowych
2.9. Konstrukcje drewniane
2.10.Konstrukcje pozostałe (mieszane)
Metody ustalania stopnia zużycia obiektów budowlanych.
Ustalenie zużycia poszczególnych elementów budynku

Zróżnicowana trwałość i przebieg zużycia pozwalają wyodrębnić trzy zasadnicze
grupy elementów:
1.elementy o trwałości technicznej przekraczającej lub równej trwałości budynku
fundamenty, ściany, stropy ognioodporne, schody,
2.elementy o trwałości mniejszej od trwałości budynku dachy, stropy drewniane,
stolarka, podłogi, instalacje,
3.elementy o znacznie mniejszej trwałości od trwałości budynku ,roboty
wykończeniowe, osprzęt instalacyjny.
Do określenia stopnia zużycia elementów składowych obiektu stosujemy następujący wzór:
gdzie:

Sztei - zużycie techniczne elementu w procentach,
Uei - procentowy udział kosztów elementów budowlanego nowego w kosztach
odtworzenia całego obiektu.
Ustalenie średnioważonego zużycia technicznego obiektu.
Sposób ten polega na ustalaniu stopnia zużycia poszczególnych elementów
(Sztei) składowych
obiektu, a następnie
obliczenie średnioważonego zużycia
technicznego Szt całego wycenianego obiektu. Do obliczeń posługujemy się wzorem:
gdzie:
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Szt - średnioważony stopień zużycia technicznego obiektu wyrażony w procentach,
Uei - procentowy udział kosztu i-tego elementu obiektu wyrażony w procentach,
Sztei -stopień zużycia danego elementu robót określony procentowo,
n - ilość ocenianych elementów robót w obiekcie,
i- kolejny element.
Stopień zużycia technicznego elementu można również określić ze wzoru:
gdzie:
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KRei - koszt remontu i-tego elementu,
KBei -koszt budowy i-tego elementu.

Do obliczania procentowego zużycia obiektu konieczne są dane dotyczące struktury rodzajowej oraz wartości składowych elementów robót w ocenianym obiekcie.
Elementy scalone przyspieszają obliczenia stopnia zużycia oraz wartości odtworzeniowej obiektów budowlanych.
Zużycie techniczne obiektu można również określić dzieląc obiekt na elementy
scalone (n), ustalić udział procentowy (Uei) scalonych elementów w koszcie odtworzenia obiektu, oszacować procentowo stopień zużycia technicznego (Sztei) scalonego
elementu i-tego.
Zalecamy korzystanie ze zbiorów wydawanych przez WACETOB , takich jak np.
„Scalone normatywy do wycen budynków i budowli”.
Tabela nr 1.Określenie procentu zużycia budynku metodą elementów średnioważonych
		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TABELA PRZYKŁADOWA ELEMENTÓW BUDYNKU

Elementy budynku
Roboty ziemne
Fundamenty
Izolacja
Ściany konstrukcyjne
Ściany działowe
Stropy i balkony
Schody

Stopień
Udział
Stopień zuży- zużycie technicznego
elementu w cia technicznego
koszcie obiektu elementu Sztei
„ważonego”
Uei [%]
[%]
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8.
9.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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22.

Pokrycie dachu
Obróbka dekarska
Tynki wewnętrzne
Tynki zewnętrzne
Stolarka okienna
Stolarka drzwiowa
Oszklenie
Podłogi i posadzki
Malowanie tynków
Malowanie stolarki
Piece
Kuchnie
Centralne ogrzewanie (ruraż)
Centralne ogrzewanie (kotły)
Instalacja wod-kan.
(ruraż)
Instalacja wod-kan.
(armatura)
Instalacja gazowa
(ruraż)
Instalacja gazowa
(armatura)
Instalacja elektryczna (ruraż)
Instalacja elektryczna (osprzęt)
Inne roboty zewnętrzne
Razem

W

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Balustrady
Więźba dachowa
(płyta)
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Tabela nr 2.Określenie procentu zużycia budynku według metody średnioważonej.
TABELA PRZYKŁADOWA ELEMENTÓW SCALONYCH
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W

Udział
Stopień zużycia
elementu
w koszcie
Stopień zużycia technicznego „ważoobiektu Uei technicznego elenego”
Elementy scalone budynku
[%]
mentu Sztei [%]
1.
Stan „0”
Konstrukcja budynku, ściany, stropy,
2.
balkony
Dach-konstrukcja
3.
i pokrycie
4.
Tynki oblicowania
Stolarka okienna
5.
i drzwiowa
6.
Podłogi i posadzki
7.
Roboty malarskie
8.
Piece, kuchnie
9.
Instalacja c.o.
10.
Instalacja wod-kan.
11.
Instalacja gazowa
12.
Instalacja elektr.
13.
Elewacje
14.

Roboty zew.
Razem

Metoda czasowa Rossa określenie średniego wskaźnika zużycia technicznego
obiektu.
Metoda czasowa Rossa za podstawę wyliczenia wskaźnika procentowego przyjmuje wiek obiektu w latach (t),przewidywany okres trwałości w latach (T).
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Metodą czasową Rossa można obliczyć zużycie dla budynków o złej, prawidłowej lub bardzo dobrej gospodarce remontowej .Metoda ta winna być wykorzystywana jako metoda pomocnicza ,wyznaczająca ogólną wartość zużycia technicznego
przy określonej gospodarce remontowej.
Podstawową metodą do oceny zużycia technicznego jest metoda oceny poszczególnych elementów obiektu ,czyli metoda średniej ważonej .Również przy ustalaniu
wartości technicznej obiektu obniżonej o wartość zużycia technicznego jako podstawy
do obliczeń efektywności remontu ta metoda jest metodą podstawową i obiektywną.

gdzie:
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W

Metoda czasowa jest bardzo prosta do zastosowania, z uwagi na to, że zużycie
techniczne obiektu jest wprost proporcjonalne do jego wieku. Przy złej gospodarce
remontowej ,w obiektach w których nie prowadzono okresowych remontów stopień
zużycia technicznego oblicza się wg wzoru:

Szt -stopień zużycia technicznego obiektu wyrażony w procentach,
t- wiek obiektu w latach,
T- przewidywany okres trwałości w latach.

W przypadku obiektów ,budynków o prawidłowej gospodarce remontowej do
obliczenia zużycia technicznego budynku , stosujemy następujący wzór:
Dla budynku w którym remonty prowadzone są prawidłowo ,a eksploatacja wzorowa należy zastosować wzór:
W metodzie tej można posługiwać się tabelą macierzową dla dokonywania szybkich odczytów oraz do ustalania ustalenia zużycia technicznego budynków. Metoda
nieliniowa stosowana jest przy konieczności szybkiego i mniej dokładnego ustalaniu
stopnia zużycia.
Określanie stopnia zużycia funkcjonalnego.

Zużycie funkcjonalne w ścisły sposób związane jest z przyjętą funkcją eksploatacyjną obiektu budowlanego. Stwierdzenie to w praktyce oznacza , że dla jednej funkcji ten sam obiekt może mieć zużycie zerowe, zaś dla innej nawet 100-procentowe.
Stopień zużycia funkcjonalnego określa się procentowo, na podstawie oceny obiektu
uwzględniającej:
-postęp technologiczny w budownictwie,
-niemożność dostosowania obiektów budowlanych do zmienionych technologii
produkcji realizowanych w tych obiektach,

128

Ocena stanu technicznego i stopień zużycia budynków...

-zmiany w preferencjach zapotrzebowania
ków,

na określony typ budyn-

-inne czynniki mające wpływ na stopień zużycia funkcjonalnego, np. zmiana otoczenia, dostawa mediów, komfort użytkowania itp.,
-zmniejszenie dochodowości ocenionej nieruchomości w stosunku do podobnych
usytuowanych w danym terenie.
zużycia funkcjonalnego,

W

W celu uniknięcia orientacyjnego ustalania stopnia
można przyjąć następujący system oceny :
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1) Określenie funkcji obiektu budowlanego, dla którego ustala się zużycie
funkcjonalne.

2) Ustalenie, czy obiekt może pełnić w pełnym zakresie ustaloną funkcję.
W przypadku odpowiedzi pozytywnej zużycie funkcjonalne wynosi zero.
3) Określenie, w przypadku zmian funkcjonalnych obiektu , zakresu tych zmian
oraz niezbędnego zakresu przebudowy, aby obiekt mógł pełnić nową funkcję.
4) Określenie nakładów NFe , które należy ponieść na przystosowanie obiektu
(elementu - i) dla potrzeb nowej funkcji
.
5) Obliczenie kosztu przebudowy lub modernizacji K80 koniecznych
dla przystosowani a obiektu (elementu -i), dla potrzeb nowej funkcji
.
6) Iloraz stanowić będzie stopień zużycia funkcjonalnego.
7) Obliczenie różnicy F pomiędzy kosztami budowy KBe, a nakładami NFe• F =
KBe - NFe
8) Obliczenie procentowego współczynnika zużycia funkcjonalnego:
obliczanie zużycia funkcjonalnego ma następującą formułę:
gdzie:
tei pozostały okres eksploatacji
elementu akceptowany przez użytkownika,
Tfei - okres żywotności funkcjonalnej elementu
Zużycie funkcjonalne obiektów i lokali może być określone zarówno dla ich aktualnego jak i alternatywnego sposobu użytkowania .
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Określanie stopnia zużycia łącznego.
Określenia zużycia łącznego dokonuje się według formuły:
gdzie:
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W

Szc - średnioważony stopień zużycia łącznego obiektu
Sztei - stopień zużycia technicznego i-tego elementu
Szfei-stopień zużycia funkcjonalnego i-tego elementu
Uei - udział elementu i - tego w kosztach wycenianego obiektu wyrażony w procentach.
Dla obiektów jednorodnych o konstrukcji składającej się z jednego elementu
scalonego, stopień zużycia łącznego ustala się według formuły:
Tabela nr 3. Tabela zużycia łącznego obiektu budowlanego
Stopień zużycia elementu

Lp.

Stopień zużyUdział elecia „ważonego”
mentu w koszcie
techniczno-funkctechnifunkcjojonalnego
Element
obiektu
obiektu
Uei [%]
cznego Sztei nalnego Szfei

Wpływ czynników środowiskowych na zużycie techniczne.

W obiektach budowlanych może występować wiele czynników wpływających
na zużycie techniczne jak występować między innymi: hałas,, wibracje i wstrząsy,
promieniowanie żył wodnych, agresywne zapachy i wyziewy, szkodniki biologiczne
(pleśnie, grzyby domowe, owady, gryzonie).W otoczeniu budynku mogą występować
między innymi: autostrady i drogi szybkiego ruchu, zakłady przemysłowe, linie
tramwajowe, kolejowe, cieki wodne, kopalnie naziemne i podziemne,
zanieczyszczenia atmosfery, urządzenia i stadiony sportowe, brak światła i
nasłonecznienie.
W uzasadnionych przypadkach należy uwzględniać na zużycie techniczne budynków wpływ czynników środowiskowych. Znaczny wpływ na obiekty budowlane mają
oddziaływania górnicze
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Dla sprawdzenia opłacalności remontów budynków zarządcy budynków mogą
stosować następujący skrócony wzór :
gdzie:

W

R - szacunkowy koszt potrzebnych nakładów na remont w relacji na 1 m2
powierzchni użytkowej
J -koszt budowy l m2 p.u. nowego budynku netto,
tr - pozostały okres użytkowania budynku po remoncie ,
Etr.- czynnik dyskontujący.
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Oszacowanie nakładu na remont (R) dokonuje się na podstawie przeglądu stanu
technicznego budynku . Procent zniszczenia budynku określa się w oparciu o tablice
1 i 2.Następnie określa się koszt odtworzenia budynku i ustala przewidywany koszt
remontu w oparciu o wyliczony procent zniszczenia .
J stanowi koszt odtworzenia budynku . Określa się go zgodnie z aktualnie obowiązującą na danym obszarze maksymalną ceną l m2 p.u. w nowych budynkach wielorodzinnych w rozliczeniu między inwestorem i wykonawcą.
Etr (czynnik dyskontujący) określa się na podstawie tablicy 3, przy czym tr określa
się szacunkowo, biorąc pod uwagę zużycie techniczne budynku oraz wartość użytkową
jaką on będzie przed stawiać po wykonaniu robót remontowych.
lat.

Pozostały okres użytkowania w żadnym wypadku nie powinien przekraczać 40

1. Budynki murowane, o zużyciu ścian nośnych do 15%, które po remoncie
będą mieć ogniotrwałe stropy i konstrukcję dachu oraz wyposażenie mieszkań w
ustęp, łazienkę i c.o.:
tr 30 -40 lat
2. Budynki murowane, o zużyciu ścian nośnych 15-25%, w których po remoncie
będą nieogniotrwałe stropy i wyposażone co najmniej w ustęp spłukiwany i urządzenia kąpielowe:
tr 15-30 lat
3. Budynki murowane lub drewniane o zużyciu ścian nośnych 25-40%, w
których po remoncie zostaną stropy i które będą wyposażone co najmniej w ustęp
spłukiwany:
tr 5 - 15 lat
Budynki, w których zużycie ścian nośnych przekracza 40% nadają się jedynie do
napraw zabezpieczających i do wyburzenia w ciągu najbliższych 5 lat.
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W

Tablica 4. Wartości czynnika dyskontującego.
tr
Etr
10
0,558
11
0,527
12
0,497
13
0,469
14
0,442
15
0,417
16
0,393
17
0,371
18
0,350
19
0,330
20
0,311
21
0,294
22
0,277
23
0,262
24
0,247
25
0,233
26
0,220
27
0,207
28
0,195
29
0,184
30
0,174
31
0,167
32
0,155
33
0,146
34
0,138
35
0,130
36
0,123
37
0,116
38
0,109
39
0,103
40
0,097
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Tablica 5. Przykładowe okresy trwałości oraz cykle, rodzaje napraw i wymian
elementów budynku opracowane przez Komitet Problemów Remontowo-Budowlanych
PZITB.

Lp.
1

1.1.2.

1.1.3.
1.1.3.

1.2.
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1.1.

W

1.

ŚredCykl
Zakres
nia
napraw lub naprawy lub
Rodzaj elementu do naprawy lub trwałość wymian w wymiany w
wymiany i rodzaj robót remontowych w latach
latach %
2
3
4
5
Pokrycie dachów betonową papą.

Pokrycie dachu betonowego papą
asfaltową nr 500
powlekaną , dwuwarstwowo, na
lepiku asfaltowym na gorąco.
Smarowanie pokrycia lepikiem asfaltowym.
Naprawa pokrycia polegająca na
umocowaniu odstającej papy i wstawieni u lat.
Wymiana starego pokrycia na nowe.
Pokrycie dachu betonowego papą
j .w . lecz trzywarstwowo, na lepiku
asfaltowym na gorąco.

7

-

1

-

2

100

-

2
7

50
100

8

-

-

-

2

100

-

3
8

40
100

8

-

-

-

2

100

Smarowanie pokrycia lepikiem asfaltowym
jak w poz. 1.1.1.

1.2.1.

Naprawa pokrycia polegająca na
1.2.2.
robo t ach jak w poz . 1.1.2.
1.2.3.
Wymiana starego pokrycia na nowe.
Pokrycie dachu betonowego papą
jutową powlekaną gat. I, jednowarstwowo. na lepiku asfaltowym na zimno.
1.3.
Smarowanie pokrycia lepikiem
asfaltowym
Jak w poz: 1.1.1.
1.3.1
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Naprawa pokrycia polegająca na
robotach jak
w poz . 1.1.2.
1.3.2.

-

4

40

-

8

100

12

-

-

-

2

100

-

3

30

-

12

100

15

15

100

Wymiana starego pokrycia na
nowe.
1.3.3.
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1.4

W

Pokrycie dachu betonowego papą
asfaltową na osnowie z włókien szklanych, dwuwarstwowo, na lepiku
asfaltowym na gorąco .
Smarowanie pokrycia lepikiem asfaltowym
jak w poz. l.l.l.

1.4.1.

Naprawa pokrycia polegająca na
robotach jak
w poz. 1.1.2.

1.4.2.

Wymiana starego pokrycia na nowe.

1.4.3.

Pokrycie dachu betonowego płynną masą asfaltową, kilkuwarstwowo,
metodą
1.5.
Natryskową
Pokrycie dachów drewnianych papą.
Trwałość i cykle napraw
i wymian powyższego pokrycia
można przyjąć jak pokrycia na betonie
poz. 1. 1., 1.2. i 1.3. Pokryć podanych w
poz. l 4., 1.5. nie stosuje się na dachach
drewnianych.
2.
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3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.7.1.
4.

4.1.

25

-

-

-

8
25

25
100

15

-

-
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3.2.1.
3.2.2.
3.3.

W

3.2.

Pokrycie dachów blachą
i obróbki blacharskie.
Blacha ocynkowana na rąbek i zakładkę
zwykła.
Naprawa pokrycia. polegająca na wycięc1u
zniszczonej blachy i wstawieniu łat.
Wymiana starego pokrycia na nowe.
Pokrycie dachu blachą ocynkowaną. reszta
j .w.
Naprawa pokrycia polegająca na robotach
jak
w poz. 3.1.1.
Wy miana starego pokrycia na nowe .
Rynny wiszące ø15 cm z blachy cynkowej
Rynny wiszące ø15 cm lecz z blachy
ocynkowanej.
Rury spustowe ø15 cm z blachy
ocynkowanej, trwałość, cykle i zakres
napraw
jak w poz. 3.3. i 3.4.
Rury spustowe ø 15cm z blachy
ocynkowanej, trwałość, cykle i zakres
napraw
jak w poz. 3.
Obróbki blacharskie.
Obróbki blacharskie na dachu i na elewacji , a
więc pasy nadrynnowe, kosze, okapy,
pokrycia murów ogniowych, podokienników
itp. wykonanych z blachy cynkowej lub
ocynkowanej.
Pokrycie dachów materiałami
Ogniotrwałymi.
Pokrycie dachówką ccram1czn ą
karpiówką.
podwójnie na łuskę, na zaprawie z
przycięciem i uszczelnieniem spodu.

15

5
15
15

30
100
100

10

10

-

15

-

-

15

15

100

25

25

100
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4.1.1.

4.2

5.1.1
5.1.2.
5.2.

5.2.1.
5.2.2.

5.3
5.3.1.

5.4.
5.4.1

5.5
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.

5.6.
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10

30

20

20

100

-

10

50
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5.1.

-

W

4.2.1.
5.

Częściowe położenie pokrycia z
oczyszczeniem dachówek , z wymianą
uszkodzonych dachówek i gąsiorów.
Pokrycie dachówką cementową karpiówką
.
reszta jak w poz. 4.1.
Częściowe przełożenie pokrycia, polegające
na robotach jak w poz. 4. 1.1.
Tynki elewacyjne i licówki.
Tynk zwykły cementowo-wapienny III
rodzaju na ścianach.
Przetarcie tynków z zaprawieniem rys i
uszkodzeń.
Ponowne wykonanie tynku.
Tynk szlachetny nakrapiany z zaprawy
trwałej średnio-ziarnistej , na ścianach.
Wykonanie nakrapiania tynku na istniejącym
podkładzie.
Ponowne wykonanie tynku .

Tynk szlachetny na podkładzie cementowym cyklinowany, z zaprawy trwalej
gruboziarnistej.
Naprawa tynku .
Tynk szlachetny na podkładzie cementowym szlifowany, z zaprawy trwalej
drobnoziarnistej.
Naprawa tynku.
Tynk zwykły jak w poz. 5.l . lecz pomalowany farbą szwedzką z rusztowania
wiszącego.
Prze tarcic tynków z zaprawieniem rys i
uszkodzeń.
Pomalowanie tynków farbą szwedzką.
Ponowne wykonanie tynków.
Oblicowanie cegłą wapienno -piaskową
ściany z cegły ceramicznej, jednocześnie z
murowaniem ściany, grubość licówki 12 cm z
ospoinowaniem.
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100
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30
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-
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-
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100
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50
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100
20

40
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100

-

7
5
20

100
100
50

70

70

100
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5.6.1.

5.6.2.
6.

6.1.3.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.

6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
7.
7.1.
7.2.

-

15

30

-

15

5

70
-

70
5

100
100

-

10

100

-

10

10

50

50

100

-

5
10

100
100

40

40

100

-

5

100

-

10

100

-

5

100

50

50

100

-

25

50

50
-

10
50
25

100
100
50
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6.1.2.

W

6.1.
6.1.1.

Spoinowanie elewacji.
Naprawa pojedynczych zniszczonych cegieł
licówki.
Elewacje strukturalne na ścianach
wielkoblokowych i wielkopłytowych
Elewacje strukturalne ze żwirku zmywalnego na ścianie wielkopłytowej z betonu
ciężkiego, trzywarstwowej, ocieplonej styropianem.
Uszczelnienie okien i balkonów.
Naprawa i uzupełnienie złączy pomiędzy
płytami.
Oczyszczenie elewacji agregatem wodnopiaskowym.
Elewacje strukturalne z grysu marmurowego, na białym cemencie na ścianie
wielkopłytowej z keramzytobetonu.
Uszczelnienie okien i balkonów jak w poz.
6.1.1.
Konserwacja elewacji.
Faktura zacierana na ścianie wielkopłytowej z keramzytobetonu, z pomalowaniem
farbą szwedzką z rusztowania wiszącego .
Uszczelnienie okien i balkonów jak w poz.
6.1.1.
Naprawa i uzupełnienie złączy jak w poz.
6.1.2.
Pomalowanie elewacji farbą szwedzką z
drobną naprawą podkładu (przetarcie)
Konstrukcje ciesielskie.
Konstrukcja drewniana dachu (krokwie,
płatwie i słupy).
Ołacenie dachu pod dachówką lub odeskowanie pod papą .

Impregnacja drewna uzupełniająca w kon7.3. strukcji dachu podczas każdego remontu.
7.4.
Stropy drewniane belkowe.
7.4.1.
Naprawa powierzchniowa stropów.
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8.

8.1.
8.1.1.

8.1.4.
8.1.5.

8.2.

8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.

8.3.
8.3.1.
8.3.2.

8.3.3.

8.4.
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8.1.3.

W

8.1.2.

Okna i drzwi.
Okna i drzwi balkonowe drewniane,
zespolone, oszklone szkłem 3 mm grub.,
pomalowane olejno dwukrotnie.
Dopasowanie skrzydeł okiennych i balkonowych.
Remont ościeżnic polegający na przestruganiu
wrębów, nadbiciu i wklejeniu listew we
wręby , polataniu ościeżnicy z zaprawieniem
szczelin.
Wymiana baskwili
okiennych i balkonowych.
Malowanie okien i drzwi balkon owych
farbą olejną dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem.
Wymiana okien i drzwi balkonowych .
Drzwi drewniane wejściowe do budynku ,
płytowe , pełne, pomalowane olejno dwukrotnie.
Remont ościeżnic polegający na robotach
jak
w poz. 8.1.2.
Dopasowanie skrzydeł drzwiowych.
Malowanie olejne drzwi, z dwukrotnym
szpachlowaniem .
Wymiana drzwi wejściowych.
Drzwi drewniane wewnętrzne. płytowe,
pełne
lub szklone.
Drobne naprawy drzwi polegające na dopasowaniu skrzydeł i naprawie okuć.
Malowanie olejne drzwi, dwukrotnie z
dwukrotnym szpachlowanie.
Malowanie olejne drzwi wewnętrznych j
.w. lecz z dodatkowym polakierowaniem emalią.
Malowanie olejne stolarki zewnętrznej
(poz 8.1., 8.2.) lecz z dodatkowym polakierowaniem emalią.
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Tablica 6. Kryteria ogólne ceny i ldasyfikacji technicznej stanu elementów budynku.
Klasyfikacja stanu
Procentechnicznego towe zużycie
Lp. elementu
elementu
1
2
3
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W
1.

b. dobry

0-10

dobry

11-25

średni

26-50

4.

zadawalający

51-60

5.
6.

zły
awaryjny

61-70
pow. 70

2.

3.

Kryteria oceny
4
Element budynku (lub rodzaj
konstrukcji , wykończenia, wyposażenia)
jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zużycia i uszkodzeń.
Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymogom normy.
Element budynku nie wykazuje
większego zużycia. Mogą wystąpić
nieznaczne uszkodzenia wynikające z użytkowania szczególnie mechaniczne. Element
wymaga konserwacji.
Element budynku utrzymany jest
zadowalająco. Celowy jest remont
bieżący polegający na drobnych
naprawach, uzupełnieniach, konserwacji,
impregnacji itp.
W elementach budynku występują
średnie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Celowy
jest częściowy remont kapitalny.
W elementach budynku występują znaczne
uszkodzenia, ubytki . Cechy i właściwości
wbudowanych materiałów mają obniżoną
klasę. Wymagany kompleksowy remont
kapitalny.
Budynek nadaje się do likwidacji.

Uwaga: Kryteria oceny i technicznej elementów budynku odnosić się mogą również
do oceny budynku jako całości.
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Tablica 7. Kryteria pomocnicze dla określenia zużycia głównych elementów
budynku.
Fundamenty, ściany konstrukcyjne, stropy, ścianki działowe.

2.

3.

4.

5.
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Procentowe
zużycie
elementu
3

Oznaki zużycia
4
Mury i posadzki piwnic suche.
Deformacje nie występują.
Elementy nośne jak słupy, filary,
nadproża odpowiadają wymaganiom
normowym. Mogą występować drobne
rysy w tynkach.
Stan elementów jest dobry. Mury i
posadzki piwnic suche. Odchylenia
murów od poziomu małe.
Nieliczne szczeliny w sklepieniach
lub stropach, głównie na wyższych
piętrach budynku. Zawilgocenia nad
poziomem terenu. Niewielkie uszkodzenia murów .
Mury i posadzki piwnic
zawilgocone. Odchylenia od
poziomu i pionu nieco większe.
Pęknięcia sklepień i filarków w ilości
do l0% powierzchni elementów.
Mury silnie zawilgocone, występują
powierzchniowe i wgłębne korozje.
Znaczne odchylenie od poziomu i pionu. Liczne pęknięcia sklepień i filarów,
duże zniszczenia murów w różnych
miejscach. Cechy i właściwości
wbudowanych materiałów w stosunku
do nowych - duże zniszczenie.
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1.

W

Lp.
1

Klasyfikacja
stanu technicznego
elementu
2

b. dobry

0-10

dobry

11-25

zadawalający

26-40

zły

40-50

awaryjny

50
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Tablica 8. Kryteria pomocnicze dla określenia zużycia elementów wykończeniowych budynku.
Dachy, stolarka, podłogi , tynki.
ProKlasyfikacja centowe
stanu techniczne- zużycie
Lp. go elementu elementu
1
2
3
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W

Oznaki zużycia
4
Powierzchnie dachu - równe,
bez widocznych szczelin w pokryciu i bez
śladów przecieków.
Stolarka - brak spękań w skrzydłach otworów,
co najwyżej drobne szczeliny w ościeżach.
Podłogi - gładkie, nierozeschnięte, bez szczelin.
Powierzchnie tynków - równe, gładkie, co najwyżej widoczne rysy włoskowate z ewentualnym
0-15 łuszczeniem się farby.
Wygięcie dachu – w granicach
20% powierzchni, liczniejsze przecieki, konstrukcja dachu miejscami rozeschnięta, uszkodzenia rur spustowych.
Stolarka - częściowo rozeschnięta, spaczenia
materiału, okucia zluzowane, ościeżnice zawilgocone, skrzydła ze szczelinami.
Podłogi - przekrzywienia i osiadanie podłóg,
liczniejsze uszkodzenia posadzek klepkowych i
innych (w granicach 20%).
Tynki zewnętrzne i wewnętrzne - na powierzchni tynków widoczne pęknięcia, wybrzuszenia i
16-30 miejscowe odpadanie (w granicach do 15%).

1.

b. dobry

2.

średni
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3.

4.
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Dachy - wygięcia w granicach
50% powierzchni - liczne przecieki, ślady porażenia grzybami, częściowo konstrukcja nadwątlona .
Stolarka - spaczenia skrzydeł, okucia zluzowane, ślady grzybienia, uszkodzenie częściowe
okuć, spękania i zawilgocenia.
Podłogi – zmurszenia jak wyżej,
lecz dochodzące do 50%, ewentualne gnicie i
zagrzybienie drewna.
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne
-na powierzchni pęknięcia, wybrzuszenia,
miejscowe odpadanie (w granicach do 35%)

zadawalający

31-50

zły

Dachy - duże zmurszenie dachu
(w granicach 60%), niebezpieczeństwo zawalenia się. Stolarka- znaczne zniszczenie materiału, zawilgocenie, zagrzybienie, nadaje się do
wymiany.
Podłogi - uszkodzenie podłóg
powyżej 50% powierzchni.
Tynki - odpadają dużymi płatami na znacznych powierzchniach spękania, tynki skruszałe
51-70 -ponad 35% powierzchni.

Tablica 9. Przykładowe okresy trwałości poszczególnych elementów budynków.

Lp.
1
1.
2.
3.
4.
6.
5.
7.
8.
142

Rodzaj elementu

2

Fundamenty
Ceglane
Murowane z kamienia
Betonowe i żelbetowe
Ściany
Drewniane szkieletowe
Drewniane z bali
Typy „muru pruskiego”
Ceglane
Murowane z kamienia

Okres
trwałość w
latach
3
70-150
120-200
200-300
25-40
50-70
40-60
130-150
120-200
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9.
10.
11.
12.
13.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30
31
32
33
34
35
36

30-50
65-80
80-100
120-150
150-200
100-130
45-80
130-150
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17.
18.
19.
20.

W

14.
15.
16.

Murowane z betonu komórkowego
Murowane z prefabrykatów keramzytowo-betonowych
Murowane z prefabrykatów warstwowych, żelbetowych
Konstrukcje stalowe
Konstrukcje monolityczne żelbetowe
Stropy
Ceglane
Drewniane belkowe
Żelbetowe monolityczne i prefabrykowane
Schody
Żelbetowe
Stalowe
Kamienne na stalowych belkach biegowych
Drewniane
Dachy
Konstrukcji drewnianej
Konstrukcji stalowej
Konstrukcji żelbetowej
Pokrycie z blachy stalowej czarnej
Pokrycie z blachy ocynkowanej
Pokrycie papą
Pokrycie dachówką
Pokrycie eternitem
Obróbki blacharskie, rynny i rury
Ścianki działowe
Drewniane
Murowane
Stolarka
Okna drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne
Oszklenie
Tynki
Wewnętrzne
Zewnętrzne
Powłoki malarskie

120-150
120-150
100-120
30-50
50-75
100-150
120-150
20-30
30-40
5-8
20-50
20-30
10-15
40-60
80-100
35-50
40-60
20-25
40-60
30-50
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37
38
39

53
54
55
56

144

3-5
8-10
5-10
50-80
do 25
do 15
6-10
30-50
60-80
20-40
60-80
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48
49
50
51
52

W

40
41
42
43
44
45
46
47

Klejowe i emulsyjne
Olejne ściany i sufitów
Olejne stolarki otworowej
Podłogi
Deszczułki bukowe i dębowe
Parkiet mozaikowy
Wykładziny podłogowe PCW
Wykładziny dywanowe
Podłogi z desek sosnowych
Podłogi z desek dębowych
Lastryko
Terakota
Instalacje
Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe
Przybory sanitarne
Przewody centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody
Kotły c.o.
Przewody instalacji elektrycznych
Inne
Trzony kuchenne ceramiczne
Piece kaflowe
Urządzenia dźwigowe
Urządzenia terenu i różne roboty zewnętrzne

25-50
do 25
20-40
20-30
30-50
10-20
15-30
30-35
20-40
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Tablica 10. Stopień zużycia naturalnego budynków w zależności od ich wieku
Wiek
budynku

Trwałość budynku w latach (T)
30

40

50

60

70

80

90

100

125

150

200

2
3
4
5

w latach
(t)

Stopień zużycia budynku w procentach

5

10

7

5

4

4

3

3

3

2

2

10

22

16

12

10

8

7

6

5

4

4

15

37

26

19

16

13

11

10

9

7

5

20

56

37

28

22

18

16

14

12

9

8

25

76

51

37

29

24

20

18

16

12

10

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135

100

66

48

37

31

26

22

20

15

12

82

59

46

37

31

27

24

18

14

100

72

56

45

37

32

28

21

17

85

66

53

44

37

33

24

19

100

76

61

51

43

37

28

22

88

70

58

49

43

32

25

100

80

66

56

48

35

28

89

74

62

54

39

31

100

82

69

59

44

34

91

76

66

48

37

100

84

72

52

41

92

85

57

44

100

93

62

48

100

67

52

72

56

77

59

83

64

88

68

94

72

100

76

81

54

85

56
59
62
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35

W

30

7
9
10
12
14
16
17
19
21
24
26
28
30
33
35
37
40
43
45
48
51

140

90

145

95

150
175
200

100

66
82
100
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Tablice 11. Stopień zużycia elementów budynku w procentach dla budynku
mieszkalnego o konstrukcji tradycyjnej.(Tabela uproszczona).

Stan techniczny
Elementów
Zadowalający

Elementy
konstrukcyjne
0-20

Elementy
InstalacInstawykoń-cze- je wod-kan. lacje elekniowe
i co.
tryczne
0-25
0-10
0-10

Instalacje
gazowe
0- 10

W

21-35

26 -40

11-20

11 - 15

11- 15

Zły

36-50

41-60

21 -30

16-20

16 -20

Awaryjny

ponad
50

ponad
60

ponad
30

ponad
20

ponad
20
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Niezadowalający

Trwałość budynków w zależności od ich wieku (dla celów ubezpieczeniowych - wg
PZU):
Trwałość budynku określa si w latach i różnicuje w zależności od przeznaczenia
budynku oraz materiału , z którego został wykonany. Trwałość ta podana jest w tablicy
nr 12.
Tablica nr 12.Trwałość budynków i obiektów budowlanych.

Murowany, żelbetowy
lub stalowy

Lp.
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Przeznaczenie budynku

Drewniany

trwałość w latach

l.

Dom letniskowy

60

40

2.

Budynek mieszkalny

150

100

3.

Szopa, wiata, letnia kuchnia,
piwnica, suszarnia, kotłownia

50

40

4.

Chlewnia, tuczarnia,
kurnik, Pieczarkarnia

60

40

5.

Obora, stajnia, owczarnia

70

50
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6.

Stodoła

70

60

100

70

Spichlerz, przechowalnia
7.

owoców, magazyn , garaż
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Zaliczenia budynków do budynków murowanych lub drewnianych dokonuje się
zgodnie z zasadami zawarty mi w przepisach w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych i za ubezpieczenie
ustawowe odpowiedzialności cywilnej rolników.
Stopień zużycia określa się w procencie wartości budynku przyjętej do ubezpieczenia. Stopień ten wynosi:
Tabela nr 13.Stopień zużycia trwałości budynku.
Trwałość budynku w
latach

Wiek
budynku w
latach (t)

40

50

60

(T)

70

80

100

150

Stopień zużycia budynku w procentach

5

7

5

4

4

3

3

2

10

16

12

10

8

7

5

4

15

26

19

16

13

11

9

5

20

37

28

22

18

16

12

8

25

51

37

29

24

20

16

10

30

66

48

37

31

26

20

12

35

82

59

46

37

31

24

14

40

100

72

56

45

37

28

17

45

85

66

53

44

33

19

50

100

76

61

51

37

22

55

88

70

58

43

25

60

100

80

66

48

28

65

89

74

54

31

70

100

82

59

34

91
100

66
72

37
41

79

44

75
80
85

,
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90

85

48

95

93

52

100

100

56

105

59

110

64

115

68

120

72

W

76

130

81

135

85

140

90

145

95

150

100

125
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4.

Wiek budynku liczy się od roku jego budowy . Za rok budowy uważa się rok,
w którym budynek został pokryty dachem po raz pierwszy.

5. Jeżeli wiek budynku przypada pomiędzy latami wykazanymi w tabeli w punkcie 3, stopień zużycia określa się dodają za każdy następny rok 1/5 różnicy występującej pomiędzy procentem zużycia właściwym dla bezpośrednio wyższego wieku a
procentem zużycia dla bezpośrednio niższego wieku budynku.
6.
Stopień zużycia budynku, którego przeznaczenie uległo zmianie, określa się uwzględniając jego trwałość wynikającą z tabeli w punkcie l wg aktualnego
przeznaczenia.
7.
Jeżeli do wykonania budynku użyto co najmniej 50% materiałów konstrukcyjnych pochodzących z rozbiórki, stopień jego zużycia zwiększa się o 20 punktów
procentowych, a gdy ten udział jest mniejszy od 50% - o 10 punktów procentowych.

Tablica 14. Przykładowe okresy trwałości obiektów produkcyjnych, magazynowych, handlowych.
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Przewidywany okres
trwałości (w
latach)

Lp.

Przeznaczenie
budynku

Rodzaj konstrukcji

1

2

3

4

Hale przemysłowe

szkieletowa lub murowana z
dachem żelbetowym
stalowym drewnianym

100 - 120
80 - 100
50-70

2.
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W

1.

Budynki produkcyjne

Murowana
szkieletowa żelbetowa
szkieletowa stalowa

80-100
100-120
80 - 100

szkieletowa żelbetowa
lub stalowa ze stropami
ognioodpornymi

120 - 150

murowana gr. do l c ze
stropami drewnianymi

60-80

jw . lecz ze stropami
ognioodpornymi

80 - 100

Budynki magazynowe

3.

4.

Domy towarowe

murowana gr. powyżej l
c ze
stropami drewnianymi

80 - 100

jw. lecz ze stropami
ognioodpornymi

90- 120

szkielet drewniany

30-40

murowana

100 - 120

szkieletowa, żelbetowa
łub stalowa

120- 150
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murowana ze stropami
drewnianymi

80 - 100

jw .ze stropami ognioodpornymi

100 - 120

murowane z bloków
lub pustaków ze stropami
drewnianymi

W

6.
7.
8.

Budynki sklepowe

jw . lecz ze stropami
ognioodpornymi

80- 100

Budynek kotłowni

murowana
szkieletowa żelbetowa
szkieletowa stalowa

50 -70
80-100
50 -70

Baraki niemieszkalne

drewniana

15-20

Szklarnie

szkieletowa stalowa

50-70

drewniana

30-40

murowana grub. do Ic

80- 100

murowana grub. powyżej
Ic

90-120

murowana z bloków lub

80-100
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5.

60-80

pustaków

9.

Portiernie dyspozytornie itp.

szkieletowa żelbetowa

10-130

W związku z tym , że w tablicach 8 i 11 są znaczne rozpiętości w trwałości elementów i całych obiektów, można obniżyć ich wielkość o:
a)
20% jeżeli budynek był poddany remontowi kapitalnemu,
b)
l0% jeżeli zmieniono więźbę dachową i pokrycie na ognioodporne.
W przypadku użycia do napraw lub remontu materiałów pochodzących z rozbiórki,
można przy określaniu stopnia zużycia zwiększyć Jego wielkość o 10 do 20 punktów
procentowych w zależności od procentowego użycia tych materiałów.
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Tablica nr 15.Przykładowe okresy trwałości obiektów budownictwa ogólnego.
Konstrukcja budynku
Lp.

Przeznaczenie budynku

drewniana

mieszana

masywna

l

2

3

4

5

l.

Budynki mieszkalne

80- 100

90- 120

100150

W

Budynki użyteczności publicznej:
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2.

Szkoły

70-80

80 - 100

90 110

administracyjne mało
miejskie

80 - 90

80 - 100

100 120

120-150

150200

administracyjne wielkomiejskie

100120

Szpitale

hotele miejskie

3.
4.
5.
6.

120150

Domy letniskowe

do 40

do 60

do 80

Budynki gospodarcze

60-70

70 -90

80100

Budynki inwentarskie

40-50

50-60

60-70

50 -80

80100

50 - 80

80100

Garaże wolnostojące

7.

100- 130

Warsztaty naprawcze

40 - 50

Tablica 16.Przykładowe okresy trwałości budowli.

Lp.

Rodzaj budowli

Okres
trwałości
w latach
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2
Ogrodzenia murowane grube

3
40-60

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ogrodzenie murowane cienkie
z pilastrami
Ogrodzenia z prętów metalowych
Ogrodzenia z siatki na słupkach
Ogrodzenia drewniane
Sieci kanalizacyjne
Wodociągi
Sieci cieplne
Ulice i place

20-30
20-35
15-25
10-15
35-50
30-45
20-30
30-45
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1
1.

W Polsce brak jest jednoznacznych przepisów określających okres użytkowania obiektów budowlanych. Wymagane okresy użytkowania podają niektóre normy
zagraniczne.
Tablica 17. Klasyfikacja okresu użytkowania konstrukcji.

Klasa

Wymagany
projektowany
okres przydatności (lat)

L

1-5

Konstrukcje tymczasowe

2

25

Wymienialne części
Konstrukcji

3

50

Konstrukcje budowlane

100

Konstrukcje budynków
monumentalnych , mosty i
inne konstrukcje
Inżynierskie

4

Tynki

Wewnętrzne w narożach na podkładzie w:
152

Przykład

Zaprawa wapienna i wapienno- cementowa

40-60

Zaprawy szlachetne

40-60

Zaprawy cementowa

40-60
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-pomieszczeniach mieszkalnych
8O

zawilgocenie
-pomieszc1.eniach inwentarskich

40

Wewnętrzne na stropach (sufitach):
-pomieszczeń mieszkalnych i
pracy

25-30
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W

Pracy
-pomieszczeniach narażonych na

-pomieszczeń inwentarskich

100

Wewnętrzne na ścianach:
-pomieszczeń mieszkalnych i
pracy

40-50

-pomieszczeń inwentarskich
Podłogi, posadzki

Wszystkie rodzaje zapraw
Zaprawa cementowa na
warstwie nośnej betonowej

100

100

Wykładziny na podłożu betonowym
w pomieszczeniach mieszkalnych
i

Półklinkier
Płyty z kamienia naturalnego

80- 100

pracy

kamionka

100

Podłogi drewniane

Z drewna miękkiego (tarcicy iglastej)

40-60

Wykładziny

Z drewna twardego (tarcicy liściastej)
Wykładziny tekstylne

80- l 00
5-10

Masy szpachlowe

10-20

Linoleum

20-30

Płyty korkowe

30-40

Z drewna miękkiego

50-60

Z drewna twardego

100

Stopnie schodów
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Z kamienia naturalnego
lub sztucznego

100

Z drewna miękkiego

30-50

Z drewna twardego

50-80

Z drewna miękkiego

50-80

Z drewna miękkiego

20-40

Z drewna twardego

40-60

Obudowa grzejników

Z drewna miękkiego

50-70

Meble wbudowane

Z drewna miękkiego lub
twardego

60- 100

Boazeria

Z drewna miękkiego lub
twardego

100

Drzwi wewnętrzne

Z drewna miękkiego lub
twardego

100

Drzwi zewnętrzne

Z drewna miękkiego

30 - 50

Z drewna twardego

80 - 100

Okiennice

Z drewna miękkiego

20 - 25

Żaluzje

Z drewna miękkiego

20-30

Roboty ciesielsko-stolarskie
Okna pojedyncze

Okna podwójne zewnętrzne

W
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Słupki okienne
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Ze stali kowalnej

Papier

40-60
30-50
40-50
100
4-8
5-10
10-12
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W

Roboty ślusarsko-kowalskie
Okucia drzwi
Okucia okien
Kraty i balustrady zewnętrzne
Kraty i balustrady wewnętrzne
Roboty malarskie i tapetowanie
Tapety nie najlepszej jakości
Tapety średniej jakości
Tapety dobrej jakości
Tapety
Wewnętrzne powłoki malarskie
pomieszczeniach mieszkalnych i
pracy

Wewnętrzne powłoki na murach
oraz
Drewnie
Wewnętrzne powłoki w kuchniach i
pomieszczeniach narożnych na
Wilgoć
Zewnętrzne powłoki na tynkach
Zewnętrzne powłoki na drewnie
Zewnętrzne powłoki
Grzejniki
Podłogi drewniane
Instalacje sanitarne
Przewody wodociągowe

Przewody gazowe
Wanny, umywalki
Miski klozetowe, zlewy i płuczki

Z tworzyw sztucznych i
tkanin
Farby wapienne

15-20
3-5

Farby żywiczne
Farby kazeinowe i mineralne

8-20

Farby olejne

15-20

Farby żywiczne

3-5
3-8
3-5

Farby olejne
Farby mineralne i kazeinowe
Farby specjalne
Farby do podłóg

Stal ocynkowana
Ołów
Miedź i tworzywa sztuczne
j.w.
Rury stalowe czarne
Żeliwo emaliowane
Blacha stalowa emaliowana

6-8

5-8
5-10
4-10

15-40
30-60
60-80
50-60
30-40
20-40
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Klozetowe
Armatura
Piece łazienkowe węglowe

40-60
20-40
40-50
20-50
20-40
20-40
25-50
50-60
30-40
25-30
100
20-40
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W

Piece łazienkowe gazowe
Urządzenia pralnicze
Kotły i wyposażenie
Instalacje elektrotechniczne
Przewody podtynkowe
Przewody zewnętrzne
Wyłączniki i gniazda wtyczkowe
Instalacje odgromowe naziemne
Instalacje odgromowe uziemione

Kamionka – fajans
Mosiądz poniklowany
Obudowa z miedzi
Obudowa z blachy ocynkowanej
Wężownica miedziana
Żeliwo emaliowane
Miedź

Miedź

Stal ocynkowana
Zbiorniki miedziane –
Sprzęt do ogrzewania i podgrze- emaliowane,obudowa z blachy
wania Wody
stalowe

10-15

Instalacje c.o. i wody cieplej
Przewody

Rury stalowe czarne

20-50

Rury miedziane

60-80

Przewody parowe

Rury stalowe czarne

35 -50

Przewody kondensacyjne

Rury stalowe czarne

15-30

Grzejniki

Żeliwo szare

60-80

Stal

5-20

Stal

10-30

Przewody ogrzewania parowego
niskociśnieniowego

Grzejniki płytowe
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Konwektory

Żeberka z mosiądzu, miedzi
i
30-40

Wentyle i kurki

Miedź, mosiądz

30-40

Kotły parowe niskociśnieniowe

Żeliwo szare

15-30

Żeliwo szare

20 -40

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
i B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w .
yd ww

W

aluminium

Kotły wody gorącej

Stal

15-30

Blacha czarna

20-30

Blacha stalowa ocynkowana

50-60

Tworzywa sztuczne, azbestocement

50-80

Instalacje cieplne indywidualne
Kanały ciepłego powietrza

Piece ogrzewania powietrznego
Piece kaflowe stale

25-30
40-50

Trzon kaflowy na węgiel lub gaz

20 -30

Trzon kaflowy na węgiel

25-35

trzon kaflowy węglowy lub
węglowo-gazowy

Piece żelazne
Piece olejowe

15-20
Blach a stalowa obmurowana

15 -20

Żeliwo obmurowane

20-30

Stal - żeliwo

15-25
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Tablica 18.Określenie procentowej wartości elementów scalonych budynku w
koszcie całego obiektu. (Poziom cen: 1991)Budynek administracyjno- produkcyjny; budynek murowany, 2 kondygnacje, kubatura 3000 m3

Lp.

17,15

W

Scalony element

%
udziału
w koszcie
obiektu

Roboty ziemne, fundamenty i
izolacje

2.

Mury nadziemia i ścianki
działowe oraz ocieplenie

26,85

3.

Stropy i klatki schodowe
Dachy,

15,02

4.

Dach, konstrukcja , pokrycie i
ocieplenie

5,57

5.

Pod łoża i posadzki

8,41

6.

Stolarka i ślusarka

10,08

7.

Tynki, okładziny i malowanie

8,09

8.

Elewacja i roboty zewnętrzne

8,83

Razem

100,00

1.

Uwagi
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Tablica 19.Określenie
procentowej
wartości poszczególnych elementów
scalonych budynku w stosunku do wartości całego budynku .(Poziom cen: 1991)Budynek mieszkalny wielorodzinny ;powierzchnia użytkowa 3960 m2 , kubatura 18150
m3,4 kondygnacje, podpiwniczenie całkowite, technologia -blok żerański
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% udziału
Lp.

w koszcie
obiektu
1,84
4,80
1,03
31,00
15,72
0,52
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
I 7.
18.
19.

Wykopy
Fundamenty
Izolacja pozioma i pionowa
Mury konstrukcyjne
Stropy Ackermana
Schody
Stropodach z pokryciem, obróbką, rynnami i
rurami,
Ścianki działowe
Stolarka okienna
Stolarka drzwiowa
Tynki wewnętrzne
Podłogi i posadzki
Balustrada schodowa
Malowanie klejowe i olejne
Elewacje
Roboty zewnętrzne
Instalacje wodociągowo-kanalizacyjna
Instalacje centralnego ogrzewania
Instalacja elektryczna
Razem

W

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Scalony element

6,43

0,12
8,00
0, 13
3,62
10,63
0,04
0,63
3,09
0,02
4,15
5,80
2,43
100,00
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Tablica 20.Określenie procentowej wartości poszczególnych elementów scalonych
budynku w stosunku do wartości całego budynku.(Poziom cen: 1994).Budynek mieszkalny jednorodzinny.

Scalony element

1.
2.

Roboty ziemne, fundamenty i izolacje
Mury nadziemia i ścianki działowe oraz ocieplenie

5.
6.
7.
8.

Uwagi
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3.
4.

W

Lp.

% udziału
w koszcie
obiektu
17,15

Stropy i klatki schodowe
Dach, konstrukcja , pokrycie i ocieplenie
Podłoża i posadzki
Stolarka i ślusarka
Tynki, okładziny i malowanie
Elewacja i roboty zewnętrzne
Razem

26,85
15,02
5,57

8,41
10,08
8,09
8,83
100,00

Tablica 21.Określenie procentowe wartości poszczególnych elementów
scalonych budynku w stosunku do wartości całego budynku.(Poziom cen: 1994)
Budynek mieszkalny -4 kondygnacje
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Lp.

13.
14.
15
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

% udziału
w koszcie obiektu
1,7
1,9
5,7
3,5
4,2
11,0
4,5
13,1
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9.
10.
11.
12.

Roboty ziemne
Fundamenty
Ściany podziemia
Strop na podziemiu
Izolacja przeciwwilgociowa
Ściany nadziemia z prefabrykatów
Ściany nadziemia murowane
Stropy, sklepienia, schody i podesty
Ścianki działowe
Dach - konstrukcja
dach - pokrycie
Izolacja przeciwwilgociowa
i przeciwdźwiękowa

W

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Scalony element

Okna i drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne
Tynki i oblicowanie
Roboty malarskie
Inne roboty wykończeniowe
Podłoża betonowe
Podłogi i posadzki
Elementy ślusarsko-kowalskie
Roboty elektryczne
Roboty sanitarne
Razem

3,4
3,4
1,5

8,3
5,0
2,9
5,0
3,5
1,1
1,7
3,8
4,7
11,2
10,1
100,0

Tablica 22.Określenie
procentowej
wartości
poszczególnych
elementów scalonych budynku w stosunku do wartości całego budynku.(Poziom cen:
1998)
Przedszkole 4-oddziałowe; kubatura 5600 m3 powierzchnia ogólna - 1670 m2
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

5,52
4,17
6,89
2,47
9,11
9,61
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Roboty ziemne (grunt III/IV kat)
Fundamenty i ściany fundamentowe (żelbetowe)
Ściany piwnic (żelbetowe)
Strop nad piwnicą (płyty kanałowe)
Ściany nadziemia (z bloków kanałowych i ściany
warstwowe)
Ścianki działowe (murowane z cegły)
Strop i schody (stropy kanałowe, biegi klatki schodowej
płytowe)
Konstrukcja dachu i pokrycie (płyty korytkowe , papa)
Posadzki (parkiet , pcv, terakota, lastriko)
Ślusarka
Stolarka okienna (zespolona typowa) Stolarka drzwiowa (płytowa typowa)
Tynki i okładziny (rodz. III i IV oraz glazura w
sanitariatach)
Malowanie (wapienne, emulsyjne, olejne)
Inne roboty wystroju wnętrz Elewacje (tynki szlachetne gładzone) Różne roboty zewnętrzne
Wejścia do budynku

W

6.
7.

Scalony element

%
udziału w koszcie obiektu

Razem

7,38
15,46
13,83
0,91
4,83
1,80
6,23
1,27
1,52
4,12
0,64
4,24

100,00

Tablica 23. Określenie
procentowej
wartości
poszczególnych
elementów scalonych budynku w stosunku do wartości całego budynku.(Poziom cen: I
kwartał 1999)Budynek gastronomiczno-rekreacyjny dwukondygnacyjny; powierzchnia zabudowy 837,5 m2, powierzchnia ogólna 1934,3 m2 ,kubatura 758 m3
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Tablica 24. Określenie procentowej wartości elementów scalonych budynku w koszcie całego obiektu. (Poziom cen : IV kwartał 1999) Budynek mieszkalny jednorodzinny w technologii drewnianej, nie podpiwniczony , 2 kondygnacje, kubatura 471
m3 , powierzchnia zabudowy 89,86 m2 powierzchnia ogólna 143,14 m2,

Scalony element

1.

Roboty ziemne, fundamenty ,
ściany piwnic

6,72

Uwagi
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Lp.

% udziału
w koszcie
obiektu

2.

Ściany nadziemia i ścianki działowe

23,94

3.

Stropy, schody

4,49

4.

Dachy, konstrukcja , pokrycie

17,09

5.

Posadzki i podłogi

4,17

6.

Stolarka okienna i drzwiowa

5,50

7.

Tynki i okładziny

26,13

8.

Elewacja

5,35

9.

Instalacje sanitarne (gazowa, c.o.,
wodociągowa , kanalizacji)

7,06

Razem

100,00

Stan
surowy
52,24%

Stan
wykonczeniowy
47,76%

100%

Tablica 25.Określenie procentowej wartości elementów scalonych budynku w
163

Ocena stanu technicznego i stopień zużycia budynków...

koszcie całego obiektu. (Poziom cen : IV kwartał 1999)Budynek mieszkalny, jednorodzinny, parterowy, całkowicie podpiwniczony z użytkowym poddaszem, kubatura
552 m3 powierzchnia zabudowy 91 m , powierzchnia ogólna
172 m2.
% udziału
Lp.

5.
6.
7.
8.
9.

i stropy nad piwnicą
Ściany nadziemia i ścianki działowe
Strop nad nadziemiem
Dachy, konstrukcja, pokrycie
Posadzki
Stolarka
Tynki wewnętrzne i malowanie
Elewacja
Instalacje sanitarne (gazowa, c.o.,
wodociągowa, kanalizacji)
Razem
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w koszcie

Uwagi

obiektu
32,73
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2.
3.
4.

Roboty ziemne, fundamenty , ściany
piwnic

W

1.

Scalony element

25,87
16,13
4,73

5,45
3,21
11,51
0,37
7,06

100,00

Stan

surowy

79,46%

Stan wykończeniowy

20,54%
100%

7. Podstawowe akty prawne, wykonawcze i rozporządzenia.
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W celu uzmysłowienia ogromnego zakresu przepisów dotyczących kontroli okresowych i problemów utrzymania budynków i obiektów budowli w opracowaniu zamieszczono podstawowe dokumenty prawne na podstawie ,których wspólnoty mieszkaniowe, właściciele budynków i zarządcy wykonują swoje ustawowe obowiązki. Stanowią
one również podstawę prawną wykonywania kontroli okresowych budynków..
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409)
Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z
2014 r., poz. 40)
Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostepu do wykonywania niektórych
zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768)
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz. U. poz.
822)
Ujednolicony tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013r. poz. 1409 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i
rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania
żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie
przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do
sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego
oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr
17, poz. 104
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa
charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 224, poz. 1802)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich
usytuowanie(Dz. U. z 2011r. Nr 144, poz. 859)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 239, poz. 1597)
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Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz.
U. Nr 50, poz. 271)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144, z 1997
r. Nr 96, poz. 591 oraz z 2000 r. Nr 100, poz. 1082)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące
budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz.
477 oraz z 2001 r. Nr 120, poz. 1291)
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r. poz. 81)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U.
Nr 130, poz. 859 z 2003 r. Nr 130, poz. 1191 oraz z 2008r. Nr 178, poz. 1098)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września
1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.
U. Nr 74, poz. 836 oraz z 2009 r. Nr 205, poz. 1584) - pełny tekst aktu
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 oraz z 2010 r. Nr 65, poz. 408)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
poz. 640)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z 2008 r. Nr 61, poz. 380)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz.
116 oraz z 2010 r. Nr 65, poz. 409) - pełny tekst aktu
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr. 75, poz. 690 z późn. zm)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz.
773) - pełny tekst aktu;
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych,
rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z późn. zm.);
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231) – pełny tekst aktu;
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578,
z 2007 r. Nr 210, poz. 1528 oraz z 2011 r. Nr 99, poz. 573) - pełny tekst aktu
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554) - pełny tekst aktu
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - pełny tekst aktu
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U.
Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.) - pełny tekst aktu
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych (Dz. U. Poz. 463) - pełny tekst aktu
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) pełny tekst aktu
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.
953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042) - pełny tekst aktu
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 132, poz. 1231) - pełny tekst aktu
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki
obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134) - pełny tekst aktu
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043) - pełny tekst aktu
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. Nr 120, poz.
1135) - pełny tekst aktu
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów
i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda
(Dz. U. Nr 235, poz. 1539.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę
(Dz. U. Nr 23, poz. 135, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania
obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 120, poz. 1130) - pełny tekst aktu
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. r. w sprawie
wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób
posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych
z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 23, poz. 136) pełny tekst aktu;
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (Dz. U. Nr 24, poz. 216, z
2001 r. Nr 50, poz. 517, z 2002 r. Nr 231, poz. 1950, z 2004 r. Nr 152, poz. 1601, z
2006 r. Nr 155, poz. 1111, z 2007 r. Nr 185, poz. 1312 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 460)
- pełny tekst aktu
Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014
poz. 883)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881 z późn. zm.)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. L 88 z 4
kwietnia 2011 r., s. 5)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.) - pełny tekst aktu
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
(Dz. U. poz. 1040)
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegółowego zakresu informacji o przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych i wydawanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, a także o sposobie i
terminie przekazywania tych informacji (Dz. U. Nr 254, poz. 1706), - pełny tekst aktu
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych
(Dz. U. Nr 87, poz. 486) - pełny tekst aktu
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie
kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144, poz. 1182)
- pełny tekst aktu
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie
próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 23, poz. 122) pełny tekst aktu
Informacja o administracji architektoniczno-budowlanej .
Administracja architektoniczno – budowlana obejmuje ona swym zakresem funkcje
administracyjno - prawne, związane przede wszystkim z wydawaniem pozwoleń na
budowę.
Administrację w zakresie budownictwa na szczeblu powiatowym wykonują:
-w obszarze administracji architektoniczno - budowlanej - starosta,
-w obszarze nadzoru budowlanego - powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
Starosta jest organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych, nie zastrzeżonych do kompetencji wojewody. Realizując obowiązki wynikające z
Prawa budowlanego, starosta:
-wydaje pozwolenie na budowę (art. 28 ust. 1),
-przyjmuje zgłoszenia (art. 30, art. 71 ust. 2)
-wnosi sprzeciw w stosunku do zgłoszenia (art. 30 ust. 2, 5 i 6 oraz art. 71 ust. 3, 4
i 5)
-wydaje postanowienia o uzupełnienie zgłoszenia (art. 30 ust. 2 oraz art. 71 ust. 3),
-wydaje postanowienia o obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości we
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (art. 35 ust. 3),
-przenosi decyzje o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu (art. 40 ust.
1),
-wydaje dziennik budowy (art. 45 ust. 1),
-rozstrzyga o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren
sąsiedniej nieruchomości, jeżeli wymagają tego prace przygotowawcze lub roboty
budowlane (art. 47 ust. 2).
Ponadto starosta, w zakresie swojej właściwości, ma obowiązek:
-prowadzić rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na
budowę,
-przekazywać wojewodzie uwierzytelnione kopie tego rejestru, do każdego piątego
dnia miesiąca lub, jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, pierwszego dnia roboczego po tym terminie,
-przekazywać bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego:
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a)kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
b.)kopie ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
wraz z tym projektem,
c)kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń, wynikających z przepisów prawa
budowlanego (art. 82b ust 1-2);
-uczestniczyć na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnić wszelkie dokumenty i informacje związane z
tymi czynnościami
Realizując swoje obowiązki, starosta ma prawo:
-żądania od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu
budowlanego, informacji i udostępnienia dokumentów:
a)związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do
użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego,
b)świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
-nakładania (w drodze postanowienia) obowiązku dostarczenia w określonym
terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz, a w przypadku ich niedostarczenia lub dostarczenia dokumentów niedostatecznie wyjaśniających sprawę - zlecenia
przeprowadzenia tych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia.
Nadzór Budowlany wykonuje on funkcje inspekcyjno - kontrolne oraz zadania
związane z użytkowaniem obiektów budowlanych.
Realizując obowiązki wynikające z Prawa budowlanego, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego:
-przenosi decyzje o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (art. 40 ust. 2),
-przyjmuje zawiadomienia inwestora o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót
budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę oraz oświadczenia kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi) oraz
oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi (art. 41 ust 4);
-przyjmuje zawiadomienia inwestora o zmianie: kierownika budowy lub robót,
inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski (art. 44
ust. 1),
-wydaje decyzje o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części (art. 48,
49b, 50a i 51 ust. 1 pkt 1);
-bada, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego
i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym; a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego; kompletność projektu budowlanego i posiadanie
wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń; wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane (art. 49),
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-prowadzi postępowania w sprawie naliczenia opłaty legalizacyjnej (art. 49, 49a i
49b),
-wydaje postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych (art. 48, 49b i 50),
-wydaje decyzje związane z niewłaściwym wykonywaniem robót budowlanych (art.
51),
-przyjmuje zawiadomienia o zakończeniu budowy i sprawdza związane z tym dokumenty oraz zwraca je po zakończeniu postępowania, nakłada kary za przystąpienie
do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem art. 54 i 55, oraz
przyjmuje wnioski i wydaje decyzje o pozwoleniu na użytkowanie (art. 54, art. 55, art.
57 ust. 4, 7 i 8, art. 59);
-przeprowadza obowiązkową kontrolę budowy, po której sporządza protokół, w
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wymierza karę w drodze postanowienia
(art. 59a ust. 1, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59f ust. 1 i 59g ust. 1),
-przyjmuje pisemne zawiadomienia od osoby dokonującej kontroli o przeprowadzonej kontroli okresowej wykonywanej, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31
maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczajacej 1000 m2 (art. 62 ust. 1 pkt 3),
-wydaje decyzję nakazującą przeprowadzenie kontroli obiektu budowlanego w trakcie jego użytkowania w przypadkach stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części mogącego powodować zagrożenie: życia lub
zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska; decyzja taka może również
zawierać żądanie przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części
(art. 62 ust. 3),
-może żądać od właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego udostępnienia protokołów z kontroli, ocen i ekspertyz dotyczących stanu technicznego obiektu budowlanego, dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej oraz opracowań projektowych i dokumentów technicznych robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w
czasie jego użytkowania (art. 65),
-wydaje, w drodze decyzji, nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (art.
66),
-wydaje decyzje nakazujące właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia tych robót,
w przypadku gdy nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje
się do remontu, odbudowy lub wykończenia, a w przypadku obiektów budowlanych
niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydaje takie decyzje po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków (art. 67 ust. 1 i 3),
-w razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, organ, na podstawie protokołu oględzin, wydaje w drodze decyzji, właścicielowi lub zarządcy obiektu
budowlanego nakaz opróżnienia bądź wyłączenia w określonym terminie całości lub
części budynku z użytkowania. Wyżej wymienione decyzje organ przesyła obowiązanemu, na podstawie odrębnych przepisów, do zapewnienia lokali zamiennych. W
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powyższych przypadkach organ zarządza umieszczenie na budynku zawiadomienia
o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zakazie jego użytkowania.
Ponadto organ zarządza wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia
bezpieczeństwa ludzi lub mienia, z określeniem technicznie uzasadnionych terminów
ich wykonania (art. 68),
-zapewnia, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowanie
niezbędnych środków zabezpieczających, w razie konieczności podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia (art. 69),
-przyjmuje protokoły pokontrolne dotyczące przeprowadzanych kontroli stanu
technicznego obiektu budowlanego lub jego części oraz przeprowadza kontrole sprawdzające w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia
braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, itd.(art. 70
ust. 2),
-wstrzymuje, w drodze postanowienia, użytkowanie obiektu budowlanego lub jego
części oraz nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów,
o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, w przypadku stwierdzenia
zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego
zgłoszenia; ustala opłatę legalizacyjną; nakazuje, w drodze decyzji, przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 71a);
-przyjmuje zawiadomienia o katastrofie budowlanej (art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a),
-prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej
(art. 74),
-po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, niezwłocznie powołuje
komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz niezwłocznie
zawiadamia o katastrofie właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (art. 76);
-po zakończeniu prac komisji, wydaje decyzje, określające zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia
obiektu budowlanego do czasu wykonania robót doprowadzających obiekt do stanu
właściwego oraz ma możliwość zlecenia na koszt inwestora, właściciela lub zarządcy
obiektu budowlanego sporządzenia ekspertyzy (art. 78);
-występuje z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności
zawodowej w budownictwie (art. 97 ust. 1).
Realizując swoje obowiązki Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ma
prawo: wstępu: do obiektu budowlanego, na teren budowy, zakładu pracy, na którym
jest prowadzone działalność gospodarcza polegająca na obrocie wyrobami budowlanymi żądania od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu
budowlanego, a także dostawcy wyrobów budowlanych, informacji lub udostępnienia
dokumentów, związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego, świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co
do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego
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obiektu budowlanego, nakładania (w drodze postanowienia) obowiązku dostarczenia
w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz, a w przypadku ich niedostarczenia w wyznaczonym terminie lub dostarczenia ocen lub ekspertyz
niedostatecznie wyjaśniających sprawę - zlecenia wykonania tych ocen lub ekspertyz
lub dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia.
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach określonych w ustawach:
Prawo budowlane i o wyrobach budowlanych jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB). Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania
przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane: Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego, jako centralny organ administracji rządowej wykonuje zarówno zadania administracji architektoniczno-budowlanej, jak i nadzoru budowlanego
we wszystkich obszarach budownictwa, z wyłączeniem budownictwa górniczego. Jest
organem właściwym w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze postępowania administracyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego.
Do jego zadań, w szczególności, należy:
1. pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
2. kontrolowanie działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego;
3. prowadzenie centralnych rejestrów:
a. osób posiadających uprawnienia budowlane,
b. rzeczoznawców budowlanych,
c. ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest powoływany przez Prezesa Rady
Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru,
na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego są powoływani przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru, na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa odwołuje Zastępców Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego.
Wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego powołuje i odwołuje wojewoda,
za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zgodnie z ustawą z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem właściwym w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do
obrotu, w zakresie uregulowanym w ustawie o wyrobach budowlanych oraz organem
wyspecjalizowanym w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności.
173

Podstawowe akty prawne, wykonawcze i rozporządzenia

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
i B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w .
yd ww

W

Do jego podstawowych obowiązków należy kontrola wprowadzonych do obrotu
wyrobów budowlanych oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie; jak również:
1. prowadzenie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (KWZWB), w którym gromadzone są dane i informacje dotyczące wyrobów
budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym „B”, niezgodnych z wymaganiami
ustawy,
2. zatwierdzanie wojewódzkich rocznych planów kontroli,
3. przedstawianie Prezesowi UOKiK do zaopiniowania okresowych planów
kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych CE,
4. sporządzanie i przekazywanie Prezesowi UOKiK rocznych sprawozdań z
przeprowadzonych kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych CE.
Ponadto, do jego zadań jako organu wyspecjalizowanego należy - w odniesieniu do
wyrobów budowlanych oznakowanych CE:
5. prowadzenie kontroli spełniania przez wyroby zasadniczych wymagań i niezwłoczne informowanie Prezesa UOKiK o wynikach przeprowadzanych kontroli;
6. prowadzenie postępowań w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami i przekazywanie Prezesowi UOKiK informacji o wszczęciu i zakończeniu tych postępowań;
7. niezwłoczne przekazywanie Prezesowi UOKiK kopii wydanych decyzji;
8. współpraca z Prezesem UOKiK.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może prowadzić we własnym zakresie
kontrole planowe i doraźne, zlecać badania pobranych, w toku kontroli, próbek wyrobów budowlanych, sporządzać roczne plany kontroli. Pełni również funkcję organu
wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku
do wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych.
Materiały interpretacje prawne ,stanowiska wspólne, wyjaśnienia przepisów Prawa
Budowlanego znajdujące się na stronie internetowej www.gunb.pl.
Na podstawie informacji podanej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
dokonano zebrania i przedstawienia wyjaśnień przepisów Prawa budowlanego. Nie
stanowią one jednak wykładni prawa i nie są wiążące dla organów administracji
publicznej orzekających w sprawach indywidualnych. Zawierają jedynie ogólne wytyczne, którymi powinni kierować się uczestnicy procesu budowlanego oraz właściwe
organy.
Dotyczące ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z późn. zm.)
W sprawie postępowania w przypadku odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych - art. 9.
W sprawie rozbiórki obiektów tymczasowych - art. 29 ust. 1 pkt 12
W sprawie budowy przyłączy - art. 29 ust. 1 pkt 20, art. 29a
W sprawie inwestycji kolejowych .
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W sprawie stosowania wzorów wniosku o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę - art. 32 ust. 5 .
W sprawie procedury zatwierdzania projektu budowlanego - art. 33 ust. 2 pkt 1
(zamieszczono na stronie 2007.02.19)
W sprawie możliwości wykorzystania tzw. projektów gotowych, jako projektów
architektoniczno - budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego - art. 34 ust. 3 pkt
2 (zamieszczono na stronie 2006.03.02)
W sprawie art. 35 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane
W sprawie biegu terminu 65 dni, o którym mowa w art. 35 ust. 6 ustawy - Prawo
budowlane - art. 35 ust. 6 .
W sprawie obowiązku sprawdzania posiadanych uprawnień budowlanych osób
pełniących funkcję projektanta - art. 35 ust. 1 pkt 4.
W sprawie konieczności sprawdzania zawartości merytorycznej projektu architektoniczno-budowlanego w toku postępowań nadzwyczajnych art. 35 ust. 1 ustawy
- Prawo budowlane w zw. z art. 156 § 1pkt 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
W sprawie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
W sprawie właściwości organów w przypadku wyeliminowania z obrotu prawnego
decyzji o pozwoleniu na budowę przed oddaniem obiektu budowlanego do użytkowania.
W sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej - art. 48-49b.
W sprawie prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji samowoli budowlanej - art. 48-49b.
W sprawie istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę - art. 50-51.
W sprawie sprawdzania zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w trakcie obowiązkowej kontroli budowy
W sprawie przeprowadzania okresowych obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych co najmniej dwa razy w roku w czasie ich użytkowania - art. 62 ust.1 pkt 3
(zamieszczono na stronie 2007.10.09)
W sprawie osób dokonujących okresowych kontroli obiektów budowlanych z naruszeniem przepisów ustawy - Prawo budowlane art. 62 ust. 1.
W sprawie obowiązku przesyłania protokołu z przeprowadzonej okresowej kontroli
- art 62 ust. 1, art. 70.
W sprawie prowadzenia książek obiektu budowlanego - art. 64 ust. 1.
W sprawie właściwości organów nadzoru budowlanego.
W sprawie kontroli utrzymania obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach zamkniętych, będących w zarządzie Policji i Straży Granicznej - art. 85 pkt 2
(zamieszczono na stronie 2009.08.27)
W sprawie podstawy prawnej udzielenia pozwolenia na użytkowanie w przypadku
legalizacji samowoli budowlanej dokonanej przed 1995 r. - art. 103 .
W sprawie zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), wprowadzonych ustawą z dnia z dnia 7 maja
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2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz.
675) .
Dotyczące ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z
2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.)
W sprawie interpretacji definicji wprowadzenia do obrotu - art. 5 pkt 2.
Dotyczące ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881 z późn. zm.)
W sprawie zlecania badań pobranych próbek wyrobów budowlanych.
W sprawie możliwości wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, które zostały wyprodukowane w okresie ważności Polskiej Normy przedmiotowej, prawidłowo
oznaczone znakiem budowlanym, dla których producenci wystawili Krajowe Deklaracje Zgodności, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym w czasie gdy norma została wycofana ze zbioru Polskich Norm.
W sprawie właściwości Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie wojewody wydane w trybie przepisu art. 65 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - obowiązującego przed dniem wejścia w życie ustawy
z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania administracyjnego
oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2011
r., Nr 6, poz. 18, z późn. zm.
W sprawie uwierzytelniania dokumentów stanowiących część projektu budowlanego.
W sprawie interpretacji przepisów dotyczących ustalania podmiotu właściwego do
zmiany decyzji wydanej przez organ II instancji.
W sprawie budowy urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu.
W sprawie pełnienia funkcji dyrektora generalnego w jednostkach organizacyjnych,
stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
Stanowisko wspólne GINB i Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego W sprawie
zakresu kompetencji organów nadzoru budowlanego oraz Urzędu Dozoru Technicznego w procesie oddawania do użytkowania obiektów budowlanych, jakimi są sieci
gazowe.
Stanowisko wspólne MF, MB oraz GUNB W sprawie stosowania przepisów
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635) i
rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty
skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804) przy załatwianiu indywidualnych spraw z zakresu Prawa budowlanego oraz przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .
Stanowisko dotyczące ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w sprawie postępowania w przypadku odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych - art. 9.
W sprawie rozbiórki obiektów tymczasowych - art. 29 ust. 1 pkt 12
W sprawie budowy przyłączy - art. 29 ust. 1 pkt 20, art. 29a (zamieszczono na
stronie 2007.01.09)
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W sprawie inwestycji kolejowych .
W sprawie stosowania wzorów wniosku o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę - art. 32 ust. 5.
W sprawie procedury zatwierdzania projektu budowlanego - art. 33 ust. 2 pkt 1.
W sprawie możliwości wykorzystania tzw. projektów gotowych, jako projektów architektoniczno - budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego - art. 34 ust. 3 pkt 2
W sprawie art. 35 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane.
W sprawie biegu terminu 65 dni, o którym mowa w art. 35 ust. 6 ustawy - Prawo
budowlane - art. 35 ust. 6 .
W sprawie obowiązku sprawdzania posiadanych uprawnień budowlanych osób
pełniących funkcję projektanta - art. 35 ust. 1 pkt 4 .
W sprawie konieczności sprawdzania zawartości merytorycznej projektu architektoniczno-budowlanego w toku postępowań nadzwyczajnych art. 35 ust. 1 ustawy
- Prawo budowlane w zw. z art. 156 § 1pkt 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego(zamieszczono na stronie 2012.03.27)
W sprawie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (zamieszczono na stronie 2011.10.25)
W sprawie właściwości organów w przypadku wyeliminowania z obrotu prawnego
decyzji o pozwoleniu na budowę przed oddaniem obiektu budowlanego do użytkowania (zamieszczono na stronie 2011.10.24)
W sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej - art. 48-49b (zamieszczono na stronie
2009.01.29)
W sprawie prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji samowoli budowlanej - art. 48-49b (zamieszczono na stronie 2009.07.15)
W sprawie istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunków pozwolenia na budowę - art. 50-51 (zamieszczono na stronie
2007.10.09)
W sprawie sprawdzania zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w trakcie obowiązkowej kontroli budowy.
W sprawie przeprowadzania okresowych obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych co najmniej dwa razy w roku w czasie ich użytkowania - art. 62 ust.1 pkt 3.
W sprawie osób dokonujących okresowych kontroli obiektów budowlanych z naruszeniem przepisów ustawy - Prawo budowlane art. 62 ust. 1.
W sprawie obowiązku przesyłania protokołu z przeprowadzonej okresowej kontroli
- art 62 ust. 1, art. 70.
W sprawie prowadzenia książek obiektu budowlanego - art. 64 ust. 1.
W sprawie właściwości organów nadzoru budowlanego (zamieszczono na stronie
2011.09.23)
W sprawie budowy zjazdów.
W sprawie kontroli utrzymania obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach zamkniętych, będących w zarządzie Policji i Straży Granicznej - art. 85 pkt 2.
• W sprawie podstawy prawnej udzielenia pozwolenia na użytkowanie w przypadku legalizacji samowoli budowlanej dokonanej przed 1995 r. - art. 103
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• W sprawie zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), wprowadzonych ustawą z dnia z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz.
675)
Dotyczące ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z
2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.)
W sprawie interpretacji definicji wprowadzenia do obrotu - art. 5 pkt 2.
Dotyczące ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881 z późn. zm.)
W sprawie zlecania badań pobranych próbek wyrobów budowlanych.
W sprawie możliwości wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, które zostały wyprodukowane w okresie ważności Polskiej Normy przedmiotowej, prawidłowo
oznaczone znakiem budowlanym, dla których producenci wystawili Krajowe Deklaracje Zgodności, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym w czasie gdy norma została wycofana ze zbioru Polskich Norm.
W sprawie właściwości Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie wojewody wydane w trybie przepisu art. 65 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - obowiązującego przed dniem wejścia w życie ustawy
z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania administracyjnego
oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2011
r., Nr 6, poz. 18, z późn. zm.).
W sprawie uwierzytelniania dokumentów stanowiących część projektu budowlanego.
W sprawie interpretacji przepisów dotyczących ustalania podmiotu właściwego do
zmiany decyzji wydanej przez organ II instancji.
W sprawie budowy urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu.
W sprawie pełnienia funkcji dyrektora generalnego w jednostkach organizacyjnych,
stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
W sprawie pojęcia „modernizacja” .
Dotyczące ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z późn. zm.)
W sprawie wolnostojących trybun.
W sprawie kwalifikacji urządzeń reklamowych jako budowli oraz zakazu ich sytuowania na obszarze kolejowym .
W sprawie procedury związanej z nielegalną zmianą sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części.
W sprawie zaniechania dalszych robót budowlanych (Nie dotyczy przypadku
istotnego odstąpienia od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na
budowę).
W sprawie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej - art. 3 pkt 8 .
W sprawie budowy i remontu dróg leśnych - art. 3 pkt 3, art. 28.
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W sprawie wymogów niezbędnych do uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego - art.15.
W sprawie tablic i urządzeń reklamowych jako obiektów budowlanych, o których
mowa w art. 3 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - art. 20 ust. 2 pkt 6.
W sprawie właściwego trybu postępowania w odniesieniu do decyzji o pozwoleniu
na budowę w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu - art. 28. ust. 1.
W sprawie liczby obiektów budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2
ustawy - Prawo budowlane.
W sprawie organu właściwego do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w
stosunku do tymczasowego obiektu budowlanego - art. 29 ust. 1 pkt 12.
W sprawie dokumentacji potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia - art.30 ust. 5.
W sprawie zakazu uzależniania wydania decyzji o pozwoleniu na budowę od
przedłożenia wypisów z ksiąg wieczystych.
W sprawie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę - art. 37 ust. 1.
W sprawie dokonania wpisu o zmianie inwestora w dzienniku budowy - art. 45.
W sprawie wstrzymania robót budowlanych w postępowaniu naprawczym - art. 50
ust. 1.
W sprawie wstrzymania robót budowlanych zagrażających bezpieczeństwu ludzi
lub mienia nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia - art. 50 ust. 1 pkt 2 i 4 .
W sprawie właściwego trybu postępowania w odniesieniu do naruszeń Prawa budowlanego w przypadkach realizacji robót budowlanych na zgłoszenie - art. 50-51.
W sprawie określenia stron w postępowaniach naprawczych - art. 50-51.
W sprawie nakładania obowiązku dostarczania dokumentów, ekspertyz i ocen na
podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.
W sprawie nakładania obowiązku złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2
ustawy - Prawo budowlane.
W sprawie zastosowania przepisu art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane do
zakończonych robót budowlanych .
W sprawie niedopuszczalności żądania, na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, decyzji o warunkach zabudowy.
W sprawie zastosowania art. 51 ust. 4 i 5 ustawy - Prawo budowlane.
W sprawie trybów postępowania dotyczących oddawania obiektów budowlanych
do użytkowania uregulowanych w art. 54 i 55 ustawy - Prawo budowlane .
• W sprawie możliwości zakończenia budowy przez spadkobierców na podstawie
art. 54 i 55 ustawy - Prawo budowlane.
W sprawie oddawania do użytkowania wież antenowych - art. 55 pkt 1.
W sprawie możliwości wcześniejszego oddawania do użytkowania obiektów budowlanych - art. 55 pkt 3.
W sprawie obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku - art. 57 ust. 1 pkt 7.
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W sprawie zastosowania art. 57 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane w przypadku
samowoli budowlanej.
W sprawie strzelnic, jako obiektów budowlanych.
W sprawie egzekucji kosztów zapewnienia przez organy nadzoru budowlanego zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających w razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub
mienia i zagospodarowania terenu - art. 69 ust. 1.
W sprawie dostosowania lokali użytkowych do potrzeb osób niepełnosprawnych w
przypadku zmiany sposobu użytkowania (art. 71 ustawy - Prawo budowlane) .
W sprawie organu właściwego w stosunku do pomostów - art. 82 ust. 3 pkt 2.
W sprawie organu właściwego w stosunku do lądowisk.
W sprawie organu właściwego w zakresie sieci elektroenergetycznych.
W sprawie budowy obiektów letniskowych .
W sprawie instalowania ogniw fotowoltaicznych.
W sprawie kwalifikowania bramownic i urządzeń elektronicznego systemu poboru
opłat.
W sprawie rekultywacji składowisk odpadów.
W sprawie pobierania opłaty skarbowej od rozbudowy lub nadbudowy obiektów
budowlanych .
W sprawie opłaty skarbowej
W sprawie pobierania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa .
W sprawie skutków doręczenia pisma pełnomocnikowi.
W sprawie adresatów decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej
właściwe w sprawach budownictwa.
W sprawie ochrony interesów właścicieli nieruchomości sąsiednich w procesie
budowlanym w zw. z § 13 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
W sprawie doręczania pism na podstawie art. 43 ustawy - Kodeks postępowania
administracyjnego.
W sprawie archiwizowania przez organy nadzoru budowlanego dokumentacji
otrzymywanej od organów administracji architektoniczno-budowlanej.
Dotyczące ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z późn. zm.)
1. W sprawie wolnostojących trybun – art. 3 pkt. 3
Wolnostojąca trybuna, czyli obiekt przeznaczony do przebywania widzów podczas
imprez masowych, jest budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Nie ma przy
tym znaczenia, czy jest związana z gruntem, czy nie. Nie ma również znaczenia,
jakich wyrobów użyto do budowy takiej trybuny (np. wyrobów metalowych, drewnianych lub przeznaczonych do wmurowania). Budowa wolnostojących trybun wymaga
uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (zob. art. 28 ust. 1 ustawy –
Prawo budowlane). Jednakże takie obiekty, jeżeli będą spełniały przesłanki określone
w art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo budowlane, wymagają jedynie zgłoszenia.
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2. W sprawie kwalifikacji urządzeń reklamowych jako budowli oraz zakazu ich
sytuowania na obszarze kolejowym
Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 3
lutego 2010 r., sygn. akt II OSK 249/09), budowa urządzeń reklamowych wolno stojących trwale związanych z gruntem wymaga pozwolenia na budowę, w myśl ogólnej
zasady wynikającej z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).Natomiast stosownie do treści art. 29
ust. 2 pkt 6 ustawy – Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych,
z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Pojęcie “instalowanie” użyte w art. 29 ust. 2 ww. ustawy odnosi się do robót montażowych na istniejącym obiekcie budowlanym. Wynika z tego, że wymienione w art. 3 pkt 3 ustawy
definiującym pojęcie budowli “wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe” nie powstają w wyniku instalowania, a zatem zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy
– Prawo budowlane ich wykonywanie powinno być poprzedzone uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie przy zaliczaniu urządzeń reklamowych do podlegających bądź nie podlegających pozwoleniu na budowę, niezbędne
jest dokonanie oceny danego urządzenia w oparciu o projekt techniczny dołączony do
zgłoszenia, przy uwzględnieniu zasady wynikającej z art. 28 ust. 1ww. ustawy. Istotne są w szczególności rozmiary podstawy tablicy reklamowej, nie zaś technologia jej
wykonania bądź związanie z gruntem poprzez zagłębienie tej podstawy w gruncie.
Dla przyjęcia trwałego związania z gruntem nie ma znaczenia okoliczność posiadania
fundamentów, czy wielkość zagłębienia w gruncie. Decydujące jest, czy posadowienie
jest na tyle trwałe, że opiera się czynnikom mogącym zniszczyć ustanowioną na nim
konstrukcję. Ponadto wielkość obiektu, jego masa i względy bezpieczeństwa decydują, czy obiekt jest trwale, czy nietrwale związany z gruntem. Zgodnie z art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz.
94 z późn. zm.), obszarem kolejowym jest powierzchnia gruntu określona działkami
ewidencyjnymi, na której znajduje się droga kolejowa, budynki, budowle i urządzenia
przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu
osób i rzeczy. W powyższej definicji określono w sposób pozytywny wszelkie obiekty, które mogą się na nim znajdować, co oznacza zakaz sytuowania tam obiektów nie
wymienionych w art. 4 pkt 8 ww. ustawy, w tym nośników reklam.
3. W sprawie upoważnienia przez starostów oraz wojewodów powiatowych i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego do przeprowadzania postępowań dotyczących użytkowania dróg publicznych
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie możliwości upoważnienia
przez starostów oraz wojewodów powiatowych i wojewódzkich inspektorów nadzoru
budowlanego do przeprowadzania postępowań w sprawie oddania do użytkowania
dróg publicznych na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), przedstawiam stanowisko
Departamentu Prawnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, uzgodnione z Departamentem Administracji Publicznej MSWiA, z dnia 22 września 2009
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r., znak: DP-II-026-469/09/KS.
Z brzmienia art. 32 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych wynika, że wojewoda w odniesieniu do dróg
krajowych i wojewódzkich wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drogi na
zasadach i w trybie przepisów Prawa budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 2. Natomiast
należy podkreślić, że ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) – w odniesieniu do starosty oraz ustawa
z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
(Dz. U. Nr 31, poz. 206) – w odniesieniu do wojewody, zawierają przepisy regulujące
kwestię udzielania upoważnień do załatwiania spraw w imieniu tych organów. Uprawnienia starosty w zakresie udzielania upoważnień do wydawania w jego imieniu decyzji
administracyjnych reguluje art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Zgodnie
z treścią powyższego przepisu starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych
członków zarządu powiatu, a także pracowników starostwa, powiatowych służb,
inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej należących do właściwości powiatu. Uprawnionym jest więc
przyjęcie, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego pozostaje pracownikiem
powiatowej inspekcji, o której mowa w art. 38 ust. 2 ww. aktu prawnego. W konsekwencji, zdaniem Departamentu Prawnego MSWiA, można uznać, że przywołany
przepis ustawy o samorządzie powiatowym może stanowić podstawę upoważnienia
przez starostę powiatowego inspektora nadzoru budowlanego do przeprowadzania postępowań w sprawie oddania do użytkowania dróg publicznych. Równocześnie należy
zwrócić uwagę na art. 5 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym
powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie
wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Dopuszczalne zatem pozostaje zawarcie, na podstawie ww. przepisu, porozumienia administracyjnego
w sprawie powierzenia wykonywania zadań dotyczących oddawania do użytkowania
dróg pomiędzy starostą, a powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, który
pozostaje organem administracji rządowej. Natomiast, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wojewoda może powierzyć
prowadzenie, w jego imieniu, niektórych spraw z zakresu swojej właściwości jednostkom samorządu terytorialnego lub organom innych samorządów działających na
obszarze województwa, kierownikom państwowych i samorządowych osób prawnych
oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych funkcjonujących w województwie. Takie powierzenie następuje na podstawie porozumienia wojewody odpowiednio
z organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, właściwym organem
innego samorządu lub kierownikiem państwowej i samorządowej osoby prawnej albo
innej państwowej jednostki organizacyjnej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww.
ustawy (zob. art. 20 ust. 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie). Możliwym przy tym wydaje się zakwalifikowanie wojewódzkiego inspektoratu
nadzoru budowlanego do kategorii innych państwowych jednostek organizacyjnych
funkcjonujących w województwie, wskazanych w art. 20 ust. 1 omawianej ustawy. W
konsekwencji dopuszczalnym wydaje się zawarcie pomiędzy wojewodą, a wojewódz182
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kim inspektoratem nadzoru budowlanego, reprezentowanym przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, porozumienia administracyjnego w sprawie powierzenia przez wojewodę wykonywania zadań w zakresie oddawania do użytkowania dróg
publicznych. Reasumując, w opinii Departamentu Prawnego MSWiA, podzielanej
przez Departament Administracji Publicznej MSWiA, dopuszczalnym pozostaje zawieranie, na podstawie wyżej przywołanych przepisów, przez starostów i wojewodów
z odpowiednio powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego oraz wojewódzkimi
inspektoratami (a w ich imieniu – inspektorami) nadzoru budowlanego porozumień w
sprawie powierzenia tym podmiotom wykonywania zadań z zakresu prowadzenia postępowań w sprawie oddania do użytkowania dróg publicznych. Nadto, w odniesieniu
do powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, rozważać można alternatywnie
udzielenie przez starostę, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, upoważnienia dla tego organu do przeprowadzania
przedmiotowych postępowań.
4. W sprawie procedury związanej z nielegalną zmianą sposobu użytkowania
obiektu budowlanego lub jego części
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi postępowania w
sprawie nielegalnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
o którym mowa w art. 71a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pózn. zm.), przedstawiamy następujące stanowisko.
Zgodnie z art. 71a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, w przypadku samowolnej zmiany
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części organ nadzoru budowlanego ma obowiązek wydać postanowienie nakładające na osobę, która dokonała takiej
zmiany obowiązek zaprzestania użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
oraz przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów jakie są wymagane przy
legalnej zmianie sposobu użytkowania (zob. 71 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane). Po
upływie terminu lub na wniosek zobowiązanego, właściwy organ sprawdza wykonanie
obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i – w przypadku stwierdzenia jego wykonania – w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej (zob. art. 71a
ust. 2 ustawy – Prawo budowlane). W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, albo dalszego użytkowania obiektu budowlanego lub jego
części, pomimo jego wstrzymania, albo zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust.
3-5, właściwy organ, w drodze decyzji, nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (zob. art. 71a ust. 4 ustawy – Prawo
budowlane). Stosując przepis art. 71a ustawy – Prawo budowlane w zakresie wykonania przez zobowiązanego nałożonych obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i
2, należy mieć na uwadze konstrukcje przepisu art. 71 ww. ustawy, zgodnie z którym
legalna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga
zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Organ
przyjmujący zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania nie wydaje decyzji administracyjnej, lecz postępuje zgodnie z zasada tzw. milczącej zgody. Oznacza ona, że zmiana
sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu (zob. art. 71 ust.
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4 ustawy – Prawo budowlane). Zatem podobnie jak w przypadku nielegalnej zmiany
sposobu użytkowania na podstawie art. 71a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, nie
wydaje się decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu. W związku z powyższym konstrukcja przepisu art. 71a ustawy – Prawo budowlane polega na
tym, że właściwy organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o wstrzymaniu
użytkowania obiektu budowlanego i obowiązku przedstawienia w wyznaczonym
terminie dokumentów, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, a
po stwierdzeniu jego wykonania milcząco tj. bez wydawania aktu administracyjnego,
wyraża zgodę na zmianę sposobu użytkowania obiektu. Zatem w przypadku gdy organ
nadzoru budowlanego wyrazi zgodę na zmianę sposobu użytkowania, postępowanie w
sprawie wstrzymania użytkowania, z uwagi na jego bezprzedmiotowość, na postawie
art. 105 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) powinno zostać umorzone. Z
kolei procedura związana z nałożeniem opłaty legalizacyjnej, jak wynika z art. 71 a
ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, stanowi konsekwencje wyrażenia milczącej zgody
organu nadzoru budowlanego na legalizacje zmiany sposobu użytkowania obiektu.
Oznacza to, że wydanie przez właściwy organ postanowienia w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej nie wpływa na (sama) legalizacje zmiany sposobu
użytkowania obiektu. Postępowanie w przedmiocie nałożenia opłaty legalizacyjnej, o
której mowa w ww. przepisie, różni sie zasadniczo od postępowania w sprawie ustalenia opłaty legalizacyjnej w przypadku samowoli budowlanej (zob. art. 49 ustawy – Prawo budowlane). Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane w sytuacji nie
uiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej właściwy organ wydaje decyzje o rozbiórce
obiektu budowlanego lub jego części. Natomiast zgodnie z art. 71a ust. 3 ustawy –
Prawo budowlane, skutkiem nie dokonania opłaty legalizacyjnej nie będzie wydanie
aktu prawnego, lecz na podstawie przepisu art. 59g ust. 3 ww. ustawy podjecie przez
właściwy organ czynności mających na celu jej ściągnięcie w trybie przepisów ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dodatkowo należy podkreślić, że
przepis art. 71a ustawy – Prawo budowlane przewidujący obowiązek uiszczania opłaty
legalizacyjnej w przypadku legalizacji zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonanej bez wymaganego zgłoszenia, został wprowadzony
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888 z późn. zm.), która weszła w życie 31.05.2004 r.
Jednak zgodnie z jej art. 2 ust. 3, przepisu art. 71a, ustawy o której mowa w art. 1, nie
stosuje się do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, bez
wymaganego pozwolenia i dokonanego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
W takich przypadkach stosuje sie przepisy dotychczasowe. Powyższe oznacza, że w
odniesieniu do samowolnej zmiany sposobu użytkowania dokonanej przed 31.05.2004
r., przepis art. 71a ustawy – Prawo budowlane nie będzie miał zastosowania. Zatem
w obecnie wszczynanych postępowaniach administracyjnych nie należy stosować art.
71a ustawy – Prawo budowlane, jeśli nielegalna zmiana sposobu użytkowania nastąpiła
przed datą wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane.
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(Nie dotyczy przypadku istotnego odstąpienia od projektu budowlanego lub innych
warunków pozwolenia na budowę)
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów
dotyczących zaniechania dalszych robót budowlanych uprzejmie informuję co następuje:
Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok NSA z 12
września 2007 r. sygn. akt II OSK 1198/06) w razie przerwania budowy obiektu budowlanego prowadzonej na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, która została
uchylona w toku budowy, organ nadzoru budowlanego, prowadzący postępowanie,
może zakończyć je w drodze decyzji nakazującej zaniechanie dalszych robót budowlanych przy budowie tego obiektu (art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy-Prawo budowlane). Obiekt
budowlany, którego budowę przerwano, pozostaje w takim stanie, w jakim roboty
budowlane przerwano. Wznowienie budowy, w takim przypadku, może mieć miejsce
dopiero po uzyskaniu przez inwestora nowego pozwolenia na budowę. Organ nadzoru
budowlanego może w drodze decyzji podjąć każde z rozstrzygnięć określonych w art.
51 ust. 1 Prawa budowlanego, jednak o wyborze rozstrzygnięcia powinien decydować
prawidłowo określony stan faktyczny sprawy. Możliwe jest zatem nakazanie zaniechania dalszych robót budowlanych, bez konieczności uprzedniego nakładania na
inwestora obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu
doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem (art. 51
ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego). Jednak w przypadku przerwania budowy obiektu
budowlanego, na skutek uchylenia w czasie budowy decyzji o pozwoleniu na budowę tego obiektu i wydania postanowienia z art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego, organ
nadzoru budowlanego powinien skoncentrować się na ocenie tych robót budowlanych, które zostały już wykonane. Organ powinien ocenić czy w stosunku do obiektu
budowlanego znajdującego się w określonym stanie faktycznym konieczne jest, aby
inwestor podjął czynności w celu doprowadzenia wykonanych już robót budowlanych
do stanu zgodnego z prawem. Organ, aby dokonać takiej oceny, musi wyjaśnić istotne
okoliczności sprawy, a w szczególności przyczyny uchylenia pozwolenia na budowę
oraz powody stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy. Konieczne jest
także ustalenie jakie roboty budowlane inwestor wykonał po uchyleniu pozwolenia na
budowę do czasu wydania postanowienia o wstrzymaniu robót. Należy jednak wskazać, że ww. postępowanie nie ma zastosowania w przypadku istotnego odstąpienia od
projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia
na budowę. Należy dodać, że w przypadku gdy obiekt budowlany jest nieużytkowany,
zniszczony lub niewykończony, a nie jest możliwe doprowadzenie go do prawidłowego
stanu technicznego, organ nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 67 Prawa budowlanego, nakazuje rozbiórkę tego obiektu. Następuje to po ustaleniu przez organ możliwości
przeprowadzenia remontu, odbudowy lub wykończenia obiektu budowlanego przez
właściciela lub zarządcę obiektu.
6. W sprawie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
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Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), remontem jest 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. Należy przy tym
zauważyć, że ustawa – Prawo budowlane nie definiuje pojęcia “bieżąca konserwacja”.
Jednakże biorąc pod uwagę ogólnie przyjęte zasady wiedzy
technicznej można uznać, że bieżącą konserwacją są drobne czynności wykonywane na
obiektach budowlanych, których celem jest zmniejszenie szybkości zużycia obiektu budowlanego lub jego elementów oraz zapewnienie możliwości ich Użytkowania zgodnie
z przeznaczeniem. Z powyższych przepisów wynika, że wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej w budynku – jeżeli nie następuje ingerencja w obiekt budowlany polegająca
np. na zmianie kształtu lub wielkości otworów okiennych lub drzwiowych – nie stanowi robót budowlanych objętych zakresem przedmiotowym powyższej ustawy. Oznacza
to, że taką czynność należy rozpatrywać jako zwykłe użytkowanie rzeczy, wynikające
z prawa własności. Tym samym, przeprowadzenie takich czynności nie wymaga ani
pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia właściwemu miejscowo organowi
administracji architektoniczno-budowlanej. Natomiast w przypadku, gdy wymiana
stolarki okiennej lub drzwiowej wiąże się z ingerencją w obiekt budowlany (np. powiększenie otworów drzwiowych lub ich zabudowanie), wówczas może ona wypełniać
znamiona remontu lub przebudowy. W takim przypadku roboty budowlane – takie jak
remont lub przebudowa – będą wiązały się odpowiednio z dokonaniem zgłoszenia albo
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
7. W sprawie budowy i remontu dróg leśnych
Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), budowlą są m.in. drogi. Zgodnie z art. 4 pkt 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z późn.
zm.), drogą jest budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami
oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym. Ponadto drogi, tak jak
wszystkie obiekty budowlane, powstają w wyniku prowadzenia robót budowlanych z
zastosowaniem wyrobów budowlanych. Budowlą będzie również droga w lesie, jeżeli
będzie spełniać powyższe cechy, bowiem z punktu widzenia Prawa budowlanego nie
ma znaczenia, czy droga jest budowana w lasach, czy poza ich terenem. Należy przy
tym zaznaczyć, że budowa takiej drogi wymaga uzyskania pozwolenia na budowę
(zob. art. 28 ustawy – Prawo budowlane), natomiast jej remont dokonania zgłoszenia
(zob. art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane) Inny charakter ma jednak droga
leśna, która powstała jedynie w wyniku poruszania się ludzi lub pojazdów po gruncie.
Nie należy jej kwalifikować jako obiekt budowlany i tym samym nie podlega przepisom Prawa budowlanego. Natomiast wykonanie ” przy użyciu wyrobów budowlanych”
nowej nawierzchni tej drogi o większej twardości, mającej charakter niepodzielny i
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trwały (np. wylanie warstwy kamienno-żużlowej związanej betonem lub ułożenie
kostki brukowej) należy traktować jako budowę nowego obiektu budowlanego (drogi –
w rozumieniu Prawa budowlanego) wymagającą pozwolenia na budowę.
8. W sprawie wymogów niezbędnych do uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie uzyskiwania tytułu
rzeczoznawcy budowlanego, informujemy co następuje.
Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym przed dniem 26 września 2005 roku,
czyli przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163,
poz. 1364), rzeczoznawcą budowlanym mogła zostać osoba, która m. in. posiadała
uprawnienia budowlane bez ograniczeń oraz co najmniej 10 lat praktyki odbytej po ich
uzyskaniu (zob. art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy – Prawo budowlane). Obowiązujące
w tym zakresie przepisy jednoznacznie przewidywały, że osoba ubiegająca o nadanie
tytułu rzeczoznawcy musiała wykazać się okresem 10 lat praktyki odbytej po uzyskaniu uprawnień budowlanych. Natomiast zgodnie z obecnie obowiązującym art. 15 ust.
1 pkt 2 lit. b i c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), rzeczoznawcą budowlanym może zostać osoba, która
m. in. posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń oraz co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem. Zatem, wprowadzając powyższą regulację ustawodawca zrezygnował z wymogu odbycia 10-letniej praktyki, po uzyskaniu
uprawnień budowlanych. Należy jednak podkreślić, że co prawda ustawodawca nie
nakłada obowiązku odbycia 10 lat praktyki po uzyskaniu uprawnień budowlanych, ale
stwierdza, że rzeczoznawcą budowlanym może być osoba, która posiada co najmniej
10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem czyli w zakresie, w jakim występuje o nadanie tytułu rzeczoznawcy. Ponadto należy podkreślić, że zgodnie z art. 12
ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo budowlane, rzeczoznawstwo budowlane jest formą wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. W związku z powyższym, ustawodawca wymaga, aby była to praktyka w zakresie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. Dodatkowo informujemy, że zgodnie z art. 15 ust. 1
pkt 2 lit. d ustawy – Prawo budowlane, rzeczoznawcą budowlanym może być osoba,
która posiada znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem.
Natomiast, zgodnie z art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), do zadań samorządów zawodowych należy w szczególności
nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Mając powyższe na uwadze, należy
jednoznacznie stwierdzić, że organem właściwym w sprawach nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, w zależności od zakresu rzeczoznawstwa, jest właściwa izba
samorządu zawodowego tj. izba architektów lub izba inżynierów budownictwa. Zatem,
organem właściwym w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego jest
organ właściwej izby samorządu zawodowego, natomiast Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego prowadzi centralny rejestr rzeczoznawców budowlanych (zob. art. 88a
ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy – Prawo budowlane). Przy czym wpis do centralnego rejestru
rzeczoznawców budowlanych następuje na podstawie ostatecznej decyzji o nadaniu
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tytułu rzeczoznawcy budowlanego (zob. § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców
budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
/Dz. U. Nr 219, poz. 1868/). Ponadto należy podkreślić, że w myśl § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może wystąpić do właściwego
organu o weryfikację przesłanej dokumentacji, określając nieprawidłowości, które
powinny zostać usunięte, nie może natomiast odmówić wpisu do centralnego rejestru,
jeżeli uprawniony legitymuje się ostateczną decyzją o nadaniu tytułu rzeczoznawcy
budowlanego wydaną po 01.01.1995 r. (czyli po dacie utworzenia tego rejestru).
9. W sprawie tablic i urządzeń reklamowych jako obiektów budowlanych, o których
mowa w art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów
dotyczących tablic i urządzeń reklamowych jako obiektów budowlanych, informujemy
co następuje.
Zgodnie z art. l ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), zakresem przedmiotowym tego aktu prawnego objęta
jest działalność obejmująca sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki
obiektów budowlanych oraz zasady działania organów administracji publicznej w tych
dziedzinach. Natomiast, przez obiekty budowlane należy rozumieć budynki wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowle stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekty małej architektury (zob. art. 3
pkt 1 ustawy – Prawo budowlane). Przepisy ustawy – Prawo budowlane nie definiują
pojęcia “reklamy” – tablicy i urządzenia reklamowego. Zatem, należy posługiwać się
powszechnym znaczeniem tych pojęć. Natomiast pomocniczo należy się posługiwać
definicją zawartą w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). W myśl art. 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych reklama jest nośnikiem informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie
wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczonym w polu widzenia użytkowników drogi, niebędącym znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i
sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym
przez gminę. W związku z tym przez tablice i urządzenie reklamowe należy rozumieć nośnik informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz
z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami. Przy czym, konstrukcja urządzenia
reklamowego będzie bardziej skomplikowana niż tablicy reklamowej. Natomiast, od
pojęcia tablicy i urządzenia reklamowego, należy odróżnić pojęcie urządzenia informacyjnego, które jest obiektem, zarówno będącym informacją, jak i stanowiącym jej
nośnik, a nie będącym reklamą. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że
tablicy i urządzenia reklamowego nie należy utożsamiać z urządzeniem informacyjnym. Czynnikiem odróżniającym powyższe obiekty jest przede wszystkim spełniana
przez nie funkcja. Jednocześnie należy zaznaczyć, że “reklama”, zgodnie z definicjami
zawartymi w ustawie – Prawo budowlane, może być kwalifikowana jako:
budowla, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane,
obiekt małej architektury, w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane,
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tablica i urządzenie reklamowe, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy –
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Ad. 1. Tablice i urządzenia reklamowe jako budowle
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W myśl art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane, przez budowlę należy rozumieć
każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
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 wiatrowych i innych urządzeń) oraz
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Ustawodawca, tworząc pojęcie
budowli, nie definiuje samego pojęcia, ograniczając się jedynie do stwierdzenia, że jest
to obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury (definicja
negatywna), wyliczając następnie obiekty budowlane, zakwalifikowane jako budowle.
Z treści art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane wynika, iż wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe są, w rozumieniu Prawa budowlanego,
budowlami. Natomiast, taka kwalifikacja inwestycji pociąga za sobą obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
Ad. 2 Tablice i urządzenia reklamowe jako obiekty małej architektury
W przepisach ustawy – Prawo budowlane występuje pojęcie obiektu małej architektury. Zgodnie z art. 3 pkt 4 powyższej ustawy, przez obiekt małej architektury
należy rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki,
krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. Powyższe wyliczenie ma jedynie charakter przykładowy,
w celu ułatwienia kwalifikacji obiektów jako obiektów małej architektury. Zatem, w
pewnych przypadkach tablice i urządzenia reklamowe mogą być kwalifikowane jako
obiekty małej architektury ? ale tylko wtedy, gdy ich funkcja nie jest jedynie reklamowa. Decydujące znaczenie ma przede wszystkim sposób wykorzystywania tablicy i
urządzenia reklamowego, a w dalszej kolejności sposób jego posadowienia na gruncie
(trwale bądź nie trwale związany z gruntem). Tablice i urządzenia reklamowe, które
można uznać za obiekty małej architektury, wymagają dokonania zgłoszenia, jeżeli
mają być usytuowane w miejscu publicznym
(art. 29 ust. 1 pkt 22 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane). W
innych przypadkach realizacja obiektu małej architektury nie wymaga pozwolenia na
budowę, ani zgłoszenia.
Ad. 3 Tablice i urządzenia reklamowe, w rozumieniu art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy –
Prawo budowlane
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Problematyka dotycząca reklam podlega szczególnej regulacji na gruncie Prawa
budowlanego. Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy – Prawo budowlane,
pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych polegających na
instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach
wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych
poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Natomiast
zgodnie art. 30 ust. 1pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, przedmiotowe roboty budowlane wymagają jedynie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Powyższe oznacza, że w przypadku zakwalifikowania obiektu, jako
tablicy lub urządzenia reklamowego, jego realizacja nie będzie wymagała uzyskania
pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia (zob. art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy – Prawo
budowlane). Ostateczna kwalifikacja konkretnych robót budowlanych, jako wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, dokonania zgłoszenia, czy też zwolnienia z
obu tych obowiązków, należy do właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno -budowlanej, który na podstawie pełnej znajomości stanu faktycznego i
prawnego sprawy jest kompetentny do zajęcia stanowiska w tym zakresie. Dodatkowo
należy zauważyć, że przepisy ustawy – Prawo budowlane nie określają dopuszczalnych
wymiarów tablic i urządzeń reklamowych i w żaden sposób nie łączą tej kwestii z
wymogiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
10. W sprawie właściwego trybu postępowania w odniesieniu do decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie właściwego trybu postępowania w odniesieniu do decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku stwierdzenia
nieważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, informujemy
co następuje.
Stwierdzenie nieważności decyzji, w oparciu o którą została wydana decyzja w
innej sprawie, stanowi podstawę wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 8 Kpa),
nie uzasadnia natomiast stwierdzenia nieważności tej drugiej decyzji (zob. wyrok z
05.07.1996 r., SN III ARN 21/96 OSNP 1997/3/32). Powyższe oznacza, że stwierdzenie nieważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez
właściwy organ nie stanowi przesłanki do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, stanowi natomiast podstawę do wznowienia postępowania. Należy
zauważyć, że decyzja o pozwoleniu na budowę, która opiera się na właściwie zastosowanym prawie materialnym oraz uwzględnia stan prawny wynikający z innej ostatecznej decyzji nie może być kwalifikowana jako decyzja wydana bez podstawy prawnej
lub z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 Kpa. Punktem
odniesienia dla oceny legalności decyzji w trybie art. 156 – 158 Kpa, jest stan rzeczy z
chwili wydania tej decyzji. Nie jest zatem uprawnione stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę z tego powodu, że opierała się ona na ostatecznej decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której nieważność stwierdzono.
Zgodnie z ww. wyrokiem Sądu Najwyższego: “Postępowanie w sprawie stwierdzenia
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nieważności decyzji oraz wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją
stanowią odrębne i autonomicznie ukształtowane środki nadzwyczajnego weryfikowania decyzji administracyjnych. Zachodzą zwłaszcza poważne różnice w konsekwencjach prawnych stwierdzenia nieważności decyzji oraz wznowienia postępowania”.
Zatem, “jest to sytuacja, którą można i należy rozwiązać we właściwym dla niej trybie
wznowienia postępowania. Stosownie bowiem do art. 145 § 1 pkt 8 Kpa wznawia się
między innymi postępowanie, jeżeli decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję,
która została następnie uchylona (także wyeliminowana z obrotu prawnego na skutek
stwierdzenia nieważności)”. Ponadto należy zauważyć, że z treści art. 16 Kpa wynika
ogólna zasada trwałości decyzji administracyjnej. W związku z powyższym, wydana decyzja obowiązuje tak długo, dopóki nie zostanie uchylona lub zmieniona przez
nową decyzję opartą na odpowiednim przepisie prawnym. Zatem organ administracji
architektoniczno – budowlanej jest związany ustaleniami decyzji o pozwoleniu na
budowę do czasu, gdy ta decyzja jest w obiegu prawnym, mimo że została wydana w
oparciu o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która została
następnie uchylona. Zatem uchylenie w wyniku wznowienia postępowania pozwolenia
na budowę oraz wydanie nowej decyzji rozstrzygającej o istocie sprawy jest więc jedynym sposobem całkowitego lub częściowego pozbawienia decyzji ostatecznej jej mocy
obowiązującej. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z art. 152 Kpa, organ administracji publicznej właściwy w sprawie wznowienia postępowania wstrzyma z urzędu lub
na żądanie strony wykonanie decyzji, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania. Dodatkowo
informuję, że Prawo budowlane nie nakłada na organy wydające decyzje o warunkach
zabudowy obowiązku przekazywania organom nadzoru budowlanego informacji o
unieważnieniu tychże decyzji. Jednakże kwestie związane z decyzjami o warunkach
zabudowy określają regulacje ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
11. W sprawie liczby obiektów budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2
ustawy – Prawo budowlane
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, pozwolenia na budowę
nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i
altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do
25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch
na każde 500 m2 powierzchni działki. Z tym, że ustawodawca nie określa konkretnego rodzaju działki, na której mają być zrealizowane wskazane wyżej inwestycje. W
przypadku budowy jednego obiektu budowlanego, określonego w art. 29 ust. 1 pkt
2 ustawy – Prawo budowlane wymagane jest, by jego powierzchnia zabudowy była
mniejsza niż 25 m2 i nie ma tutaj znaczenia powierzchnia działki, na której inwestycja
ma zostać wykonana. Natomiast, w sytuacji, kiedy wolą inwestora jest wybudowanie
na posiadanej działce więcej niż jednego obiektu budowlanego, o którym mowa w art.
29 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, powinien być spełniony także warunek polegający na tym,
aby łączna liczba obiektów nie przekraczała dwóch na każde 500 m2 powierzchni
działki. Oznacza to, że ograniczenie określone w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo
budowlane, dotyczy jedynie liczby obiektów, nie zaś powierzchni działki.
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W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie ustalenia organu właściwego do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do tymczasowego
obiektu budowlanego, informujemy co następuje.
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Obowiązek polegający na rozbiórce lub przeniesieniu w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego w terminie określonym w zgłoszeniu (art. 29 ust. 1 pkt 12
ustawy – Prawo budowlane) wynika z tego zgłoszenia. Zgłoszenie kieruje się do właściwego miejscowo i rzeczowo organu administracji architektoniczno-budowlanej. W
przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do inwestora, który
nie dopełnił w/w obowiązku, organem egzekucyjnym jest właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej – art. 20 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z
późn. zm.). Organ ten, jako podmiot bezpośrednio zainteresowany w wykonaniu przez
zobowiązanego obowiązku, będzie występował także w postępowaniu egzekucyjnym
w roli wierzyciela egzekucyjnego.
13. W sprawie dokumentacji potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów dotyczących dokumentacji potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia, informujemy co
następuje.
Adresatem decyzji o pozwoleniu na budowę jest zawsze inwestor. Podmiot ten
zobowiązany jest przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumentację budowy
tj. m.in. decyzję o pozwoleniu na budowę oraz egzemplarz projektu budowlanego.
Powyższe natomiast nie dotyczy remontu obiektów budowlanych (z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków), który wykonuje się na zgłoszenie. Należy przy
tym zauważyć, że organ przyjmujący zgłoszenie nie wydaje decyzji administracyjnej
lecz postępuje zgodnie z zasadą tzw. milczącej zgody. Oznacza ona, że do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia właściwy organ nie wniesie,
w drodze decyzji, sprzeciwu (zob. art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Ponadto przy remoncie na zgłoszenie nie jest opracowywany projekt budowlany. Inwestor określa m. in.
rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia
oraz dołącza w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki (zob. art. 30
ust. 2 ustawy – Prawo budowlane). Taka formuła zgłoszenia powoduje, że inwestor nie
dysponuje dokumentem potwierdzającym możliwość rozpoczęcia robót budowlanych
oraz dokumentacją, którą składa w organie administracji architektoniczno-budowlanej. Zatem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia inwestor może wystąpić do
organu administracji architektoniczno-budowlanej w trybie przepisów ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 z późn. zm.) o wydanie zaświadczenia (art. 217 i nast. Kpa), bądź złożyć
oświadczenie w powyższym zakresie (art. 75 § 2 Kpa).
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14. W sprawie zakazu uzależniania wydania decyzji o pozwoleniu na budowę od
przedłożenia wypisów z ksiąg wieczystych
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718, z późn. zm.) wprowadziła istotne
ułatwienie proceduralne, związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, polegające
na wprowadzeniu oświadczenia inwestora o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane. Dzięki tej zmianie inwestor nie musi dołączać do
wniosku o pozwolenie na budowę wypisów z księgi wieczystej czy też aktów notarialnych, określających to prawo. Tym samym organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może uzależniać wydania decyzji o pozwoleniu na budowę od istnienia
księgi wieczystej nieruchomości. Organ administracji architektoniczno-budowlanej
” rozstrzygając w przedmiocie pozwolenia na budowę ” bada jedynie oświadczenie o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod względem prawidłowości jego wypełnienia, nie ma natomiast kompetencji do sprawdzania
jego prawdziwości. W związku z powyższym, organ nie może żądać przedstawienia
dokumentów dotyczących statusu działki (np. księgi wieczystej), potwierdzających
prawdziwość oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.
Złożenie jednak nieprawdziwego oświadczenia podlega odpowiedzialności karnej.
W konsekwencji jeżeli z posiadanych informacji wynika, że oświadczenie potwierdza
nieprawdę, organ ma obowiązek powiadomienia prokuratury, aby zbadała tę kwestię
w kontekście odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenie. Wszczęcie postępowania prokuratorskiego powoduje zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na
budowę.
15. W sprawie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów
dotyczących wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę, informujemy co następuje.
Na wstępie wyjaśnić należy, że w związku z wejściem w życie z dniem 23.08.2008
r. ustawy z dnia 26 czerwca 2008 r., o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 145, poz. 914) zmianie uległa treść przepisu art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Przed
nowelizacją przepis ten stanowił, że decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli
budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała
się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata. Natomiast
zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa,
jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja
ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Natomiast zgodnie z przepisem art. 2 wskazanej ustawy zmieniającej, do spraw wszczętych
i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje
się przepisy tej ustawy. Oznacza to, że przepisy znowelizowanej ustawy znajdą zastosowanie do tych postępowań w sprawie wygaszenia decyzji o pozwoleniu na budowę,
które zostały do dnia 23.08.2008 r. wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną
oraz postępowań wszczętych po tej dacie. Natomiast znowelizowane przepisy nie
mają wpływu na sprawy zakończone do dnia 23.08.2008 r. decyzją administracyjną.
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Wyjaśnić również należy, że przepis art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane zawiera
przesłanki wygaszenia pozwolenia na budowę. Ich wystąpienie uzasadnia wszczęcie
odpowiedniego postępowania administracyjnego. Wygaśnięcie nie następuje zatem z
mocy prawa, lecz jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją wydaną na podstawie art.
162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Decyzję w sprawie wygaszenia
pozwolenia na budowę wydaje organ administracji architektoniczno – budowlanej,
który wydał decyzję w pierwszej instancji. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie innej
decyzji ma charakter aktu deklaratoryjnego, jako że wywołuje skutki prawne ex tunc,
czyli wstecz, od dnia, w którym powstały przesłanki wygaśnięcia decyzji. Zatem,
jeżeli organ nadzoru budowlanego ustalił, że zachodzą przesłanki uzasadniające wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę (zob. art. 37 Prawa budowlanego), powinien
o powyższym fakcie powiadomić właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. Natomiast ostateczna ocena, czy zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 37 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, należy do właściwego organu administracji
architektoniczno – budowlanej, który prowadzi postępowanie administracyjnego w tej
sprawie.
16. W sprawie wstrzymania robót budowlanych w postępowaniu naprawczym
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów
dotyczących wstrzymania robót budowlanych w postępowaniu naprawczym, informujemy co następuje.
Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) w przypadkach innych niż określone w art.
48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1, właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych w sposób, o którym mowa w przedmiotowym
przepisie. Następnie przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o
którym mowa w art. 50 ust. 1 ww. ustawy, właściwy organ może wydać jedną z decyzji
wymienionych w art. 51 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane. Przy tym należy zaznaczyć,
że zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane, postanowienie o wstrzymaniu
robót budowlanych traci ważność po upływie 2 miesięcy od dnia doręczenia, chyba
że w tym terminie zostanie wydana decyzja, o której mowa w art. 50a pkt 2 albo w
art. 51 ust. 1. Termin 2 miesięcy jest okresem, w którym organ nadzoru budowlanego
powinien przeprowadzić niezbędne postępowanie wyjaśniające i ewentualnie wdrożyć
postępowanie naprawcze. Bezskuteczny upływ tego terminu (tzn. niewydanie decyzji) oznacza, że ustaje zakaz prowadzenia robót budowlanych. W takiej sytuacji nie
jest możliwe wydanie decyzji na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane.
Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z procesową zasadą “powagi rzeczy osądzonej”,
nie jest dopuszczalne ponowne wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych (po utracie ważności pierwszego), opartego na tych samych przesłankach co
poprzednie. Zatem wydanie przedmiotowego postanowienia jest dopuszczalne jedynie
na podstawie innych przesłanek niż wskazane poprzednio (inna podstawa prawna).
Powyższe oznacza, że organ nadzoru budowlanego będzie mógł ponownie przeprowadzić postępowanie naprawcze, w trybie art. 50-51 Prawa budowlanego, o ile przesłanki
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uzasadniające wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych będą inne niż te, na które
powołał się pierwotnie.
17. W sprawie wstrzymania robót budowlanych zagrażających bezpieczeństwu
ludzi lub mienia nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania
zgłoszenia
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów
dotyczących robót budowlanych zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia nie
wymagających uzyskania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia, informujemy co następuje.

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
i B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w .
yd ww

W

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) w przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1, właściwy organ wstrzymuje postanowieniem
prowadzenie robót budowlanych
wykonywanych w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub
mienia bądź zagrożenie środowiska, lub w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i
warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach. Należy zauważyć, że wyżej wymieniony przepis dotyczy przede wszystkim robót budowlanych
wymagających uzyskania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia. Jednakże w sytuacji, gdy roboty zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia, przepis ten, w
ocenie GUNB, może mieć zastosowanie również w odniesieniu do robót budowlanych
nie podlegających tym obowiązkom. Należy jednak pamiętać, że właściwa ocena w
tym względzie zawsze należy do właściwego w sprawie organu nadzoru budowlanego,
który powinien korzystać ze swoich uprawnień jedynie w przypadkach realnego zagrożenia bezpieczeństwa.
18. W sprawie właściwego trybu postępowania w odniesieniu do naruszeń Prawa
budowlanego w przypadkach realizacji robót budowlanych na zgłoszenie
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów
dotyczących określenia właściwego trybu postępowania w odniesieniu do naruszeń
Prawa budowlanego w przypadkach realizacji robót budowlanych na zgłoszenie, informujemy co następuje.
Skuteczne dokonanie zgłoszenia w trybie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) powoduje, że
inwestor jest zobowiązany wykonać roboty budowlane zgodnie z jego treścią. Jeśli
roboty budowlane prowadzone są co prawda zgodnie z dokonanym zgłoszeniem, lecz
samo zgłoszenie nie było prawidłowe np. organ przyjął na zgłoszenie budowę obiektu,
który w istocie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę, należy przeprowadzić postępowanie naprawcze w trybie art. 50-51 ustawy – Prawo budowlane. Wobec nieprawidłowego działania organu inwestorowi nie można stawiać zarzutu, że dopuścił się
samowoli budowlanej i prowadzić postępowania na podstawie art. 48 ustawy – Prawo
budowlane. Natomiast, gdy roboty budowlane nie są prowadzone zgodnie z dokonanym zgłoszeniem lecz samo zgłoszenie było prawidłowe np. organ prawidłowo przyjął
zgłoszenie ale inwestor realizuje inny obiekt wymagający uzyskania pozwolenia na
195

Podstawowe akty prawne, wykonawcze i rozporządzenia

budowę, należy w takiej sytuacji przeprowadzić postępowanie, na podstawie art. 48-49
ustawy – Prawo budowlane. Dodatkowo GUNB informuje, że w przypadku zamiaru
wykonania robót innych niż określone w zgłoszeniu, inwestor jest zobowiązany dokonać nowego zgłoszenia bądź uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.
19. W sprawie określenia stron w postępowaniach naprawczych
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów
dotyczących określenia stron w postępowaniach naprawczych, informujemy co następuje.
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Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy
nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Ustalenie obszaru oddziaływania konkretnego obiektu budowlanego należy do kompetencji organu
administracji architektoniczno-budowlanej, który prowadzi postępowanie w sprawie
wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Na tej podstawie organ ten określa strony
postępowania. Należy zauważyć, że art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane jest niewątpliwie lex specialis w stosunku do przepisu art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn.
zm.), który brzmi: “Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny
lub obowiązek”. Zatem przepis art. 28 Kpa nie będzie miał zastosowania jedynie w
postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę. Natomiast w postępowaniu naprawczym, prowadzonym w trybie art. 50-51 ustawy – Prawo budowlane, ustalenie kręgu
osób będących stronami postępowania następuje w oparciu o art. 28 Kpa.
20. W sprawie nakładania obowiązku dostarczania dokumentów, ekspertyz i ocen
na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane
Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 25
maja 2009 r., sygn. akt II OSK 823/08), organy nadzoru budowlanego mogą nałożyć
na inwestora obowiązek przedstawienia inwentaryzacji wykonanych robót zarówno w
postanowieniu o wstrzymaniu – art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), jak i w decyzji wydanej
na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy – art. 51 ustawy – Prawo budowlane jest
bowiem kontynuacją art. 50 tej ustawy. Pogląd, iż art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo
budowlane, dotyczy określonych czynności faktycznych, konkretnych robót budowlanych, a nie stanowi podstawy do nałożenia obowiązku przedstawienia określonych
dokumentów, jest w obecnym stanie prawnym już nieaktualny, z uwagi na nowelizację
dokonaną ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 93, poz. 888 z późn.). Od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. od 31 maja
2004 r., obowiązek wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z
prawem może oznaczać obowiązek dostarczenia dokumentów, ekspertyz i ocen.
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21. W sprawie nakładania obowiązku złożenia oświadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2
ustawy – Prawo budowlane
Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (uchwała siedmiu
sędziów NSA z dnia 10 stycznia 2011 r., sygn. akt II OPS 2/10), przepis art. 51 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.
1623) nie stanowi podstawy do wydania decyzji nakładającej na inwestora obowiązek
złożenia, przewidzianego w art. 32 ust. 4 pkt 2 tej ustawy, oświadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Naczelny Sąd Administracyjny w swojej uchwale podkreślił, że ustawodawca wskazał w jakich przypadkach i w jakich sprawach prowadzonych na podstawie ustawy
– Prawo budowlane możliwe jest wykazanie przez inwestora prawa do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane w drodze oświadczenia o posiadaniu tego prawa.
Oznacza to, że tylko w tych przypadkach i w tych sprawach inwestor może złożyć
oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, a organ może żądać
złożenia takiego oświadczenia. Przepisy ustawy – Prawo budowlane określają ponadto
skutki niezłożenia w ww. sprawach przedmiotowego oświadczenia, które polegają na
odmowie wydania decyzji oczekiwanej przez inwestora. Oznacza to, że w innych sprawach wykazanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, jeżeli jest
to potrzebne dla rozstrzygnięcia sprawy, nie może polegać na nałożeniu na inwestora
obowiązku złożenia oświadczenia w ramach wykonywania czynności celem doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem (zob. art. 51
ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane).
Zaznaczyć również należy, że organ nadzoru budowlanego w postępowaniu naprawczym, prowadzonym na podstawie art. 50-51 ustawy – Prawo budowlane, może
zakończyć sprawę wydaniem decyzji nakazującej zaniechanie dalszych robót budowlanych, bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie
obiektu do stanu poprzedniego. Decyzja ta nie została związana z uprzednim żądaniem od inwestora złożenia oświadczenia o posiadaniu przez niego prawa do terenu
na cele budowlane, pomimo iż np. doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego,
a nawet rozbiórka, może się wiązać z wykonaniem robót budowlanych. Podkreślić
przy tym należy, że w przypadku, gdy nie ma podstaw do wydania decyzji mającej na
celu doprowadzenie wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem
(zob. art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane), wówczas wydaje się decyzję na
podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, nakazującą zaniechanie
dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części,
bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. Reasumując stwierdzić należy,
że w przypadkach związania rozstrzygnięcia na podstawie ustawy – Prawo budowlane z obowiązkiem przedłożenia oświadczenia o prawie do terenu na cele budowlane, ustawodawca traktuje przedmiotowe oświadczenie jako dokument o charakterze
dowodowym, wskazując, iż ma być on dołączony przez inwestora do dokumentacji
budowlanej lub złożony na podstawie obowiązku nałożonego postanowieniem właściwego organu administracji publicznej. Jednocześnie ustawodawca jednoznacznie,
według gramatycznego brzmienia regulacji, nie wiąże rozstrzygnięć decyzją admini197
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stracyjną w postępowaniu naprawczym ze złożeniem oświadczenia o prawie do terenu
na cele budowlane. Zauważyć bowiem należy, że wykonywanie czynności objętych
nakazem zawartym w decyzji organu nadzoru budowlanego, o których mowa w art. 51
ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, odnosi się również do takich działań inwestora, które mają charakter materialno-prawny, a nie dotyczą kwestii procesowych
i formalnych. Jednocześnie zgodnie z art. 187 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z
późn. zm.), uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego jest
w danej sprawie wiążąca. Ogólna moc wiążąca uchwały powoduje, że wiąże ona sądy
administracyjne we wszystkich sprawach, w których miałby być stosowany interpretowany przepis (wyrok NSA z dnia 7 maja 2009 r., znak: II FSK 99/08).
22. W sprawie zastosowania przepisu art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane do zakończonych robót budowlanych
Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 8
stycznia 2010 r., sygn. akt II OSK 15/09), art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) co do zasady ma zastosowanie wprost, gdy chodzi o roboty budowlane (w przypadkach innych niż określone w
art. 48 albo w art. 49b) wykonywane (będące w toku) w sposób, o którym mowa w art.
50 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane. Jednakże, w przypadku “istotnego odstąpienia od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę”
(art. 51 ust. 1 pkt 3 powyższej ustawy), organ może nałożyć obowiązek przedstawienia
projektu budowlanego zamiennego (oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych
czynności lub robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem) zarówno w odniesieniu do robót budowlanych “wykonywanych” (po uprzednim wstrzymaniu prowadzenia
robót budowlanych postanowieniem), jak i do robót budowlanych już “zakończonych”.
Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia fakt, że naruszenie inwestora polegające
na “istotnym odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę”, zostało przez ustawodawcę wskazane bezpośrednio
w treści art. 51 ustawy – Prawo budowlane jako odrębna przesłanka uzasadniająca
nałożenie na inwestora określonych nakazów (art. 51 ust. 1 pkt 3), niezależnie od tego,
czy dotyczy to sytuacji, gdy roboty budowlane były prowadzone i zostały wstrzymane postanowieniem, czy zostały zakończone (art. 51 ust. 4). Przesłankę określoną w
art. 51 ust. 1 pkt 3 i jej następstwo wskazane w art. 51 ust. 4 ww. ustawy należy więc
traktować jako wyodrębnioną regulację. Trafność wykładni, w myśl której art. 51
ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane stosuje się wprost zarówno do robót dopiero
wykonywanych oraz zakończonych, potwierdza dodatkowo treść odesłania zawartego
w art. 51 ust. 7. Przewidziano w nim możliwość odpowiedniego stosowania art. 51 ust.
1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 do robót budowlanych “wykonanych”. Zakres odesłania z art. 51
ust. 7ww. ustawy do powołanych w nim przepisów: art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3
oznacza, że powołane przepisy – w odróżnieniu od art. 51 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 4 –
mają zastosowanie wprost wyłącznie do robót budowlanych nadal “wykonywanych”.
23. W sprawie niedopuszczalności żądania, na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy
– Prawo budowlane, decyzji o warunkach zabudowy
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Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 12
grudnia 2010 r., sygn. akt II OSK 1725/09), niedopuszczalne jest żądanie od inwestora, na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, decyzji o warunkach
zabudowy. W tym przypadku nie jest możliwe stosowanie w drodze analogii przepisów art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. b, ust. 3 pkt 1 lub art. 49b ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, które pozwalają na wydanie decyzji o warunkach zabudowy po wybudowaniu
obiektu budowlanego.
W przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunków pozwolenia na budowę, organy powinny podejmować działania
w oparciu o art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane i nie ma w takiej sytuacji
zastosowania art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
stanowiący o ustaleniu zmiany zagospodarowania terenu w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Dla obiektu już wybudowanego nie jest możliwe wydanie decyzji o
warunkach zabudowy. Istotą decyzji o warunkach zabudowy jest ustalenie przesłanek
dla przedsięwzięcia budowlanego, które ma dopiero powstać. Dlatego też wydanie
decyzji o warunkach zabudowy, po raz drugi, na rzecz tego samego podmiotu i na tę
samą inwestycję należy uznać za niezgodne z prawem.
24. W sprawie zastosowania art. 51 ust. 4 i 5 ustawy – Prawo budowlane
Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
(wyrok z dnia 17 marca 2008 r., sygn. akt II SA/Kr 108/07), wyłącznie terminowe
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane, daje podstawę do rozstrzygnięcia w trybie art. 51 ust. 4 ww. ustawy. Natomiast niewykonanie w terminie obowiązków nałożonych decyzją, wydaną w oparciu
o art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy -Prawo budowlane, rodzi obowiązek wydania decyzji
nakazującej zaniechanie dalszych robót bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub
jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego – art. 51 ust. 5 ww.
ustawy. Określenie terminu wykonania obowiązku, będące elementem treści decyzji
administracyjnej wydanej na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane,
może być przedmiotem odwołania, jak i skargi do sądu administracyjnego, jeżeli np.
zbyt krotki termin uniemożliwia wykonanie nałożonego obowiązku. Oznacza to, że
jakkolwiek określenie terminu wykonania nałożonych obowiązków należy do organu, który w tej mierze ma pewną swobodę administracyjną, to z pewnością nie jest
dopuszczalne przedłużenie tego terminu w drodze innej niż poprzez wydanie decyzji
administracyjnej.
25. W sprawie trybów postępowania dotyczących oddawania obiektów budowlanych do użytkowania uregulowanych w art. 54 i 55 ustawy – Prawo budowlane
Przepisy ustawy – Prawo budowlane wyróżniają dwa tryby oddawania obiektów
budowlanych do użytkowania. Inwestor może zawiadomić właściwy organ nadzoru
budowlanego o zakończeniu budowy na podstawie art. 54 ustawy – Prawo budowlane
albo w ściśle określonych przypadkach, składa wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu na podstawie art. 55 ustawy. Informację o obowiązkach
i warunkach, wynikających z art. 54 lub art. 55 ustawy – Prawo budowlane organ
administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza w razie potrzeby w decyzji
o pozwoleniu na budowę (zob. treść art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo budowlane
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nadana ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane /Nr
93, poz. 888 z późn. zm./). Należy podkreślić, że obowiązki inwestora związane z
przystąpieniem do użytkowania, należy wywodzić wprost z przepisów prawa tj. art. 54
lub art. 55 ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie ze stanem prawnym wprowadzonym
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane elementy
decyzji o pozwoleniu na budowę odnoszące się do tych obowiązków mają jedynie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie mogą mieć pierwszeństwa przed ustawą.
Zatem, jeśli z przepisów prawa budowlanego wynika obowiązek uzyskania pozwolenia
na użytkowanie (nawet jeśli w decyzji o pozwoleniu na budowę znajduje się informacja o zawiadomieniu o zakończeniu budowy bądź brak jest jakiejkolwiek informacji o
obowiązkach związanych z przystąpieniem do użytkowania) inwestor ma obowiązek
złożyć odpowiedni wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Natomiast dokonanie zawiadomienia w tym przypadku o zakończeniu budowy powinno
skutkować wniesieniem sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego.
Jednocześnie organ powinien pouczyć inwestora o konieczności uzyskania pozwolenia
na użytkowanie. Również niedopuszczalne jest przystąpienie do użytkowania obiektu
bez zachowania wynikającej z przepisów prawa procedury. Z kolei, gdy z przepisów
prawa wynika jedynie obowiązek zawiadomienia o zakończeniu budowy (bez względu
na informacje zawarte w decyzji o pozwoleniu na budowę), złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie powoduje konieczność umorzenia postępowania na podstawie
art. 105 § 1 Kpa. Organ nadzoru budowlanego powinien w takiej sytuacji poinformować inwestora o właściwym trybie postępowania. Również należy umorzyć postępowanie, jeśli z przepisów Prawa budowlanego wynika brak obowiązku zawiadomienia
o zakończeniu budowy bądź uzyskania pozwolenia na użytkowanie (nawet jeśli w
decyzji o pozwoleniu na budowę znajduje się informacja o jednym z tych obowiązków), natomiast inwestor składa zawiadomienie bądź wniosek. W myśl art. 105 § 1
Kpa, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ
administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Wówczas prowadzenie postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź wniosku o
pozwolenie na użytkowanie jest niedopuszczalne. Również wymaga podkreślenia, że
w decyzjach o pozwoleniu na budowę wydanych przed wejściem w życie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane, elementy decyzji o pozwoleniu na budowę odnoszące się do obowiązków związanych z zakończeniem budowy,
miały charakter dodatkowego rozstrzygnięcia. Oznacza to, że nałożenie w decyzji
o pozwoleniu na budowę obowiązku związanego z prawnym zakończeniem budowy stanowi dla inwestora źródło nabytych uprawnień i wywołuje skutki prawne po
wejściu w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane.
Należy także poinformować, że do obiektów budowlanych, w odniesieniu do których
przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo
budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718 z późn. zm.) tj.
przed dniem 11.07.2003 r., wydano pozwolenie na budowę, nie stosuje się przepisów o
obowiązkowej kontroli.
26. W sprawie możliwości zakończenia budowy przez spadkobierców na podstawie
art. 54 i 55 ustawy – Prawo budowlane
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Z chwilą śmierci inwestora (adresata decyzji o pozwoleniu na budowę), na mocy
art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.
93 z późn. zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na jedną lub kilka
osób stosownie do przepisów księgi czwartej niniejszego aktu normatywnego. Tym
samym na następców prawnych spadkodawcy przechodzą również prawa i obowiązki
wynikające z decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie, zgodnie z art. 925 k.c.,
spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, zaś stwierdzenie jego nabycia
przez spadkobiercę następuje w drodze postanowienia sądu na wniosek osoby mającej
w tym interes albo na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego
przez notariusza na zasadach określonych w przepisach odrębnych (zob. art. 1025 § 1
k.c.). Natomiast ustawodawca na podstawie art. 1025 § 2 k.c. ustanawia domniemanie
prawne, na mocy którego osoba legitymująca się stwierdzeniem nabycia spadku albo
poświadczeniem dziedziczenia jest spadkobiercą. W związku z powyższym należy
stwierdzić, że w przypadku śmierci inwestora uprawnienie do zakończenia budowy na
podstawie art. 54 i 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010
r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), będzie przysługiwało jego spadkobiercom (następcom pranym). Dlatego też, spadkobiercy inwestora mogą skutecznie zawiadomić
właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy lub wnieść wniosek o
udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku, gdyby nie możliwe było ustalenie, kto jest spadkobiercą oraz sąd spadku nie ustanowił z urzędu kuratora spadku – zob. art. 666 – 668 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.), zastosowanie znajduje przepis art. 30
§ 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Kurator spadku wyznaczony przez sąd, na
wniosek organu administracji publicznej, w oparciu o art. 30 § 5 K.p.a., posiada zdolność sądową, co oznacza, że staje się stroną postępowania administracyjnego. Ponadto,
kurator spadku zarządza majątkiem spadkowym, wyjaśnia, kto jest spadkobiercą oraz
zawiadamia spadkobierców o otwarciu spadku.
27. W sprawie oddawania do użytkowania wież antenowych
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów
dotyczących oddawania do użytkowania wież antenowych, informujemy co następuje.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z późn. zm.) nie definiuje pojęć maszt antenowy oraz wieża antenowa. Wyżej
wymieniona ustawa posługuje się jedynie terminem masztu. W art. 3 pkt 3 ustawy –
Prawo budowlane ustawodawca wyliczając w sposób przykładowy obiekty budowlane,
zakwalifikowane jako budowle, wymienia wolno stojące maszty antenowe. Należy
przy tym podkreślić, że wolno stojące maszty antenowe zostały zaliczone do kategorii XXIX “wolno stojące kominy i maszty”, o której mowa w załączniku do ustawy.
W związku z powyższym przed rozpoczęciem użytkowania takiej budowli należy
uzyskać decyzję o pozwoleniu na jej użytkowanie (zob. art. 55 pkt 1 ustawy – Prawo
budowlane). Należy jednak zaznaczyć, że definicje masztu antenowego oraz wieży
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antenowej występują w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864),
wydanego na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z § 3
pkt 9 ww. rozporządzenia, masztem antenowym jest antenowa konstrukcja wsporcza,
z odciągami. Natomiast, przez wieżę antenową należy rozumieć antenową konstrukcję
wsporczą, bez odciągów (zob. § 3 pkt 13 ww. rozporządzenia). Natomiast, w załączniku do ustawy – Prawo budowlane nie znalazło się pojęcie wieży. W kategorii XXIX
ustawodawca wymienił jedynie wolno stojące kominy i maszty. Jednakże w ocenie
GUNB pomimo braku tego terminu, istnieje uzasadnienie merytoryczne do zaliczenia
tego rodzaju konstrukcji do kategorii XXIX. Wieże antenowe są bowiem budowlami
wolno stojącymi o funkcji identycznej do masztu antenowego. Wymóg uzyskania pozwolenia na użytkowanie jaki ustawa przewiduje dla budowli należących do tej kategorii, podyktowany jest bezpieczeństwem, zarówno budowli, jak i otoczenia. Należy
więc uznać, że w stosunku do wież antenowych istnieje analogiczny jak w przypadku
masztów, obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, o którym mowa w art. 55
pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.
28. W sprawie możliwości wcześniejszego oddawania do użytkowania obiektów
budowlanych
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie możliwości wcześniejszego oddawania do użytkowania obiektów budowlanych przedstawiam następujące
stanowisko.
Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z późn. zm.) wiążą zawiadomienie o zakończeniu budowy lub złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie z zakończeniem inwestycji w całości tzn.
wykonaniem w całości decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie której dana
inwestycja była prowadzona. Należy jednakże podkreślić, że ustawodawca przewidział
w ustawie – Prawo budowlane pewne wyjątki od powyższej zasady. W myśl art. 55 pkt
3 ustawy – Prawo budowlane, przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli przystąpienie do użytkowania ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
Należy przy tym zaznaczyć, że ww. unormowanie dotyczy sytuacji, gdy całe zamierzenie nie jest zakończone, zaś do wykonania pozostały roboty budowlane, bez zrealizowania których całość zamierzenia nie może funkcjonować zgodnie z określonym w
decyzji o pozwoleniu na budowę przeznaczeniem. Natomiast oddawana do użytkowania, na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 55 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane, część
zamierzenia powinna samodzielnie funkcjonować. Jednocześnie podkreślenia wymaga
fakt, że powyższy przepis może dotyczyć dwóch różnych sytuacji. Jedna z możliwości
jego zastosowania zachodzi w przypadku inwestycji wieloobiektowych, kiedy inwestor
zamierza oddać do użytkowania tylko niektóre z planowanych obiektów. Natomiast
druga dotyczy inwestycji jednoobiektowych i umożliwia udzielenie pozwolenia na
użytkowanie obiektu, mimo że pozostały do wykonania jeszcze pewne roboty budowlane lub roboty wykończeniowe. W nawiązaniu do powyższego należy zaznaczyć, że w
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przypadku gdy pozwolenie na budowę obejmuje jednocześnie budowę kilku obiektów,
inwestorowi nie można odmówić prawa do realizacji tylko budowy jednego obiektu. Jednakże oddawane do użytkowania zrealizowane obiekty budowlane powinny
spełniać warunki określone w art. 59 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane. Dlatego też,
właściwy organ przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego przeprowadza obowiązkową kontrolę, o której mowa w art. 59a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, tylko w zakresie dotyczącym zakończonej części inwestycji.
W rezultacie pozytywne wyniki takiej kontroli pozwalają na wydanie pozwolenia na
użytkowanie określonej części inwestycji. Natomiast na pozostałą do wykonania część
robót budowlanych, inwestor będzie zobowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na
użytkowanie lub dokonać zawiadomienia, w zależności od tego, czy zostaną spełnione
przesłanki z art. 55, czy z art.54 ustawy – Prawo budowlane. Należy jednakże pamiętać, że rozpoczęcie budowy niezrealizowanych obiektów powinno nastąpić w ciągu 3
lat od ostatnio wykonanych robót budowlanych. W przeciwnym razie pozwolenie na
budowę wygaśnie, a nowy obiekt będzie mógł być zrealizowany dopiero na podstawie
nowej decyzji o pozwoleniu na budowę. Powyższe wynika z art. 37 ust. 1 ustawy –
Prawo budowlane, zgodnie z którym decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli
budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta
stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Jak to
już zostało wyżej zasygnalizowane możliwość wcześniejszego oddawania do użytkowania obiektów budowlanych, na podstawie art. 55 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane,
dotyczy również inwestycji jednoobiektowych, co umożliwia udzielenie pozwolenia
na użytkowanie obiektu, mimo, że pozostały do wykonania jeszcze pewne roboty
budowlane. W takiej sytuacji zastosowanie mają przepisy art. 59 ust. 3 oraz art. 59 ust.
4 ustawy – Prawo budowlane, które pozwalają na wydanie decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie tej części obiektu, która samodzielnie funkcjonuje oraz została zrealizowana w stanie umożliwiającym właściwe z niej korzystanie (np. decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie segmentu budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie
szeregowej). Należy jednak dodać, że zakres niewykonanych robót może obejmować
takie roboty budowlane, objęte daną decyzją o pozwoleniu na budowę, bez zrealizowania których obiekt może funkcjonować zgodnie z określonym w tej decyzji przeznaczeniem – a co za tym idzie spełnione są przesłanki do zawiadomienia o zakończeniu
budowy lub wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie. Jednocześnie
należy podkreślić, że inwestycja dla której zgodnie z prawem istnieje konieczność zawiadomienia o zakończeniu budowy, w przypadku częściowego oddawania do użytkowania w myśl art. 55 pkt 3 ustawy -Prawo budowlane, wymaga w pierwszej kolejności
uzyskania decyzji o możliwości przystąpienia do użytkowania na zrealizowaną część
inwestycji. Następnie po spełnieniu wszystkich przesłanek faktycznych i prawnych
umożliwiających zakończenie budowy, inwestor składa zawiadomienie o zakończeniu
budowy pozostałej części inwestycji zgodnie z art. 54 ustawy – Prawo budowlane.
Natomiast w sytuacji gdy mamy do czynienia z inwestycją, która zgodnie z prawem
wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, inwestor w myśl art. 55 pkt
3 ustawy – Prawo budowlane składa wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie na zrealizowaną część inwestycji. Następnie po spełnieniu wszystkich prze203
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słanek faktycznych i prawnych umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
na pozostałą cześć inwestycji, zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego wniosku
o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z art. 55 ustawy – Prawo
budowlane. Ponadto w powyższych przypadkach decyzja o pozwoleniu na użytkowanie również jest wydawana po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, o której mowa
w art. 59a (zob. art. 59 ust. 1 ww. ustawy). Stosownie zaś do art. 59 ust. 3 ustawy –
Prawo budowlane, jeżeli właściwy organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt
budowlany spełnia warunki, określone w art. 59 ust. 1 ww. ustawy, pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych związanych z
obiektem, w wydanym pozwoleniu na użytkowanie, może określić termin wykonania
tych robót. Przy tym, nie dotyczy to realizacji instalacji i urządzeń służących ochronie
środowiska, których wykonanie jest niezbędne przed przystąpieniem do użytkowania
obiektu budowlanego lub wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie
(art. 59 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane). Należy również podkreślić, że zgodnie z
treścią art. 59 ust. 4a ustawy – Prawo budowlane, inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zakończeniu robót budowlanych prowadzonych po przystąpieniu
do użytkowania obiektu budowlanego, na podstawie pozwolenia na użytkowanie. Tym
samym w powyższym przypadku na inwestorze ciąży jedynie obowiązek zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych. Natomiast zawiadomienia
o zakończeniu robót budowlanych z art. 59 ust. 4a ustawy – Prawo budowlane nie
należy utożsamiać z zawiadomieniem o zakończeniu budowy, o którym mowa w art.
54 ww. ustawy. Dlatego też, nie mają zastosowania do przedmiotowego zawiadomienia
regulacje prawne dotyczące zawiadomienia o zakończeniu budowy. Dodatkowo należy
zaznaczyć, że nie można mówić o odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, jeżeli zrealizowano jedynie część
robót z zamierzonej inwestycji, o ile zrealizowany obiekt (część) może samodzielnie
funkcjonować, a wykonane roboty budowlane są zgodne z zatwierdzonym projektem
budowlanym lub innymi warunkami pozwolenia na budowę.
29. W sprawie obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
budynku
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury, dotyczącym obowiązku
sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, informujemy co
następuje.
Przepisy ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 191, poz. 1373) wprowadziły do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) obowiązek ustalenia
charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego budynku oddawanego do użytku oraz budynku podlegającego
zbyciu lub wynajmowi. Zgodnie ze znowelizowanym art. 57 ust.1 ustawy - Prawo
budowlane, do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć kopię
świadectwa charakterystyki energetycznej. Świadectwo charakterystyki energetycznej
stanowi opracowanie dotyczące istniejącego budynku i obowiązek jego sporządzenia
należy spełnić na etapie oddania obiektu do użytkowania, a nie na etapie projektu.
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Należy zaznaczyć, że powyższy przepis obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. Natomiast
o konieczności sporządzenia świadectwa decyduje moment złożenia zawiadomienia o
zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
użytkowanie przez inwestora, niezależnie od daty decyzji o pozwoleniu na budowę.
W konsekwencji, gdy inwestor złożył wniosek przed 1 stycznia 2009 r., przepis art. 57
ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo budowlane nie ma zastosowania. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przepisami rozporządzeń z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 228, poz. 1513) oraz w sprawie zmiany
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 228, poz. 1514), do
budynków, wobec których przed dniem 1 stycznia 2009 r. została wydana decyzja o
pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub
został złożony wniosek o wydanie takich decyzji, stosuje się dotychczasowe przepisy
dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego oraz warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Reasumując, niezależnie od faktu, że
obiekt budowlany budowany jest przy spełnieniu przepisów techniczno-budowlanych
dotychczas obowiązujących, podlega on ocenie energetycznej i obowiązkowi sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z regulacją zawartą w art. 57
ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo budowlane.
30. W sprawie zastosowania art. 57 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane w przypadku
samowoli budowlanej
Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 15
lipca 2009 r., sygn. akt II OSK 1061/08,oraz z dnia 19 listopada 2009 r., sygn. akt II
OSK 1184/09), art. 57 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane nie dotyczy inwestora, który
zrealizował obiekt w warunkach samowoli budowlanej. Przepis art. 57 ust. 7 ustawy
– Prawo budowlane, przewiduje sankcję za przystąpienie do użytkowania wyłącznie
w sytuacjach określonych w art. 54 (bez dokonania zawiadomienia o zakończeniu
budowy) i art. 55 (bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie) . Zatem, przystąpienie
do użytkowania obiektu budowlanego tylko w przypadkach, o jakich mowa w art. 54 i
art. 55 ustawy ? Prawo budowlane, z naruszeniem wynikających z przepisów tych obowiązków, stwarza po stronie organu nadzoru budowlanego podstawę do wymierzenia
kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Art. 57 ust. 7 ustawy –
Prawo budowlane, nie stanowi natomiast samoistnej podstawy do wymierzenia kary za
użytkowanie obiektu budowlanego i to w innych, nie wymienionych w art. 54 i art. 55
przypadkach. Zawiadomienie o zakończeniu budowy, o którym mowa w art. 54 ustawy – Prawo budowlane, dotyczyć może jedynie budowy prowadzonej legalnie, a więc
na podstawie pozwolenia na budowę. Prawnie skuteczne jest bowiem zawiadomienie
o zakończeniu budowy tylko wobec obiektów wybudowanych zgodnie z projektem i
warunkami pozwolenia na budowę. Zawiadomienie to nie może zastępować procedury
legalizacyjnej stosowanej w przypadku wybudowania obiektu budowlanego w warunkach samowoli budowlanej (wyrok NSA z dnia 22 grudnia 2009 r., sygn. akt II OSK
345/09). Istnieje również przeciwny – w stosunku do ww. – pogląd NSA (wyrok z dnia
19 listopada 2009 r., sygn. akt II OSK 1179/09). Kara z tytułu nielegalnego użytkowa205
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nia obiektu budowlanego powinna zostać wymierzona w każdym przepadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania z naruszeniem przepisów art. 54 i 55 ustawy
– Prawo budowlane. Zawiadomienie o zakończeniu budowy powinno przy tym mieć
miejsce niezależnie od tego, czy użytkowany obiekt powstał w sposób legalny, czy też
w warunkach samowoli budowlanej. W pierwszym przypadku zgłoszenie zakończenia
budowy będzie prawnie skuteczne w tym znaczeniu, że otworzy możliwość legalnego
użytkowania objętego zgłoszeniem obiektu. W przypadku stwierdzenia samowoli budowlanej, zgłoszenie powinno spotkać się ze sprzeciwem właściwego organu i powinno stanowić podstawę do wszczęcia przez ten organ stosownego postępowania.
31. W sprawie strzelnic, jako obiektów budowlanych
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie strzelnic, jako obiektów
budowlanych będących we właściwości powiatowych organów nadzoru budowlanego,
zlokalizowanych na terenach nie stanowiących terenów zamkniętych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr
193, poz. 1287 z późn. zm.), przedstawiam następujące wyjaśnienia.
Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z późn. zm.), normują działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określają zasady działania
organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Ustawa w art. 5 nakazuje, biorąc
pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektowanie i budowę obiektu budowlanego wraz z ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi w sposób określony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych. Ponadto przepis ten nakłada
obowiązek użytkowania obiektu budowlanego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości
użytkowych i sprawności technicznej. Brak przepisów szczegółowych dotyczących
strzelnic nie ogranicza możliwości wykonywania zadań przez powiatowe organy nadzoru budowlanego. W przypadku posiadania przez właściciela lub zarządcę strzelnicy
pełnej dokumentacji dotyczącej wybudowania obiektu, organ dokonuje sprawdzenia
zgodności użytkowania obiektu z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowę. Należy zauważyć, że w przypadku prowadzenia kontroli obiektów, na które
została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, organ związany jest ww. decyzją
i jego działania mogą dotyczyć sprawdzenia zgodności sposobu użytkowania z warunkami określonymi w decyzji (w tym m.in. rodzaju broni strzeleckiej, warunków
prowadzenia strzelań itp.). W przypadku braku dokumentacji, organ zobowiązany jest
do podejmowania czynności prawnych wynikających z art. 62 ust. 3 ustawy – Prawo
budowlane. Ww. przepis nakazuje – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu
technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie:
życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – przeprowadzenie
kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1, a także umożliwia żądanie przedstawienia
ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części. Nałożenie przez organ nadzoru
budowlanego obowiązku poddania przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlane206
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go, dodatkowej kontroli, powinno nastąpić w drodze decyzji administracyjnej, w której
mógłby być także określony obowiązek dostarczenia ekspertyzy stanu technicznego
całego obiektu lub jego części. Jeżeli zachodzi potrzeba dostarczenia samej ekspertyzy
w toku postępowania administracyjnego, to organ orzeka o tym w drodze postanowienia (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 października 1999 r., sygn. akt: IV SA 1622/97). Zwrócenia uwagi wymaga także treść
art. 81c ustawy – Prawo budowlane, który wskazuje, że w przypadku gdy organ ma
uzasadnione wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych,
a także stanu technicznego obiektu budowlanego, może nałożyć, w drodze postanowienia, m.in. na właściciela lub zarządcę, obowiązek dostarczenia w określonym
terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Ta forma stosowana może
być jedynie w przypadku prowadzonego postępowania administracyjnego i nie może
stanowić samodzielnej podstawy prawnej do nałożenia obowiązku dostarczenia ocen
technicznych czy ekspertyz. Z treści tego przepisu nie wynikają dodatkowe uprawnienia organu (poza żądaniem wykonania wymaganego opracowania), brak jest także
delegacji do nakazania zastosowania szczególnych przepisów, w oparciu o które ma być
sporządzony dokument. Odrębnym zagadnieniem jest stosowanie przepisów ustawy z
dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 z późn. zm.).
Wymieniony przepis w odniesieniu do strzelnic określa zasady ich funkcjonowania.
Pod pojęciem tym należy rozumieć zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy
w tym warunki korzystania ze strzelnicy oraz sposób obchodzenia z bronią i sposób
zachowania osób przebywających na strzelnicy. Przedmiotowe zasady, określone w
regulaminie strzelnicy podlegają zatwierdzeniu w drodze decyzji administracyjnej
wydawanej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta). Dokument ten
powinien być dołączony do książki obiektu budowlanego, której obowiązek prowadzenia zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, spoczywa na właścicielu lub
zarządcy obiektu budowlanego. Natomiast podczas kontroli użytkowania strzelnic,
otwartych, służących do ćwiczeń, zawodów strzeleckich, z broni małokalibrowej, zlokalizowanych na terenach nie stanowiących terenów zamkniętych, powiatowe organy
nadzoru budowlanego nie stosują przepisów zarządzenia Nr 2 Ministra Budownictwa i
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 23 stycznia 1969 r. w sprawie normatywu
technicznego projektowania strzelnic do strzelania z broni małokalibrowej, ponieważ
utraciły moc prawną w związku z art. 93 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 107 ust. 2
ustawy – Prawo budowlane. Nie ma również w powyższym przypadku zastosowania
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z późn. zm.), bowiem przepisy te dotyczą
tylko obiektów zlokalizowanych na terenach będących w zarządzie Ministra Obrony
Narodowej i ich kontrola należy do właściwości wojewódzkiego organu nadzoru budowlanego. Ponadto należy wyjaśnić, że powiatowe organy nadzoru budowlanego nie
mogą powoływać się na przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie w sprawach dotyczących strzelnic otwartych sportowych (zlokalizowanych na terenach j.w.).
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Powyższe wynika z zawężenia stosowania ww. przepisów do obiektów resortu obrony
narodowej. Zwrócenia uwagi wymaga także fakt, że przepisy wymienionego rozporządzenia nie obejmują warunków technicznych użytkowania strzelnic.
32. W sprawie egzekucji kosztów zapewnienia przez organy nadzoru budowlanego zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających w razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi
lub mienia
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi egzekucji kosztów, o
których mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.
U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), przedstawiamy następujące stanowisko.
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Zgodnie z art. 69 ust.1 ustawy – Prawo budowlane, w razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi
lub mienia, właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających. Należy jednak podkreślić, że powyższy przepis nie może stanowić bezpośredniej podstawy egzekucji administracyjnej. Wskazany w nim obowiązek pokrycia kosztów zastosowania niezbędnych
środków zabezpieczających ” w razie konieczności podjęcia działań mających na celu
usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia ” nie wynika z tego przepisu wprost,
ale wymaga konkretyzacji w formie aktu administracyjnego, w zależności od wystąpienia pewnych przesłanek. Dlatego też, w celu umożliwienia egzekucji administracyjnej powyższych kosztów, właściwy organ nadzoru budowlanego powinien wydać
postanowienie, zobowiązujące wskazaną osobę do wpłacenia stosownej kwoty z tego
tytułu. Może być ona bowiem stosowana do obowiązków pieniężnych wynikających z
decyzji lub postanowień właściwych organów albo – w zakresie administracji rządowej
i jednostek samorządu terytorialnego – bezpośrednio z przepisu prawa (art. 3 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z
2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm./). W powyższym postanowieniu organ podaje
przyczynę jego wydania, czyli fakt zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających. Jeżeli zobowiązany uchyla się od wykonania obowiązku zapłaty, organ powinien
podjąć czynności zmierzające do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, przewidziane w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (egzekucja obowiązków o
charakterze pieniężnym).
33. W sprawie organu właściwego w stosunku do pomostów
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi organów właściwych
w zakresie pomostów, przedstawiamy następujące stanowisko.
Zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), wojewoda jest organem pierwszej
instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych hydrotechnicznych piętrzących,
upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów
służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami
towarzyszącymi. Natomiast pomost został wymieniony w § 3 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
208
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86, poz. 579) wśród budowli hydrotechnicznych. Należy przy tym zaznaczyć, że nie
każda budowla hydrotechniczna należy do właściwości wojewody. Zgodnie z art. 82
ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, do właściwości wojewody należą hydrotechniczne obiekty budowlane, ale nie wszystkie. W przypadku hydrotechnicznych obiektów budowlanych, wojewoda jest organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i
robót budowlanych hydrotechnicznych piętrzących, upustowych oraz regulacyjnych.
Jednocześnie przez budowlę piętrzącą rozumie się każdą budowlę hydrotechniczną
umożliwiającą stałe lub okresowe piętrzenie wody oraz substancji płynnych lub półpłynnych ponad przyległy teren albo akwen (§ 3 pkt 2 ww. rozporządzenia). Budowle
hydrotechniczne upustowe są to samodzielne budowle służące do przepuszczania
spiętrzonej wody, posiadające przelewy i spusty (zob. § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia).
Natomiast przez budowle hydrotechniczne regulacyjne należy rozumieć budowle hydrotechniczne służące m.in. do regulacji stosunków wodnych. Pomost nie mieści się w
zakresie ani pojęcia budowli hydrotechnicznych piętrzących, ani upustowych, ani też
regulacyjnych. Ponadto Prawo budowlane w załączniku zalicza pomosty do kategorii
XXI ? obiekty związane z transportem wodnym. Natomiast budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne zostały zaliczone do innej kategorii (Kategoria
XXVII). Z powyższego wyraźnie wynika, że pomosty nie są budowlami hydrotechnicznymi piętrzącymi, upustowymi lub regulacyjnymi. Nie przesądza to jeszcze o tym,
że wszystkie pomosty należą do właściwości starosty. Trzeba bowiem zaznaczyć, że
wojewoda jest organem pierwszej instancji również w sprawach obiektów służących
kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich. Natomiast pomosty zostały
wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.
U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) wśród urządzeń wodnych, czyli urządzeń
służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich. Należy przy tym
zaznaczyć, że na gruncie Prawa budowlanego pojęcie pomostu nie jest jednoznacznie rozumiane (pomosty mogą być np. obiektami zapewniającymi dojścia i przejścia
do dźwignic i innych urządzeń technicznych w budynkach, służącymi komunikacji
ogólnej w budynkach, mogą też być obiektami związanymi z drogami, budowlami
kolejowymi lub strzelnicami). W konsekwencji nie każdy pomost będzie urządzeniem
wodnym. Tym samym wątpliwości, czy w związku z art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane starosta jest organem I instancji, dotyczą jedynie pomostów będących
urządzeniami wodnymi. Jednakże NSA w wyroku z dnia 30 listopada 2005 r., sygn.
akt: OSK 1604/04, analizując pomost w zakresie art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo
budowlane oraz art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy – Prawo wodne doszedł do wniosku, że
umieszczenie pomostów wśród urządzeń wodnych nie oznacza, iż pomosty takie należy zakwalifikować do obiektów, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo
budowlane. Ponadto NSA w tezie wprost stwierdził, że pomost nie należy do grupy
obiektów wymienionych w art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane. Nie ma
przy tym znaczenia, że został on zakwalifikowany do urządzeń wodnych (czyli urządzeń służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich), o których
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy – Prawo wodne.
Jednakże o tym, czy w stosunku do pomostu organem I instancji jest starosta albo wojewoda, należy rozstrzygać każdorazowo biorąc pod uwagę konkretny stan faktyczny,
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przepisy (zwłaszcza przepisy techniczno-budowlane), a także przewidywaną funkcję
konkretnego pomostu.
34. W sprawie właściwości wojewody w stosunku do sieci elektroenergetycznych
najwyższych i wysokich napięć
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi pojęć sieci elektroenergetycznych najwyższych i wysokich napięć, które należą do właściwości wojewody, przedstawiamy następujące stanowisko.
Sposób podziału przesyłowych sieci elektroenergetycznych ze względu na poziom
napięć znamionowych został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 128, poz. 895, z późn. zm.).
Z przepisów § 16 ust. 2 oraz § 2 pkt 2a ww. rozporządzenia wynika, że siecią elektroenergetyczną wysokich napięć jest sieć obejmująca napięcie znamionowe 110 kV,
natomiast siecią elektroenergetyczną najwyższych napięć jest sieć obejmująca napięcie
znamionowe większe niż 110 kV. Jednocześnie zgodnie z § 1 pkt 6 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych,
w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. Nr 235, poz.
1539), wojewoda jest organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej
instancji w sprawach dotyczących m.in. sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt
11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, z późn. zm.). Zgodnie z przedmiotowym przepisem Prawa energetycznego, przez sieć przesyłową należy rozumieć w szczególności sieć elektroenergetyczną
najwyższych lub wysokich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator
systemu przesyłowego. Natomiast do sieci przesyłowych nie należą sieci elektroenergetyczne średnich i niskich napięć, czyli o napięciu znamionowym mniejszym niż 110
kV. Z powyższego wynika, że zgodnie z § 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie obiektów
i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda,
wojewoda jest organem pierwszej instancji w sprawach dotyczących sieci przesyłowych, czyli w zakresie sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie
mniejszym niż 110 kV.
Stanowiski Głownego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczące ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
1. W sprawie postępowania w przypadku odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych – art. 9
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisu
art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pózn. zm.) przedstawiamy następujące stanowisko.
W myśl art. 9 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza sie odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których
mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 –
ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować
pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowi210
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ska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który
ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo. Wniosek do ministra o którym mowa w ust.2 w sprawie
upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (zob. art. 9 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane).
Natomiast niezbędna przesłanka do złożenia przez organ wniosku, o którym mowa
w art. 9 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane, jest wcześniejsze wystąpienie inwestora z
wnioskiem w tej sprawie do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Należy
również zaznaczyć, że właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,
pomimo uzyskania upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów
techniczno- budowlanych, nie ma obowiązku udzielenia takiej zgody. Wskazuje na to
zwrot zawarty w przepisie “udziela bądź odmawia zgody”. Dodatkowo informujemy,
że art. 9 ust. 2 Prawa budowlanego stanowi jedynie o możliwości złożenia wniosku do
ministra, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zatem
należy przyjąć, że przedmiotowy wniosek do ministra, właściwy organ administracji
architektoniczno – budowlanej może złożyć , zarówno przed złożeniem wniosku o
udzielenie pozwolenia na budowę , jak i po złożeniu przez inwestora. Przy tym należy
zaznaczyć, że zgodnie z art. 35 ust. 6 – Prawo budowlane, przypadku gdy właściwy
organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia
złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu
organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, kare w wysokości
500 zł za każdy dzień zwłoki. Natomiast do terminu, o którym mowa w art. 35 ust. 6
Prawa budowlanego, 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 (zob.
art. 35 ust. 8 Prawa budowlanego). Natomiast w myśl art. 97 § 1 pkt 4 Kpa, organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ
lub sad. Wobec powyższego, w przypadku gdy właściwy organ wystąpi z wnioskiem
do ministra, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo, po złożeniu przez inwestora wniosku o pozwolenie na budowę, organ ten powinien rozważyć
możliwość zawieszenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę,
do czasu zajęcia stanowiska przez właściwego ministra. Dodatkowo wyjaśniamy, że
procedura o której mowa w art. 9 ustawy – Prawo budowlane, mająca zastosowanie
do obiektów wymagających pozwolenia na budowę, nie powinna mieć zastosowania
do obiektów wymagających zgłoszenia. Zgodnie art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy – Prawo
budowlane właściwy organ ma obowiązek wnieść sprzeciw do zgłoszenia, jeśli budowa
lub wykonywanie robót budowlanych narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy (np. przepisy techniczno-budowlane).
Ponadto prowadzący sprawę organ administracji architektoniczno-budowlanej posiada
uprawnienie fakultatywne do nałożenia w drodze decyzji obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obo211
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wiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub spowodować: zagrożenie bezpieczeństwa ludzi
lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie
warunków zdrowotno-sanitarnych, albo wprowadzenie, utrwalenie lub zwiększenie
ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich (zob. art. 30 ust. 7 ustawy – Prawo
budowlane). Niemniej jednak, ostateczna ocena co do nałożenia obowiązku uzyskania
pozwolenia na budowę na mocy ww. przepisu, pozostaje w wyłącznej kompetencji
organu administracji architektoniczno-budowlanej, który ma możliwość stwierdzenia
wystąpienia ww. przesłanek.
2. W sprawie rozbiórki obiektów tymczasowych
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie rozbiórki obiektów tymczasowych przedstawiam następujące stanowisko.
Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.), egzekucję administracyjną stosuje się do obowiązków określonych w art. 2, gdy wynikają one z decyzji
lub postanowień właściwych organów, albo w zakresie administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego bezpośrednio z przepisu prawa, chyba że przepis
szczególny zastrzega dla tych obowiązków tryb egzekucji sądowej. Egzekucji administracyjnej podlegają m.in. obowiązki o charakterze niepieniężnym pozostające we
właściwości organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego (art. 2 § 1 pkt 10
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Należy przy tym zaznaczyć,
że w przypadku, gdy inwestor wybudował na podstawie zgłoszenia tymczasowy obiekt
budowlany, nie połączony trwale z gruntem i przewidziany do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż w
okresie 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu (art. 29 ust. 1
pkt 12 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), obowiązek rozbiórki przedmiotowego obiektu wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Tym samym w powyższej sytuacji
znajdują zastosowanie przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo budowlane, inwestor jest zobowiązany
rozebrać tymczasowy obiekt budowlany po określonym w zgłoszeniu terminie albo
po upływie 120 dni od dnia rozpoczęcia jego budowy, jeżeli zgłoszenie przewidywało późniejszy termin rozbiórki lub tego terminu nie zawierało. Przy czym dla sprawy
nie ma znaczenia fakt, czy zgłoszenie stało się skuteczne przez tzw. milczącą zgodę
organu, czy też organ pisemnie poinformował inwestora, że nie wnosi sprzeciwu.
Inwestor zobowiązany jest do dobrowolnego wykonania obowiązku, bez konieczności
podejmowania działań przez organy administracji. Natomiast jeśli osoba zobowiązana
uchyla się od wykonania ciążącego na niej obowiązku, wówczas organem właściwym
do żądania wykonania obowiązku rozbiórki jest organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji, który przyjął zgłoszenie bez sprzeciwu (zob. wyrok NSA z 28
grudnia 2007 r., sygn. akt: II OSK 1746/06). Organ ten jest w tego rodzaju sprawach
zarówno wierzycielem, jak i organem egzekucyjnym i przepisy zobowiązują go do
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przeprowadzenia stosownego postępowania w trybie przepisów ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji. Stosownie do art. 3 § 1 ww. ustawy, wskazany organ
powinien sporządzić tytuł wykonawczy, o którym mowa w art. 27 § 1 ww. ustawy i
wszcząć egzekucję bezpośrednio na podstawie przepisu prawnego.
3. W sprawie budowy przyłączy
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi budowy przyłączy i
właściwego stosowania art. 29a ustawy Prawo budowlane, wprowadzonego ustawa z
dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364), której przepisy weszły w życie z dniem 26
września 2005 r., przedstawiamy następujące stanowisko.
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W obecnym stanie prawnym, tj. od dnia 26 września 2005 r., w przypadku budowy
przyłączy, inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalającej na realizacje inwestycji i
może skorzystać z jednej z dwóch możliwości:
na podstawie zgłoszenia (art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20),
bez zgłoszenia (art. 29a).
Ad. 1.Przepis art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo budowlane zwalnia z obowiązku
uzyskania pozwolenia na budowę wykonanie przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, niezależnie
od tego czy są związane z jakimś obiektem budowlanym, czy prowadza do niezabudowanych działek. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1a inwestor może dokonać zgłoszenia
budowy przyłączy do właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty). Procedura zgłoszenia nie uległa zmianie w wyniku nowelizacji
przepisów ustawy. I tak w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć:
oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia
i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Do zgłoszenia budowy przyłączy należy
ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia
robót
budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w
terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze
decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu
terminu ich rozpoczęcia. Należy w tym miejscu zauważyć, że uzupełniono również
art. 57 Prawa budowlanego, poprzez nałożenie na inwestora obowiązku dołączenia do
zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie, potwierdzenia odbioru wykonanych przyłączy.
Ad. 2.Dodany art. 29a ustawy Prawo budowlane daje inwestorowi możliwość
realizacji przyłączy bez zgłoszenia. Zobowiązuje jednakże inwestora do wykonania na
odpowiedniej mapie planu sytuacyjnego przyłącza. Do planu tego będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a do wykonywa213
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nia przyłączy w zależności od rodzaju przyłącza Prawa energetycznego bądź ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Inwestor ma
prawo wyboru jednej z ww. procedur. Zatem nie może mieć zastosowania do budowy przyłączy przepis art. 29a, w sytuacji gdy w tym samym czasie inwestor dokonał
zgłoszenia budowy tej samej inwestycji, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1a. Przedstawione
powyżej dwie możliwości realizacji przyłączy zostały wprowadzone do ustawy Prawo
budowlane w celu ułatwienia ich budowy, a także poprawy sytuacji inwestora w relacji
z przedsiębiorstwami energetycznymi, gazowniczymi i wodnokanalizacyjnymi. Należy
podkreślić, że wybór wykonania przyłączy, na podstawie zgłoszenia albo bez zgłoszenia, jest niezbywalnym prawem inwestora.
4. W sprawie inwestycji kolejowych
W związku z wątpliwościami pojawiającymi się przy rozstrzygnięciach dotyczących inwestycji kolejowych przypominam, że zgodnie z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn.
zm.), wojewoda wydaje pozwolenie na budowę linii kolejowej lub poszczególnych
odcinków tej linii oraz wszystkich obiektów związanych z jej budową, przebudową i
rozbudową na zasadach i w trybie przepisów Prawa budowlanego. Jak wynika z art. 29
ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), roboty budowlane polegające na
remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem
obiektów wpisanych do rejestru zabytków, nie wymagają pozwolenia na budowę, lecz
zgłoszenia. Również na zgłoszenie, zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 30 ust.
1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, może być realizowana przebudowa dróg, torów i
urządzeń kolejowych. Jednakże na podstawie ww. przepisów mogą być realizowane na
zgłoszenie tylko i wyłącznie takie roboty budowlane, jakie zostały w tych przepisach
wymienione. Natomiast jeśli konkretna inwestycja kolejowa nie mieści się w zamkniętym katalogu robot budowlanych, które ustawa – Prawo budowlane pozwala realizować na zgłoszenie, wówczas zgodnie z generalną zasadą, wynikającą z art. 28 ust. 1
ustawy – Prawo budowlane, ich wykonanie będzie wymagało uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie należy zwrócić szczególną uwagę, czy
dane roboty budowlane mogą być objęte zgłoszeniem, czy też na podstawie art. 29 ust.
3 ustawy – Prawo budowlane, będą wymagały pozwolenia na budowę jako przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Ponadto
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla robot budowlanych wymagających dokonania zgłoszenia nie oznacza jednocześnie, że zastosowanie będzie miał
art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane. Decydujące jest bowiem to, czy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jeżeli z decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach nie wynika konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko, wówczas art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane nie
będzie miał zastosowania. W związku z powyższym proszę o każdorazowe, dokładne
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sprawdzanie, czy dana inwestycja
może być realizowana na zgłoszenie, czy wymagana będzie decyzja o pozwoleniu na
budowę.
5. W sprawie stosowania wzorów wniosku o pozwolenie na budowę i decyzji o
pozwoleniu na budowę
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, dotyczącymi stosowania wzorów:
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę, przedstawiam następujące stanowisko.
Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na
budowę, określone zostały w załącznikach nr 1-3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę,
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.). Treść
ww. wniosków, oświadczeń oraz decyzji powinna być zgodna z wzorami, określonymi
powyższym rozporządzeniem. Wszystkie wnioski o pozwolenie na budowę, decyzje
o pozwoleniu na budowę oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane powinny w pełni odzwierciedlać treść wskazaną
we wzorach. Zatem, nieprawidłowym jest modyfikowanie przez organy administracji
architektoniczno-budowlanej, jak i strony postępowania ww. wzorów, w szczególności
pomijanie niektórych punktów, zmiana kolejności punktów czy modyfikacja treści
punktów.
6. W sprawie procedury zatwierdzania projektu budowlanego
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów
dotyczących procedury zatwierdzania projektu budowlanego stanowiącego integralna
część decyzji o pozwoleniu na budowę, informujemy co następuje:
Wszystkie cztery egzemplarze projektu budowlanego, o których mowa w art. 33 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pózn. zm.), zatwierdzane w decyzji o pozwoleniu na budowę, stanowią identyczne (jednobrzmiące) opracowania projektowe, oznaczone kolejno numerami 1, 2,
3, 4. Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, jeden egzemplarz projektu budowlanego zatrzymuje organ wydający te decyzje, dwa egzemplarze otrzymuje inwestor,
natomiast ostatni egzemplarz trafia do właściwego organu
nadzoru budowlanego (zob. § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – /Dz.
U. Nr 120, poz. 1133/). Natomiast bez znaczenia jest, który z kolejno oznaczonych
numerami projektów, zostanie przekazany do archiwum właściwego organu nadzoru
budowlanego, który do inwestora, a który zostanie w organie wydającym pozwolenie
na budowę. Ponadto należy podkreślić, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w projekcie budowlanym należy na stronie tytułowej zamieścić imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich
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opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, oraz datę
opracowania i podpisy. Na stronie tytułowej każdego z czterech egzemplarzy projektu
budowlanego należy zatem zamieścić oryginały podpisów projektantów opracowujących wszystkie części projektu. Analogicznie, w sytuacjach określonych w § 3 ust. 2 i
§ 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ww. rozporządzenia, wymagane są oryginały podpisów wskazanych osób. Natomiast w odniesieniu do uzgodnień, w przypadku gdy zostały one
wydane
w jednym egzemplarzu, do pozostałych egzemplarzy projektu budowlanego należy
dołączyć ich kopie, poświadczone za zgodność z oryginałem. Zatem, jeżeli do wniosku
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dołączono jeden oryginał projektu budowlanego (tj. projekt opatrzony oryginalnymi podpisami) i trzy kopie tego projektu (tj.
projekty bez oryginalnych podpisów), właściwy organ powinien wezwać inwestora do
usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia (zob. art. 64 § 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pózn. zm./).
7. W sprawie możliwości wykorzystania tzw. projektów gotowych, jako projektów
architektoniczno – budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego
Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120,
poz. 1133) projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania,
spełniający wymagania rozporządzenia, może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu do
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz do warunków otoczenia.
Projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania (tzw. projekt gotowy), po
przystosowaniu do warunków konkretnej inwestycji, może stanowić projekt architektoniczno-budowlany, w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), będący częścią
projektu budowlanego zatwierdzanego w decyzji o pozwoleniu na budowę. Każdy
projekt budowlany dotyczy konkretnego obiektu, a zatem stanowi indywidualna dokumentacje spełniającą wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i art.
23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane (art. 34 Prawa budowlanego). Prawo
budowlane wymaga, aby za każdy projekt, stanowiący podstawę do wydania decyzji o
pozwoleniu na budowę był odpowiedzialny projektant konkretnego obiektu budowlanego (osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz uprawniona
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie). Należy podkreślić, że projekty gotowe, by spełniały wymagania określone w Prawie budowlanym,
muszą być podpisane przez autorów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, natomiast projekty sporządzone przed wejściem w życie ustawy z dnia 15 grud216
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nia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), mogą nadal stanowić część
projektu budowlanego przedstawianego przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę,
niezależnie od tego, czy jego autor jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Wynika to z faktu, że w momencie sporządzania projektu nie było obowiązku
przynależności do izb, a przepisy ustawy o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów nie odnoszą obowiązku przynależności do
samorządu autorów projektów budowlanych sporządzonych przed powstaniem tego
obowiązku – w tym do osób, które sporządziły projekt gotowy. Za wszystkie rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym odpowiada osoba dokonująca przystosowanie
projektu gotowego do wymagań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz do warunków otoczenia. Osoba ta jest projektantem, w rozumieniu art. 20
Prawa budowlanego, ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu prawami i obowiązkami, w związku z czym musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego
(zob. art. 6 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów). Oznacza to, że w celu spełnienia obowiązku, o którym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego, w projekcie budowlanym należy na stronie tytułowej zamieścić
tylko dane osoby będącej projektantem. Przy czym, niezbędne jest złożenie podpisu
na oryginalnym projekcie stanowiącym załącznik do wniosku. Pozostałe załączniki
mogą stanowić kserokopie oryginału z naniesionym podpisem. Do projektu należy
również dołączyć zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, wydane przez izbę samorządu zawodowego potwierdzające, że osoba będąca
projektantem jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Zaświadczenie takie powinno być aktualne na dzień opracowania projektu (zob. art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane). Należy również dodać, że osoba (projektant)
dokonująca przystosowania “projektu gotowego” do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz do warunków otoczenia – podpisuje sie pod tym projektem.
Osoba taka sporządza również projekt zagospodarowania terenu lub działki.
8. W sprawie art. 35 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane
W związku z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lutego
2009 r., sygn. akt II OSK 136/08; z dnia 3 lutego 2009 r., sygn. akt II OSK 87/08 oraz
z dnia 19 stycznia 2009 r., sygn. akt II OSK 1892/07; w sprawie art. 35 ust. 3 ustawy –
Prawo budowlane, przedstawiam następujące stanowisko.
Naczelny Sąd Administracyjny, w uzasadnieniu orzeczeń z dnia 10 lutego 2009 r.,
sygn. akt II OSK 136/08 oraz z dnia 3 lutego 2009 r., sygn. akt II OSK 87/08 przyjął,
że do opóźnień spowodowanych z winy strony zaliczyć należy konieczność podjęcia
przez organ czynności, o jakich mowa w art. 35 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane.
NSA jednoznacznie stwierdził, że wyznaczony w trybie art. 35 ust. 3 ww. ustawy,
termin do usunięcia braków, wynikających z naruszenia wymagań określonych w ust.
1 tego przepisu jest terminem przewidzianym w przepisach prawa do dokonania
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określonych czynności, o których mowa w ust. 8 przepisu. W związku z tym, termin
do usunięcia braków materialnych wniosku o pozwolenie na budowę, skutkuje przedłużeniem 65 dniowego terminu. Zatem wydaje się, że według NSA, termin związany z uzupełnieniem ww. braków nie podlega wliczeniu do terminu 65 dni, o którym
mowa w art. 35 ust. 6 ustawy – Prawo budowlane. Natomiast, w wyroku z dnia 19
stycznia 2009 r., sygn. akt II OSK 1892/07, Naczelny Sąd Administracyjny przyjął,
iż termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, określony w postanowieniu,
o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane, powinien być dostosowany do rodzaju tych nieprawidłowości. Według NSA, przyjęcie poglądu, że termin
na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości powinien być stosunkowo krótki i w
razie niedochowania go przez wnioskodawcę powinien powodować wydanie decyzji
odmownej, prowadziłoby w konsekwencji do ustalania nierealnych do dotrzymania
terminów, prowadzących do wydania decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia na
budowę. Podkreślenia wymaga stanowisko NSA, zaprezentowane w ww. wyroku, że
nie w każdym przypadku opóźnienie spowodowane wezwaniem do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości jest opóźnieniem powstałym z przyczyn niezależnych od
organu. Zdaniem NSA, należy oceniać, czy działanie organu aab, wzywającego do
usunięcia naruszeń, było prawidłowe, a więc opóźnienie w załatwieniu sprawy spowodowane było przyczyną niezależną od tego organu. Dlatego też NSA uznał, że WSA
powinien rozważyć, czy wydanie postanowienia w trybie art. 35 ust. 3 ustawy – Prawo
budowlane, nie spowodowało opóźnień w wydaniu pozwolenia na budowę z przyczyn niezależnych od organu. W związku z powyższymi orzeczeniami informuję, że
dotychczas obowiązujące stanowisko GINB, o którym mowa w piśmie z dnia 11 lipca
2003 r., znak: DPR/MK/I/023/1534/03, w zakresie odliczeń z tytułu art. 35 ust. 3
ustawy – Prawo budowlane, ulega zmianie.
9. W sprawie biegu terminu 65 dni, o którym mowa w art. 35 ust. 6 ustawy – Prawo budowlane
W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 września
2008 r., sygn. akt II OSK 1012/07, przedstawiam następujące stanowisko.
Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu powyższego orzeczenia przyjął, że
termin 65 dni, o którym mowa w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), należy liczyć zgodnie z
art. 61 § 3 Kpa od dnia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, jeżeli wniosek ten
czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa (art. 64 § 2 Kpa). W przypadku natomiast, kiedy wniosek nie spełnia tych wymagań, ww. termin należy liczyć
od daty usunięcia braków formalnych, bowiem zdaniem NSA wszczęcie postępowania administracyjnego może spowodować tylko żądanie strony niedotknięte brakami
formalnymi. W ocenie NSA, okres jaki upłynął od daty złożenia wniosku do dnia
jego uzupełnienia przez wnioskodawcę należy zakwalifikować do “okresów opóźnień
spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu” w rozumieniu art. 35 ust. 8 ustawy – Prawo budowlane. Wynika stąd, iż okres od daty złożenia
niekompletnego pod względem formalnym wniosku do daty jego uzupełnienia stanowi
okoliczność wstrzymującą bieg terminu, wynikającego z art. 35 ust. 6 ustawy ? Prawo
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budowlane. Oznacza to, że termin 65 dni rozpoczyna swój bieg dopiero z datą uzupełnienia wniosku. Wprawdzie, NSA uznał, że zgodnie z art. 61 § 3 Kpa, datą wszczęcia
postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji
publicznej, jednak przepisu tego nie można rozumieć tak, że każde podanie (pismo)
wszczyna automatycznie postępowanie, nawet jeśli posiada ewidentne braki formalne. Zdaniem NSA, wszczęcie postępowania administracyjnego na żądanie strony
ma miejsce zgodnie z zasadą określoną w art. 61 § 3 Kpa jednak pod warunkiem, że
podanie, żądanie, wniosek spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 Kpa, co oznacza
również, że musi “czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych”. Takimi przepisami szczególnymi są m.in. przepisy Prawa budowlanego.
10. W sprawie obowiązku sprawdzania posiadanych uprawnień budowlanych osób
pełniących funkcję projektanta
Ustawodawca w art. 35 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) expressis verbis stwierdza, że
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej
sprawdza m.in. wykonanie projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia
budowlane i legitymującą się zaświadczeniem potwierdzającym wpis na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego.
W związku z powyższym, właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien dokładnie sprawdzić, czy projekt budowlany został sporządzony przez
osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Ponadto szczegółowej ocenie podlega również zakres uprawnień budowlanych.
Natomiast w przypadku wątpliwości odnoście uprawnień budowlanych, w tym w
szczególności ich zakresu, właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej
prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę powinien zwrócić się do właściwej izby samorządu zawodowego o wyjaśnienie wszelkich
nieścisłości. Ponadto organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza, czy
do wniosku o pozwolenie na budowę zostało dołączone zaświadczenie o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego. Stosownie bowiem do art.
12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, jedną z podstaw do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych stanowi wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim
terminem ważności. Jednocześnie należy zaznaczyć, że obowiązek podjęcie działań w
powyższym zakresie znajduje potwierdzenie w art. 81 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane, w myśl którego jednym z podstawowych zadań organów administracji architektoniczno-budowlanej jest kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.
11. W sprawie konieczności sprawdzania zawartości merytorycznej projektu architektoniczno- budowlanego w toku postępowań nadzwyczajnych
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi sprawdzania projektu
architektoniczno -budowlanego przez organ administracji architektoniczno -budowlanej, uprzejmie wyjaśniam.
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Zakres, jakiemu podlega sprawdzenie projektu budowlanego przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, został
precyzyjnie określony w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). W nawiązaniu do powyższego
należy zaznaczyć, że organ administracji architektoniczno – budowlanej nie może
obecnie badać zgodności projektu architektoniczno-budowlanego z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami. Bowiem przewidujący taką możliwość ust. 2 art. 35 został uchylony ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o
zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80,
poz. 718 z późn. zm.). W rezultacie organ został pozbawiony możliwości ingerencji
w zawartość merytoryczną projektu ocenie może podlegać jedynie zgodność przyjętych rozwiązań z prawem i to w zakresie ściśle określonym w ustawie. Dopuszczalne
jest jedynie sprawdzenie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wymaganiami ochrony środowiska. Natomiast projekt
zagospodarowania działki lub terenu podlega sprawdzeniu pod kątem zgodności
z przepisami, w tym zwłaszcza techniczno-budowlanymi. Tym samym, powyższe
przepisy korespondują z przewidzianą w ustawie – Prawo budowlane szeroką odpowiedzialnością projektanta. Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, do
podstawowych obowiązków projektanta należy opracowanie projektu budowlanego w
sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
W związku z powyższym za wszystkie rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym
odpowiada jego autor. Ponadto w celu potwierdzenia prawidłowości przyjętych przez
siebie rozwiązań projektowych projektant, a także sprawdzający, na podstawie art. 20
ust. 4 ustawy – Prawo budowlane, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie
o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Natomiast podkreślić należy konieczność sprawdzania
zawartości merytorycznej projektu architektoniczno ?budowlanego w toku postępowań
nadzwyczajnych. Należy bowiem wskazać, że w myśl art. 156 § 1 pkt 2 in fine ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), należy stwierdzić nieważność decyzji o pozwoleniu na
budowę, jeśli została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 1992 r., sygn. akt: V SA 86/92,
Sąd utrzymuje, że “Obowiązkiem organu stwierdzającego nieważność decyzji jako
wydanej z rażącym naruszeniem prawa jest wykazanie, jaki konkretny przepis został
naruszony i dlaczego naruszenie to organ ocenił jako rażące”. Jako rażące naruszenia
prawa kwalifikowane są nie tylko naruszenia przepisów prawa materialnego, lecz także
przepisów kompetencyjnych, jak również przepisów procesowych. Ponadto w wyroku
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 2007 r., sygn. akt: II OSK
1111/06, Sąd wskazuje, że “O tym, czy naruszenie prawa jest “rażącym”, decyduje
ocena skutków społeczno-gospodarczych, jakie dane naruszenie za sobą pociąga. Za
“rażące” należy uznać wyłącznie takie naruszenie prawa, w wyniku którego powstają
skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia zasady praworządności. Przy
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kwalifikowaniu naruszenia prawa do kategorii naruszenia rażącego chodzi nie o sam
fakt zachowania się organu niezgodnie z normą prawną, lecz o skutki, których dotkliwości dla strony niczym nie można usprawiedliwiać. Ponadto o “rażącym” naruszeniu prawa można mówić jedynie wtedy, gdy stwierdzone naruszenie ma znacznie
większą wagę aniżeli stabilność ostatecznej decyzji administracyjnej”. Podkreślenia
wymaga również fakt, że przepisy prawa budowlanego w zakresie wydawania decyzji
o pozwoleniu na budowę mają charakter przepisów bezwzględnie obowiązujących i
muszą być ściśle stosowane. Sam rodzaj materii objętej regulacją w zakresie zatwierdzania projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę nakazuje uznawanie
przypadków uchybienia, poprzez stwierdzenie nieważności decyzji dotkniętej wadą w
rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. W nawiązaniu do powyższego należałoby przyjąć, że w przypadku wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zatwierdzającej projekt
budowlany, który w sposób rażący naruszył wymagania określone w przepisach prawa,
m.in. w przepisach techniczno – budowlanych, fakt ten może stanowić przesłankę do
stwierdzenia nieważności decyzji w oparciu o przepis art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. Reasumując, podkreślić należy, że w toku postępowań nadzwyczajnych organy mają obowiązek sprawdzania zawartości merytorycznej projektu architektoniczno – budowlanego
zgodnie z przepisami. Tym samym, obowiązkiem organu stwierdzającego nieważność
decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa jest wyraźne wskazanie, jaki konkretny przepis został naruszony, biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny obowiązujący w dacie wydania decyzji objętej wnioskiem.
12. W sprawie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych przedstawiam
następujące stanowisko.
Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie
na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego, co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczęciem, dołączając określone w tym przepisie dokumenty. Należy mieć jednak
na uwadze art. 28 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, zgodnie z którym roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowę. W związku z tym w dniu rozpoczęcia robót budowlanych inwestor musi dysponować ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. Tym samym dzień rozpoczęcia
robót wskazany w zawiadomieniu musi być dniem, w którym ww. decyzja będzie już
ostateczna. Możliwa jest zatem sytuacja, w której inwestor dokonuje zawiadomienia
jeszcze zanim decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Ważne jednak, aby
planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych miał miejsce po uzyskaniu przez
decyzję waloru ostateczności. Dopuszczalne jest zatem, aby dzień, w którym decyzja o
pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, był jednocześnie dniem rozpoczęcia robót
budowlanych. Inwestor nie powinien rozpoczynać robót przed terminem wskazanym
w zawiadomieniu. Należy jednak pamiętać, że zawiadomienie o zamierzonym termi221

Podstawowe akty prawne, wykonawcze i rozporządzenia

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
i B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w .
yd ww

W

nie rozpoczęcia robót budowlanych jest jedynie czynnością techniczną. Zatem jeśli
inwestor rozpoczął roboty budowlane przed terminem wskazanym w zawiadomieniu,
jednakże decyzja o pozwoleniu na budowę stała się już ostateczna, wówczas, zgodnie z
art. 93 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane, podlega jedynie karze grzywny.
13. W sprawie właściwości organów w przypadku wyeliminowania z obrotu
prawnego decyzji o pozwoleniu na budowę przed oddaniem obiektu budowlanego do
użytkowania
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie właściwości organów w
przypadku wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji o pozwoleniu na budowę przed
oddaniem obiektu budowlanego do użytkowania, przedstawiam następujące stanowisko.
Kwestia skutków prawnych wyeliminowania z obrotu prawnego wydanej decyzji
o pozwoleniu na budowę uregulowana została w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Istotna
zmiana treści art. 37 ust. 2 nastąpiła w dniu 26 września 2005 r., kiedy weszła w życie
ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364). Przed dniem 26 września 2005 r., art. 37
ust. 2 ustawy – Prawo budowlane stanowił, że rozpoczęcie albo wznowienie budowy
w przypadkach określonych w ust. 1 i art. 36a ust. 2 może nastąpić po wydaniu nowej
decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art. 28, albo decyzji o pozwoleniu
na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 3. Zatem, wydanie
przez organ administracji architektoniczno-budowlanej nowej decyzji o pozwoleniu
na budowę dopuszczalne było wyłącznie w przypadku jej wygaśnięcia, a decyzji o
pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych w przypadku istotnych odstępstw.
Jednocześnie art. 37 ust. 2 w brzmieniu obowiązującym przed 25 września 2005 r. nie
określał skutków prawnych i właściwego trybu postępowania w razie uchylenia decyzji
o pozwoleniu na budowę. Dopiero znowelizowany przepis art. 37 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane wprost przewidział, że także w przypadku stwierdzenia nieważności i
uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę, konieczne jest uzyskanie, od organu administracji architektoniczno-budowlanej, nowej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zatem,
uzyskanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest konieczne, niezależnie od tego,
na jakim etapie robót budowlanych pierwotna decyzja o pozwoleniu na budowę została
wyeliminowana z obrotu prawnego (w trakcie realizacji budowy obiektu budowlanego,
czy w przypadku faktycznego wykonania wszystkich robót budowlanych). Z punktu widzenia ustawy – Prawo budowlane inwestycja jest formalnie zakończona, jeżeli
została oddana do użytkowania. Tym samym, inwestycja może zostać zakończona –
przez oddanie do użytkowania - wyłącznie wtedy, gdy inwestor uzyska nową decyzję
o pozwoleniu na budowę. Wydanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowę należy do
kompetencji właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Jedynie w
przypadku, gdy w sprawie prowadzone było postępowanie dotyczące istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia
na budowę, decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót, o której mowa w art. 51 ust. 4
ustawy – Prawo budowlane, wydaje właściwy organ nadzoru budowlanego. Powyższy
pogląd przyjmuje orzecznictwo sądowo- administracyjne. W wyroku z dnia 9 marca
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2010 r., sygn. akt II OSK 1680/08 NSA uznał, że w sytuacji, gdy inwestor realizował
inwestycję w czasie, gdy dysponował ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę,
która dopiero później została wyeliminowana z obrotu prawnego, nie ma podstaw,
aby przyjąć, że zaistniała bezprzedmiotowość postępowania w sprawie pozwolenia na
budowę, uzasadniająca jego umorzenie. W późniejszym orzeczeniu NSA podkreślił,
że postępowanie o pozwoleniu na budowę dla inwestycji, która została już zrealizowana, a inwestor uzyskał pozwolenie na użytkowanie, jest bezprzedmiotowe. Zatem
a contrario, jeśli inwestor nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie (obiekt nie został
oddany do użytkowania), postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na
budowę, nie może zostać uznane jako bezprzedmiotowe – zob. wyrok NSA z dnia
23 marca 2011 r., sygn. akt II OSK 187/10. Reasumując, podkreślić należy, że organ
nadzoru budowlanego może skutecznie przyjąć zawiadomienie o zakończeniu budowy
lub wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie na podstawie pozwolenia na budowę.
W konsekwencji w konkretnych przypadkach, określonych ustawowo (wygaśnięcie,
stwierdzenie nieważności oraz uchylenie pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę)
nową decyzję o pozwoleniu na budowę może wydać wyłącznie organ administracji
architektoniczno- budowlanej, niezależnie od tego czy roboty zostały zrealizowane
częściowo czy faktycznie wykonane.
14. Stanowisko w sprawie opłaty legalizacyjnej
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie możliwości umarzania
opłat legalizacyjnych, o których mowa w art. 49 oraz art. 49b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pózn. zm.), przedstawiamy następujące wyjaśnienia zgodne ze stanowiskiem Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa wyrażonym w piśmie z dnia 12.01.2009 r., znak:
KR-50-89/08/KLI/miz W/320/09.
Zgodne z treścią art. 49 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, regulującym procedurę legalizacji samowoli budowlanej, organ nadzoru budowlanego, który otrzymał
w wyznaczonym terminie dokumenty, o których mowa w art. 48 ust. 3 ww. ustawy,
traktowane jako wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia
na wznowienie robót budowlanych albo wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona, jest zobowiązany zbadać czy projekt budowlany
spełnia trzy określone w tym przepisie przesłanki. Organ bada zgodność projektu
zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, a także bada wykonanie
projektu budowlanego przez osobę posiadająca wymagane uprawnienia budowlane. W
przypadku, gdy nie stwierdza nieprawidłowości w wyżej wymienionym zakresie, organ nadzoru budowlanego w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Od czasu wprowadzenia instytucji opłaty legalizacyjnej do art. 49 ustawy – Prawo
budowlane (to jest od dnia 11 lipca 2003 r.), ust. 2 tego przepisu stanowi, że do opłaty
legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa art. 59f
ust. 1, z tym, że stawka opłaty legalizacyjnej podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu. W art. 59f ust. 1 brak jest odesłania do Ordynacji podatkowej, a nawiązanie
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do tych regulacji następuje “za pośrednictwem” art. 59g ust. 5 ustawy – Prawo budowlane. Podkreślić przy tym trzeba, że odesłanie do działu III Ordynacji podatkowej
wprowadzone zostało dopiero z dniem 31 maja 2004 r., czyli ponad rok później, niż
wprowadzono instytucje opłaty legalizacyjnej. Z powyższego wynika, iż w tamtym
czasie w ogóle nie było możliwe rozłożenie na raty, odroczenie płatności ani tym bardziej umorzenie opłaty legalizacyjnej. Z kolei, przepis art. 49b ust. 5 ustawy – Prawo
budowlane stanowi, że do opłaty legalizacyjnej stosuje sie odpowiednio przepisy art.
59g, dotyczące kar, z modyfikacjami dotyczącymi stawek opłat, wynikającymi wprost
z treści ust. 5 art. 49b. Zaznaczyć jednak trzeba, _e do dnia 30 maja 2004 r. w treści
art. 49b ust. 5 widniało odesłanie do art. 59f ust. 1 (tak jak w obecnym art. 49 ust. 2).
Natomiast przepis art. 59g ust. 5 ustawy – Prawo budowlane odsyła do odpowiedniego stosowania działu III ustawy – Ordynacja podatkowa. Powyższe oznacza, że w
stosunku do opłat legalizacyjnych rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę w Ordynacji podatkowej (w tym również instytucja umorzenia zaległości podatkowych) mają
zastosowanie poprzez podwójne oraz potrójne odesłanie do odpowiedniego stosowania
wymienionych przepisów. W literaturze i orzecznictwie sadowym przyjmuje się, że
odpowiednie stosowanie przepisu może polegać na jego zastosowaniu wprost, zastosowaniu z odpowiednimi modyfikacjami lub na odmowie jego zastosowania ze względu
na określone różnice. Zastosowanie odpowiednio przepisu z określonymi modyfikacjami jest uzasadnione odmiennością stanu “podciąganego” pod dyspozycje stosowanego
przepisu. Natomiast odmowa stosowania przepisu może wynikać albo bezpośrednio
z treści wchodzących w grę regulacji prawnych, albo z tego, że zastosowania danej
normy nie dałoby sie pogodzić ze specyfika i odmiennością rozpoznawanego stanu
(por. wyrok SN z 29 kwietnia 2008 r., III CZP 17/08; wyrok SN z 6 grudnia 2000
r., III CZP 41/00 OSNC 2001/4/57; postan. TK z 25 lutego 2004 r., K 23/03 OTK
14/2A/2004; postan. TK z 4 października 2006 r., K 31/06 OTK 135/9A/2006).
Z taką sytuacja, mamy do czynienia w przypadku systemu odesłań w ustawie –
Prawo budowlane, dotyczącego odpowiedniego stosowania do opłaty legalizacyjnej
przepisów dotyczących kar, do których z kolei maja “odpowiednie” zastosowanie
przepisy o zobowiązaniach podatkowych z Ordynacji podatkowej. Taki sposób regulacji wynika ze zbliżonej konstrukcji prawnej kar i opłat legalizacyjnych występujących
w ustawie – Prawo budowlane oraz zobowiązań podatkowych. Jednakże ze względu na
specyfikę opłaty legalizacyjnej, która jest warunkiem legalizacji samowoli budowlanej,
trudno jest przyjąć, że odesłanie takie jest odesłaniem pozwalającym na zastosowanie
w pełnym zakresie przepisów działu III Ordynacji podatkowej, w tym tych, które
dotyczą umorzenia zaległości podatkowej. W sytuacji bowiem nieuiszczenia opłaty
legalizacyjnej w oznaczonym terminie nie można przyjąć odpowiedniego zastosowania
przepisów działu III ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczących umorzenia zaległości podatkowych, skoro ustawodawca przewidział wprost w ustawie – Prawo budowlane rozwiązanie prawne takiego przypadku. Innymi słowy sankcje nieuiszczenia opłaty
legalizacyjnej w terminie określa nie prawo podatkowe – rozdziały 5 i 6 działu III
Ordynacji podatkowej noszące tytuły “Zaległość podatkowa” oraz “Odsetki za zwłokę
i opłata prolongacyjna” – ale przepisy ustawy – Prawo budowlane, tj. art. 48 naka224
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zujący wydanie nakazu rozbiórki samowoli budowlanej. Dopuszczalność odroczenia
terminu płatności czy rozłożenia na raty opłaty legalizacyjnej może znaleźć uzasadnienie w aspekcie “odpowiedniego” stosowania przepisów działu III Ordynacji podatkowej. Z kolei umorzeniu, zgodnie z art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, podlegać
mogą jedynie zaległości podatkowe a nie kwoty podatku. Podatnicy, którzy wnoszą
o umorzenie podatku (przed upływem jego terminu płatności), nie mogą skutecznie
tego uzyskać. Organ podatkowy w takiej sytuacji, w zależności od okoliczności, albo
nie wszczyna postępowania podatkowego albo też wszczęte postępowanie umarza. W
przypadku opłaty legalizacyjnej jej nieuiszczenie w terminie powoduje, że właściwy
organ wydaje decyzje, w której nakazuje rozbiórkę obiektu budowlanego będącego w
budowie albo wybudowanego bez wymaganego zezwolenia albo zgłoszenia (zob. art.
49 ust. 3 oraz 49b ust. 7 ustawy – Prawo budowlane). Jedynie uiszczenie przedmiotowej opłaty w terminie powoduje, że zostaje spełniony warunek legalizacji samowoli
budowlanej, co nie skutkuje wydaniem takiego nakazu. Zatem opłaty legalizacyjnej
nie uiszcza sie po terminie płatności. Nie można zatem mówić o powstaniu zaległości podatkowej, a więc w rezultacie nie można rozważać jej umorzenia na podstawie
przepisów podatkowych. Dodatkowo podkreślić trzeba, że ze względu na specyficzny
charakter opłaty legalizacyjnej trudno przypisać jej wszystkie cechy wynikające z ustawowej definicji podatku. Podatkiem jest
bowiem publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe, nieekwiwalentne oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Państwa, województwa, powiatu lub gminy,
wynikające z ustawy podatkowej. W tym przypadku trudno twierdzić, że opłata
legalizacyjna stanowi przymusowe świadczenie pieniężne. Ponadto z jej nieuiszczeniem ustawa wiąże jednoznaczne skutki prawne. Wreszcie zwrócić uwagę także należy
na argumenty przedstawione przez Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroków: z dnia 26 marca 2002 r., SK 2/01 oraz z dnia 18 października 2006 r. P 27/05,
w których przedmiotem rozstrzygnięcia były przepisy ustawy Prawo budowlane,
regulujące instytucje legalizacji samowoli budowlanej i rozwiązania intertemporalne.
Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że ustawodawca poszukując optymalnych form
przeciwdziałania naruszeniom prawa, w postaci samowoli budowlanej, wprowadził
do systemu prawa możliwość legalizacji takiej samowoli przy spełnieniu określonych
warunków ustawowych przez podmiot w ten sposób naruszający prawo. Jednym z
takich instrumentów jest właśnie konieczność uiszczenia (nierzadko znaczącej) opłaty
legalizacyjnej. W związku z tym, podmiot naruszający prawo w postaci samowoli
budowlanej i korzystający z uprawnienia jej legalizacji a jednocześnie nieuiszczający
opłaty legalizacyjnej w stosownym terminie, nie może zasadnie liczyć na dalsze ulgi w
postaci umorzenia opłaty legalizacyjnej, gdyż stałoby to w sprzeczności z konstytucyjna zasada równości w stosunku do tych podmiotów, które dopełniły wszystkich wymogów ustawowych związanych z realizacja inwestycji budowlanej. Tym bardziej, że
nakaz rozbiórki przewidziany w treści art. 48 ustawy – Prawo budowlane ma charakter
restytucyjny, a nie represyjny, służący jedynie zapewnieniu tzw. ładu architektonicznego i przestrzennego w ogólnie pojętym porządku publicznym. Powyższe argumenty
przemawiają także za niemożliwością pogodzenia celów i funkcji rozwiązań prawnych wprowadzonych przez ustawodawcę w art. 48 i 49 ustawy – Prawo budowlane z
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przyjęciem dopuszczalności stosowania instytucji umorzenia zaległości podatkowych
w stosunku do opłaty legalizacyjnej.
15. W sprawie prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji
samowoli budowlanej
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami z sprawach dotyczących prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji samowoli budowlanych,
przedstawiam następujące stanowisko.
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Postępowania administracyjne dotyczące samowoli budowlanych uregulowane zostały
w art. 48-49 i 49b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Należy podkreślić, że przedmiotowe przepisy mogą
mieć zastosowanie jedynie do robót budowlanych polegających na budowie obiektu
budowlanego, a więc zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy – Prawo budowlane także jego
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, wykonywanych bez wymaganego pozwolenia
na budowę albo zgłoszenia, bądź też pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy
organ administracji architektoniczno-budowlanej. Tym samym w przypadku innych
robót budowlanych niż budowa obiektu budowlanego, wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, bądź też pomimo wniesienia sprzeciwu,
zastosowanie mają przepisy art. 50-51 ustawy – Prawo budowlane. Zatem organy
nadzoru budowlanego w przypadku nielegalnych robót budowlanych takich jak
nadbudowa bądź rozbudowa obiektu mają obowiązek stosować procedurę określoną w
art. 48-49 bądź 49b ustawy – Prawo budowlane. Stosowanie w tym przypadku procedury naprawczej jest niedopuszczalne. Natomiast odnosząc się do trybu postępowania
określonego w art. 48-49 ustawy – Prawo budowlane informuję, że obiekt budowlany,
wybudowany lub będący w trakcie budowy bez wymaganego pozwolenia na budowę,
może zostać tylko wtedy zalegalizowany, jeżeli spełnione są łącznie dwa podstawowe
warunki, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, tj. zgodność z
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami techniczno-budowlanymi w zakresie umożliwiającym doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego prawem. Jeżeli powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
oceni, że budowa jest zgodna z tymi przepisami, może wydać postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych wraz z określeniem wymagań i dokumentów
niezbędnych do zalegalizowania samowoli budowlanej. Wydanie postanowienia o
wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych rozpoczyna procedurę legalizacyjną.
Natomiast w razie stwierdzenia niezgodności budowy np. z przepisami technicznymi
lub z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego organ nadzoru budowlanego nie może wszcząć postępowania legalizacyjnego (wydając postanowienie wstrzymujące budowę) lecz jest zobowiązany nakazać rozbiórkę samowoli budowlanej. Nie
jest zatem dopuszczalne uruchamianie procedury legalizacyjnej, jeśli budowa nie
spełnia łączenie ww. warunków. Ponadto inwestor zamierzający zalegalizować obiekt
będzie zobowiązany dostarczyć organowi nadzoru budowlanego prowadzącemu
postępowanie, dokumenty, o których mowa w art. 48 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane tj. m. in. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności
budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania prze226
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strzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,
4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem,
o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Podkreślić należy, że wymaganą dokumentacje inwestor ma obowiązek dostarczyć w
terminie określonym przez organ w postanowieniu. Przedłożenie w wyznaczonym
terminie wymaganych dokumentów traktuje się jak wniosek o zatwierdzenie projektu
budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie
została zakończona (art. 48 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane). Należy przy tym
podkreślić, że przedłożenie omawianej dokumentacji po terminie nie wywołuje
skutków, o których mowa w ww. przepisie. Niedotrzymanie terminu oznacza niespełnienie nałożonych na inwestora obowiązków i również wiąże się z koniecznością
wydania nakazu rozbiórki samowoli (zob. art. 48 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane).
Organ nie może w takim przypadku uchylać się od wydania takiego nakazu. Zauważyć również należy, że wydawane w tym postępowaniu na podstawie art. 48 ust. 2
ustawy – Prawo budowlane, postanowienie wstrzymujące prowadzenie robót budowlanych oznacza kategoryczny zakaz prowadzenia budowy. Powiatowi inspektorzy
nadzoru budowlanego zobowiązani są kontrolować przestrzeganie tego zakazu. Do
obowiązków powiatowych organów nadzoru budowlanego należy ponadto sprawdzenie kompletności dostarczonej dokumentacji (kompletności projektu budowlanego i
posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń), zbadanie zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz wykonania projektu
budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane (zob. art. 49
ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). W razie spełnienia tych wymagań organ nadzoru
budowlanego może ustalić w drodze postanowienia wysokość opłaty legalizacyjnej a
następnie po jej uiszczeniu wydać decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
pozwoleniu na wznowienie robót albo o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli
budowa została zakończona (zob. art. 49 ust. 1 i 4 ustawy – Prawo budowlane).
Zaznaczyć ponadto należy, że jednym z warunków zalegalizowania samowolnie
wzniesionego obiektu jest uiszczenie opłaty legalizacyjnej. Sposób obliczenia jej
wysokości precyzyjnie określają przepisy Prawa budowlanego. Należy przy tym
zauważyć, że do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar,
o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu (zob. art. 49 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane). Wzór określający
sposób obliczania opłaty określa art. 59f ust. 1 ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z
tym przepisem karę stanowi iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu
budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Stawka opłaty
(s) wynosi 500 zł, natomiast kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz
współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy (zob. art. 59f ust. 2 i 3
ustawy – Prawo budowlane). Mając na uwadze przedmiotowe przepisy niedopuszczal227
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ne jest wyliczenie wysokości opłaty legalizacyjnej w oparciu o niewłaściwą kategorię
obiektu czy inną stawkę opłaty. Organ nadzoru budowlanego nie może także legalizować samowoli budowlanych w ogóle z pominięciem opłaty legalizacyjnej. Również
przy obliczaniu wysokości opłaty legalizacyjnej nie uwzględnia się takich czynników
jak sytuacja rodzinna czy możliwości finansowe sprawcy samowoli budowlanej. Takie
działania stanowią uszczuplenie dochodów budżetu państwa. Należy także podkreślić,
że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie jest uprawniony do decydowania o
rozłożeniu opłaty legalizacyjnej na raty. Uprawnienia organu podatkowego w tym
zakresie przysługują wojewodzie (zob. art. 59g ust. 5 ustawy – Prawo budowlane).
Istotnym jest także terminowe wnoszenie opłat legalizacyjnych. Opłata legalizacyjna
podlega wpłacie w terminie 7 dni na konto właściwego urzędu wojewódzkiego.
Organy nadzoru budowlanego powinny kontrolować, czy inwestor uiścił opłatę
legalizacyjną w ustalonej wielkości i w terminie. Spełnienie tych wymagań jest warunkiem zalegalizowania samowoli budowlanej. Jednocześnie zaznaczyć należy, że organy
nadzoru budowlanego prowadzące postępowania legalizacyjne powinny mieć na
uwadze ciążący na nich obowiązek powiadamiania organów ścigania o popełnieniu
przestępstwa jakim jest realizacja samowoli budowlanej. Zgodnie z art. 304 § 2 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z
późn. zm.), instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane
niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne
czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu
wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów
i dowodów przestępstwa. Na podstawie przepisów karnych samowola budowlana
stanowi czyn zabroniony zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (zob. art. 90 ust. 1 ww. ustawy).
16. W sprawie istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunków pozwolenia na budowę
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie stosowania przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z późn. zm.) w postępowaniach prowadzonych w sprawie istotnych odstępstw od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
przedstawiam następujące stanowisko.
W przypadku budowy prowadzonej w warunkach istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, organ
nadzoru budowlanego przeprowadza postępowanie naprawcze w trybie art. 50-51
ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane
w przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1, właściwy
organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych
w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych należy
podać przyczynę wstrzymania robót oraz ustalić wymagania dotyczące niezbędnych
zabezpieczeń (zob. art. 50 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane). Ponadto w postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych można nałożyć obowiązek przedstawienia, w
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terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, inwentaryzacji wykonanych robót
budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz (zob. art. 50 ust. 3
ustawy – Prawo budowlane).
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W dalszym ciągu postępowania, zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane, przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w
art. 50 ust. 1, właściwy organ w drodze decyzji, w przypadku istotnego odstąpienia od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę
– nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia
projektu 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 budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu
tych zmian. Następnie organ nadzoru budowlanego przesyła decyzję – o której mowa
w art. 51 ust. 1 pkt 3 – do organu administracji architektoniczno-budowlanej, który
jest zobowiązany do uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę (zob. art. 36a ust. 2
ustawy – Prawo budowlane). Przepisy Prawa budowlanego nie określają w jakim
terminie po wydaniu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo
budowlane, organ administracji architektoniczno-budowlanej jest zobowiązany uchylić
pozwolenie na budowę. Zatem należy przyjąć, że uchylenie pozwolenia na budowę
powinno nastąpić bezzwłocznie, gdy kopia ostatecznej decyzji wydanej na podstawie
art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane, trafi do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie art.
36a ust. 2 ustawy – Prawo budowlane jest więc obowiązkiem organu administracji
architektoniczno-budowlanej. Niewykonanie tego obowiązku przez organ administracji architektoniczno-budowlanej należy traktować jako niezałatwienie sprawy w
terminie. Natomiast zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), na
niezałatwienie sprawy w terminie stronie przysługuje zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Należy również zaznaczyć, że organ nadzoru budowlanego nie zawiesza postępowania (dotyczącego wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo
jeżeli budowa została zakończona o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego) do czasu uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej, chyba że zaistnieją przesłanki do zawieszenia postępowania na podstawie przepisów k.p.a. Natomiast organ nadzoru budowlanego nie może
wydać decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane, jeżeli
decyzja o pozwoleniu na budowę nie została uchylona. Jednak w przypadku wydania w
taki sposób decyzji przez organ nadzoru budowlanego, istnieją przesłanki do stwierdzenia jej nieważności w trybie art. 156 kpa (zob. art. 157 kpa). Następnie po upływie
terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o
którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu
budowlanego zamiennego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo – jeże229
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li budowa została zakończona – o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego.
W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
(zob. art. 51 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane). Należy jednak pamiętać, że w przypadku robót budowlanych innych niż budowa bądź przebudowa obiektu budowlanego
lub jego części nie wydaje się pozwolenia na użytkowanie (zob. art. 51 ust. 6 ustawy –
Prawo budowlane). W przypadku, gdy kończąca postępowanie naprawcze decyzja
zatwierdzająca projekt budowlany zamienny i zezwalająca na wznowienie robót stanie
się ostateczna, inwestor może kontynuować budowę. Uprawnienie do wznowienia
budowy wynika z art. 37 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, zgodnie z którym rozpoczęcie albo wznowienie budowy, w przypadkach określonych w ust. 1, art. 36a ust. 2
albo w razie stwierdzenia nieważności bądź uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę, może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa
w art. 28, albo decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa
w art. 51 ust. 4. Należy zauważyć, że wyżej opisane postępowanie w sprawie istotnych
odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia
na budowę ma w pełni zastosowanie w przypadku gdy budowa jest w toku. Wówczas
organ nadzoru budowlanego przed wydaniem decyzji na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3
ustawy – Prawo budowlane jest zawsze zobowiązany wstrzymać prowadzenie robót
budowlanych, wydając postanowienie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy. Natomiast nieco inaczej przebiega postępowanie naprawcze, gdy budowa prowadzona w
warunkach istotnego odstępstwa została już faktycznie zakończona, a inwestor zawiadomił o zakończeniu budowy albo złożył wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie. W tym miejscu należy wyjaśnić, że o zakończeniu budowy świadczy fakt
spełnienia przez inwestora warunków przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego w szczególności przyjęcie w organie nadzoru budowlanego zawiadomienia bez
sprzeciwu, o jakim mowa w art. 54 ustawy – Prawo budowlane, a w przypadkach
określonych w art. 55 ustawy – uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Również zgodnie z wyrokiem NSA SA/Wr 2735/95 (Prok. i Pr. 1997/6/49),
przyjmuje się, że w sensie techniczno-budowlanym można mówić o zakończeniu
budowy obiektu budowlanego, gdy odpowiada on warunkom, jakie przewiduje Prawo
budowlane wobec budowy legalnej przy zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego
o zakończeniu budowy. Obiekt powinien być w takim stanie, by mógł zostać przeprowadzony jego odbiór i by można było przekazać go do eksploatacji i użytkowania.
Jednakże ocena czy w konkretnym przypadku budowa została faktycznie zakończona
należy do właściwego organu nadzoru budowlanego. Natomiast dla ustalenia właściwego trybu przeprowadzenia postępowania w wyżej zasygnalizowanej sytuacji, istotna
jest treść art. 51 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane. Sformułowanie “właściwy organ
sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję w
sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i pozwolenia na wznowienie
robót budowlanych albo – jeżeli budowa została zakończona o zatwierdzeniu projektu
budowlanego zamiennego”, wskazuje na konieczność zastosowania przepisu art. 51 ust.
1 pkt 3 i ust. 4 ustawy – Prawo budowlane również w przypadku robót budowlanych
już zakończonych. Zatem, jeśli w efekcie zrealizowania takich robót, dokonano
istotnych odstępstw, właściwy organ nadzoru budowlanego nakłada na inwestora
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obowiązek sporządzenia projektu budowlanego zamiennego oraz, w razie potrzeby,
wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w trybie art. 51 ust. 1 pkt 3
ustawy – Prawo budowlane. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji robót już zakończonych nie ma potrzeby ich wstrzymywania na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane. W konsekwencji organ nadzoru budowlanego prowadzi postępowanie
bezpośrednio w trybie art. 51 ustawy – Prawo budowlane, które kończy się wydaniem
decyzji na podstawie art. 51 ust. 3 bądź ust. 4 ustawy – Prawo budowlane. Natomiast
art. 51 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, zgodnie z którym przepisy ust. 1 pkt 1 i 2
oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli roboty budowlane, w przypadkach innych
niż określone w art. 48 albo w art. 49b, zostały wykonane w sposób, o którym mowa w
art. 50 ust. 1, dotyczy robót budowlanych innych niż wykonane w warunkach istotnego odstępstwa. Przepis ten rozszerza zakres zastosowania pkt 1 i 2 ust. 1 art. 51
ustawy – Prawo budowlane na przypadki robót budowlanych już wykonanych. Zatem
w sytuacji już wykonanych robót budowlanych innych niż w warunkach istotnego
odstępstwa, właściwy organ nadzoru budowlanego nie wstrzymuje robót na podstawie
art. 50 ust. 1, lecz na podstawie art. 51 ust. 7 stosuje odpowiednio przepisy art. 51 ust.
1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z tymi regulacjami właściwy organ w drodze decyzji nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź
rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu
poprzedniego albo nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót
budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu
zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania. W dalszym ciągu postępowania
po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie
obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i wydaje decyzję o stwierdzeniu wykonania
obowiązku albo w przypadku niewykonania obowiązku – nakazującą zaniechanie
dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. Ponadto, informuję, że wszczęcie postępowania
naprawczego w trybie art. 50-51 ustawy ? Prawo budowlane nie jest możliwe w
stosunku do ukończonego (roboty zostały zakończone) i legalnie użytkowanego
obiektu budowlanego. Należy jednak zauważyć, że decyzje administracyjne, w tym
decyzja o pozwoleniu na budowę, mogą podlegać weryfikacji w tzw. trybach nadzwyczajnych ? zob. Dział II Kpa – Rozdział 12 “Wznowienie postępowania” i Rozdział 13
“Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji”. Natomiast wyeliminowanie z obiegu prawnego na skutek przeprowadzenia tych postępowań decyzji o pozwoleniu na budowę, zobowiązuje właściwy organ nadzoru budowlanego do przeprowadzenia postępowania w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem,
poprzez odpowiednie zastosowanie przepisów art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy
– Prawo budowlane (zob. art. 51 ust. 7 ustawy – Praw budowlane). W przypadku, gdy
decyzja o pozwoleniu na budowę, w oparciu o którą została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, została wyeliminowana z obiegu prawnego, ta okoliczność może
być podstawą wznowienia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie. Natomiast obiekt budowlany, w stosunku do którego wymaga się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, można użytkować jedynie na podstawie takiej decyzji. Jeżeli
decyzja o pozwoleniu na użytkowanie została wyeliminowana z obiegu prawnego,
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należy przerwać użytkowanie obiektu do czasu wydania nowej decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie. Inwestor nie może więc użytkować obiektu budowlanego bez ważnej
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, ponieważ wówczas organ wymierza karę z
tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego (zob. art. 57 ust. 7 ustawy –
Prawo budowlane). Należy przy tym pamiętać, że konieczność uzyskania pozwolenia
na użytkowanie zachodzi tylko i wyłącznie w przypadkach, w których inwestycja
dotyczy budowy, w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy – Prawo budowlane (m. in. wykonania obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowy, rozbudowy
i nadbudowy), obiektów budowlanych, o których mowa w art. 55 pkt 1 ustawy – Prawo
budowlane. Natomiast obowiązek taki nie powstaje w sytuacji, w której inwestor
występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wykonanie innych robót budowlanych (np. przebudowa, montaż, remont) lub urządzeń budowlanych, w rozumieniu art.
3 pkt 9 ustawy – Prawo budowlane.
17. W sprawie sprawdzania zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części w trakcie obowiązkowej kontroli budowy
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi
sprawdzania zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub
jego części w trakcie obowiązkowej kontroli budowy uprzejmie wyjaśniam.
Katalog spraw podlegających sprawdzeniu w trakcie obowiązkowej kontroli został
zawarty w art. 59a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Fakt, że ustawodawca zdecydował się na
enumeratywne wyliczenie spraw podlegających sprawdzeniu, wiąże organ nadzoru
budowlanego przeprowadzający kontrolę – tylko w tym zakresie. W razie stwierdzenia tylko tych nieprawidłowości mogą być nakładane kary, a w konsekwencji wydana
odmowa pozwolenia na użytkowanie (art. 59f ust. 6 ww. ustawy). Należy przy tym
wskazać, że przedmiotowy katalog nie pokrywa się z katalogiem określonym w art.
36a ust. 5 Prawa budowlanego. W art. 36a ust. 5 ustawy – Prawo budowlane zamieszczony został katalog istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego
lub innych warunków pozwolenia na budowę. W katalogu tym wymieniono m.in.
zmianę zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Ustawodawca wymienił ten punkt w powyższym katalogu, aby umożliwić inwestorowi
jeszcze w trakcie realizacji robót zmianę zamierzonego sposób użytkowania obiektu. Zmiana taka wymaga każdorazowo uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na
budowę. Natomiast art. 59a ust. 2 Prawa budowlanego nie przewiduje sprawdzenia w
trakcie obowiązkowej kontroli zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części, albowiem obiekt nie jest jeszcze użytkowany i sposób
jego użytkowania nie może być jeszcze przesądzony. W związku z tym, pozwolenie na
użytkowanie jest wydawane na ten rodzaj i kategorie obiektu, które były określone w
decyzji o pozwoleniu na budowę. Przykładowo, jeśli z dokumentacji wynika, że inwestor miał pozwolenie na realizację obiektu magazynowego, organ wydaje pozwolenie
na użytkowanie obiektu magazynowego, a nie na obiekt o funkcji mieszkalnej. Jeśli
zaś po uzyskaniu przez inwestora ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
organ stwierdzi, że nastąpiła zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub
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jego części bez wymaganego zgłoszenia, będzie zobowiązany wstrzymać użytkowanie
obiektu budowlanego lub jego części i postępować dalej zgodnie z art. 71a ustawy –
Prawo budowlane.
18. W sprawie przeprowadzania okresowych obowiązkowych kontroli obiektów
budowlanych co najmniej dwa razy w roku w czasie ich użytkowania
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów
dotyczących przeprowadzania okresowych obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych co najmniej dwa razy w roku w czasie ich użytkowania, przedstawiam następujące stanowisko.
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Nowelizacją z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 665) ustawodawca wprowadził przepisem art.
62 ust. 1 pkt 3, w dotychczasowym zakresie wynikającym z art. 62 ust. 1 pkt 1, dodatkową kontrolę okresową, określając częstotliwość (okres) oraz zakres przedmiotowy
jej przeprowadzania. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 62 ust. 1 pkt 3 okresowym
kontrolom (w czasie użytkowania) co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31
maja oraz do 30 listopada, powinny zostać poddane:
-budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2, bez względu na powierzchnię dachu,
-inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.
Zakres przedmiotowy tej kontroli obejmuje sprawdzenie stanu technicznego:
-elementów budynku, budowli, i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania
obiektu,
-instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
-instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych).
Zakres podmiotowy odnoszący do obowiązku poddawania kontroli obiektu dotyczy:
-właściciela,
-zarządcy.
Ww. kontrole powinny przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalności. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej
kontroli. Zatem mając na uwadze przedmiotowy przepis, należy stwierdzić, że ustawodawca nałożył obowiązek przeprowadzania co najmniej dwukrotnych w ciągu
roku obowiązkowych okresowych kontroli stanu technicznego – przed i po okresie
zimowym – w stosunku do dwóch rodzajów obiektów. Obowiązkiem tym zostały
objęte budynki, które posiadają określoną powierzchnię zabudowy oraz inne obiekty budowlane posiadające dach o wskazanej w przepisie powierzchni. Powierzchnia
zabudowy jest określana na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 9836 – właściwości
użytkowe w budownictwie. Z uwagi na ww. kryteria budynki o powierzchni dachu od
1000 do 2000 m2, które mają powierzchnię zabudowy poniżej 2000 m2, nie podlegają przedmiotowej kontroli. Obowiązek przeprowadzania przedmiotowych kontroli
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jest związany z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu,
czyli przede wszystkim ma na celu uniknięcie niebezpieczeństwa w przypadku m.in.
zalegania śniegu na dachu, oblodzenia, osuwisk ziemnych oddziałujących na ten
obiekt. Należy podkreślić, że budynki o dużych powierzchniach zabudowy (i towarzyszących im dużych powierzchniach dachów) wymagają odpowiedniego rozwiązania
konstrukcji przekryć dachowych, w których (z uwagi na potrzeby funkcjonalne) często
dąży się do zmniejszenia ilości słupów wewnętrznych i stosowania nowoczesnych i
lekkich przekryć dachowych o dużych rozpiętościach – nie zawsze korzystnych dla
bezpieczeństwa obiektów. Ponadto budynki o dużej powierzchni zabudowy mogą
mieć (z uwagi na możliwość ich zaprojektowania w wielu poziomach) zróżnicowaną
powierzchnię wewnętrzną, co przekłada się na zróżnicowanie liczby użytkowników
budynków ? którym należy zapewnić bezpieczeństwo. Dlatego też, zgodnie z PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji konstrukcje obiektów
budowlanych (np. budynków użyteczności publicznej), w których występuje wysokie
zagrożenie życia ludzkiego lub bardzo duże konsekwencje ekonomiczne, społeczne
i środowiskowe wynikające ze zniszczenia lub nieprawidłowego funkcjonowania
konstrukcji należy poddawać zaostrzonej kontroli w procesie ich projektowania oraz
realizacji. Uwzględniając powyższe, takie obiekty budowlane należy poddawać zaostrzonej kontroli również w czasie ich użytkowania. Przejawem zaostrzonej kontroli
w zakresie użytkowania tych obiektów jest przepis dotyczący kontroli okresowych, o
których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3. Wyżej wymienione budynki i obiekty budowlane
są umownie traktowane jako “obiekty podwyższonego ryzyka” i zgodnie z poleceniem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego grupa tych obiektów, związana z
przebywaniem w nich znacznej liczby ludzi, została poddana w 2006 r. (i w dalszym
ciągu jest poddawana w 2007 r.) kontroli, w zakresie zgodnego z prawem ich utrzymywania – przez organy nadzoru budowlanego. Zatem obiekty budowlane powinny być
poddawane okresowym kontrolom, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy ? Prawo
budowlane. Z przepisu tego wynika, że zakres kontroli okresowej, o którym mowa w
nowododanym pkt 3, pokrywa się z zakresem dotychczasowej kontroli rocznej. Zatem
w każdym roku kalendarzowym właściciel bądź zarządca obiektu budowlanego oprócz
dotychczasowej kontroli rocznej zobowiązany jest przeprowadzić dodatkową kontrolę
w tym samym zakresie. Pierwsza kontrola musi być przeprowadzona do dnia 31 maja
natomiast druga do 30 listopada. Należy jeszcze zwrócić uwagę na sytuację, w której
w danym w roku kalendarzowym zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli, o
których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy ? Prawo budowlane. W tym miejscu należy wyjaśnić, że zakres kontroli pięcioletniej określonej w pkt 2 tego przepisu
i kontroli rocznej uregulowanej w pkt 1 jest różny, z wyjątkiem części budowlanej
kontroli rocznej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo budowlane,
który pokrywa się z zakresem kontroli pięcioletniej. Właściciel lub zarządca, w roku
kalendarzowym, w którym przypada kontrola pięcioletnia może przeprowadzić jedną
kontrolę, która obejmowałaby zakres kontroli rocznej i pięcioletniej. Ponadto właściciel lub zarządca w ramach tej kontroli powinien przeprowadzić kontrolę roczną w
zakresie, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy – Prawo budowlane.
Tym samym może on przeprowadzić jedną kontrolę i spełnić w ten sposób obowiązek
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przeprowadzenia kontroli rocznej i pięcioletniej. Jednakże sporządzany z takiej kontroli protokół powinien zawierać informacje świadczące o spełnieniu obowiązków wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo budowlane. Przeprowadzenie takiej
kontroli nie zwalnia właściciela bądź zarządcy z przeprowadzenia dodatkowej kontroli
w terminie do dnia 31 maja albo do 30 listopada, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3
ustawy – Prawo budowlane. Ponadto na podstawie przepisu art. 70 ust. 1 właściciel,
zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w
zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych lub umowach, obowiązany jest
w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu
budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki,
które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie
prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. Natomiast obowiązek powyższy, powinien
być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca
kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego
organu (zob. art. 70 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane). Dodatkowo nowelizacją z dnia
10 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw,
ustawodawca uzupełnił ww przepis o obowiązek przeprowadzenia przez właściwy
organ nadzoru budowlanego, po otrzymaniu kopii protokołu z kontroli, bezzwłocznej
kontroli obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków. Należy podkreślić, że ten kto nie spełnia, określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia
braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze
grzywny (zob. art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane). Natomiast osoba która
nie spełnia obowiązku przesłania protokołu, o którym mowa w art. 70 ust. 2, podlega
odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 93 pkt 9a ustawy – Prawo budowlane.
Ponadto w odniesieniu do obowiązku przeprowadzania, na podstawie art. 61 ustawy
? Prawo budowlane, kontroli należy wskazać, że nowelizacją z dnia 10 maja 2007 r. o
zmianie ustawy ? Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw ustawodawca wprowadził nowy przepis karny w art. 91a. Zatem, kto nie spełnia określonego w art. 61
ustawy ? Prawo budowlane, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym
stanie technicznym, Użytkuje obiekt w sposób niegodny z przepisami lub nie zapewnia
bezpieczeństwa Użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej
niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku. Przy czym zgodnie z przepisem art. 33 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553) grzywnę wymierza się w stawkach dziennych,
określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 360. Ustalając stawkę dzienną, sąd
bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani
też przekraczać 2.000 złotych (zob. art. 33 § 3 ustawy – Kodeks karny).
19. W sprawie obowiązku przesyłania protokołu z przeprowadzonej okresowej
kontroli
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W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów
dotyczących obowiązku przesyłania protokołu z przeprowadzonej okresowej kontroli,
przedstawiam następujące stanowisko.
Zgodnie z obowiązującym brzmieniem przepisu art. 62 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
ustawodawca nałożył na właścicieli lub zarządców obowiązek poddawania kontroli
obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania. Z przeprowadzonej kontroli osoba
uprawniona do jej przeprowadzania sporządza protokół. Należy jednak zauważyć,
że w wyniku zastosowania uregulowań zawartych w w/w przepisie możemy mieć do
czynienia z dwoma następującymi sytuacjami:
gdy sporządzony z okresowej kontroli obiektu budowlanego protokół zostaje przekazany właścicielowi lub zarządcy obiektu, w przypadku nie stwierdzenia żadnych
uszkodzeń czy braków, a organ nadzoru budowlanego otrzymuje jedynie zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli;
gdy kopia sporządzonego z okresowej kontroli obiektu budowlanego protokołu
zostaje przesłana przez kontrolującego do właściwego organu nadzoru budowlanego, w
przypadku stwierdzenia uszkodzeń czy braków (zob. art. 70 ustawy – Prawo budowlane).
Jak wynika z literalnego brzmienia art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane ustawodawca nałożył na właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu budowlanego, na
którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych
bądź umowach, obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej
kontroli, określonej w art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, 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.
Zatem wynikający z ustaleń przeprowadzonej kontroli stanu technicznego utrzymania
obiektu obowiązek usunięcia nieprawidłowości, dotyczy sytuacji, w których uszkodzenia te bądź braki mogłyby spowodować wyżej określone zagrożenia. W takim
przypadku, jeśli osoba dokonująca kontroli obiektu stwierdzi, że istnieją uszkodzenia
lub braki, mogące spowodować określone w/w przepisie zagrożenia, zobowiązuje
właściwą osobę (właściciela, zarządcę lub użytkownika) do ich usunięcia. Obowiązek
ten zgodnie z ust. 2 art. 70 ustawy – Prawo budowlane zostaje potwierdzony przez
kontrolującego w protokole z kontroli obiektu (budowlanego). Wobec tego dyspozycja
przepisu art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, w zakresie obowiązku usunięcia
stwierdzonych uszkodzeń lub braków, odnosi się do właścicieli, zarządców i Użytkowników obiektów budowlanych, którzy na podstawie przepisów odrębnych bądź umów
zostali zobowiązani do ich usunięcia. Mając powyższe na uwadze, jak wynika z w/w
przepisu, obowiązek przesłania kopii protokołu z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego powstaje w momencie stwierdzenia istnienia uszkodzeń lub braków,
mogących spowodować określone zagrożenie, nie zaś w chwili stwierdzenia usunięcia
przez zobowiązanego wskazanych uszkodzeń czy braków. Wobec tego, kopię protokółu z takimi adnotacjami (dotyczącymi stwierdzonych do usunięcia uszkodzeń, o
którym mowa w art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane) kontrolujący powinien nie236
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zwłocznie przesłać do właściwego organu nadzoru budowlanego. Natomiast przesłanie
kopii tego protokołu, stanowi informację na temat wykrytych nieprawidłowości oraz
jest podstawą do podjęcia przez organ określonych działań. Oran ten po otrzymaniu
kopii protokołu, wskazującego na istnienie uszkodzeń lub braków, ma obowiązek bezzwłocznie przeprowadzić kontrolę obiektu budowlanego, mającą na celu potwierdzenie
usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których mowa w ust.
1 art. 70 ustawy – Prawo budowlane.
20. W sprawie prowadzenia książek obiektu budowlanego
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie prowadzenia książek
obiektu budowlanego, przedstawiam następujące stanowisko.
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Właściwe prowadzenie książki obiektu budowlanego jest obowiązkiem spoczywającym na właścicielu bądź zarządcy (zob. art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. – Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./). Zgodnie z
§ 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki
obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134), określającym wzór książki obiektu
budowlanego i sposób jej prowadzenia, książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania i systematycznie prowadzona przez
okres jego użytkowania. Wypełnianie tego obowiązku, a więc prowadzenie książki
zgodnie z jej przeznaczeniem tj. dokonywanie zapisów dotyczących przeprowadzanych
badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania
obiektu budowlanego, niewątpliwie świadczy o prawidłowym zarządzaniu obiektem
budowlanym, co przekłada się na jego utrzymanie we właściwym stanie technicznym.
Natomiast nieprawidłowości związane z prowadzeniem książek obiektu budowlanego
są w dużej mierze konsekwencją zaniedbań właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, co uwidacznia się np. w niewykonywaniu w obiekcie budowlanym okresowych
kontroli stanu technicznego czy prowadzeniu w obiekcie budowlanym nielegalnych
robót budowlanych. Takie zachowania są niedopuszczalne w świetle obowiązków,
które nakładają na właścicieli i zarządców przepisy ustawy – Prawo budowlane. Zatem
w trosce o bezpieczeństwo użytkowanych obiektów budowlanych organy nadzoru budowlanego szczebla podstawowego mają obowiązek kontrolować sposób prowadzenia
książek obiektu budowlanego przez właścicieli i zarządców. Niespełnienie obowiązku prowadzenia książki jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny (art. 93 pkt 9
ustawy – Prawo budowlane). Ponadto trzeba zaznaczyć, że zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt
1 lit. b ustawy ? Prawo budowlane, do podstawowych obowiązków organów nadzoru
budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przy utrzymywaniu
obiektów budowlanych. Oznacza to, że organy nadzoru budowlanego zostały zobligowane przez ustawodawcę do kontroli użytkowanych obiektów budowlanych i dotyczącej tych obiektów dokumentacji. Jakiekolwiek zaniedbania w tym zakresie ze strony
organów nadzoru budowlanego mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczne użytkowanie
obiektów budowlanych. Dodatkowo informuję, że obowiązek prowadzenia książki
obiektu budowlanego nie obejmuje właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego,
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obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 1, dróg lub obiektów mostowych,
jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów
o drogach publicznych (zob. art. 64 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane).
21. W sprawie właściwości organów nadzoru budowlanego
W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi w sprawie właściwości organów
nadzoru budowlanego, które pojawiły się w wyniku wejścia w życie rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych,
w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. Nr 235, poz.
1539), wydanego na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), przypominam. Do
właściwości wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu pierwszej
instancji, należą zadania i kompetencje nie tylko w sprawach obiektów i robót budowlanych określonych w art. 82 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane, ale również obiektów i robót budowlanych wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie
obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest
wojewoda. W związku z powyższym, ilekroć na podstawie przepisów ustawy – Prawo
budowlane oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda właściwym w
sprawie organem administracji architektoniczno-budowlanej jest wojewoda, wówczas
odpowiednio właściwym organem nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor
nadzoru budowlanego.
22. W sprawie budowy zjazdów
W dniu 28 grudnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. Nr 235, poz. 1539). Rozporządzenie,
wydane na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), wymienia inne niż określone w art. 82 ust. 3 ww.
ustawy obiekty i roboty budowlane, w sprawach w których organem pierwszej instancji
jest wojewoda. W katalogu tym znalazły się roboty budowlane dotyczące m.in. zjazdów. Wejście tych przepisów w życie wyznaczyło jednocześnie sposób interpretacji
pojęć w nich zawartych, np. zjazdów. Zgodnie bowiem z § 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, wojewoda został organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej
instancji w sprawach robót budowlanych dotyczących zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt
8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115, z późn. zm.), z dróg krajowych i wojewódzkich. W związku z powyższym, skoro
rozporządzenie wprost odwołuje się do definicji zjazdu określonej w ustawie o drogach
publicznych, nie może mieć w tym przypadku zastosowania definicja obiektu liniowego z ustawy – Prawo budowlane. Natomiast zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy o drogach
publicznych, zjazd nie jest częścią drogi, ponieważ jest połączeniem drogi publicznej
z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiącym bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. W związku z powyższym obecnie budowa zjazdu z dróg krajowych i
wojewódzkich może być realizowana jedynie jako budowa nowego obiektu budowlanego – zjazdu – w trybie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Równocześnie,
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analogicznie jak zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich, należy traktować zjazdy z
dróg powiatowych i gminnych. Zatem także budowa tych zjazdów, znajdujących się
w kompetencji starostów, nie może być realizowana na zgłoszenie jako przebudowa
drogi, ale na pozwolenie na budowę.
23. W sprawie kontroli utrzymania obiektów budowlanych zlokalizowanych na
terenach zamkniętych, będących w zarządzie Policji i Straży Granicznej
W związku z wykonywaniem przez organy nadzoru budowlanego ustawowych
zadań, przeprowadzane są m. in. kontrole utrzymania obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach zamkniętych, będących w zarządzie Policji i Straży Granicznej.
W trakcie tych kontroli stwierdzane są nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Powyższe informacje przekazywane są zgodnie z właściwością, na podstawie art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), właściwym miejscowo komendantom Państwowej
Straży Pożarnej (PSP) celem ich ewentualnego wykorzystania. Pojawiają sie jednak
informacje, że organy Państwowej Straży Pożarnej odmawiają przeprowadzania czynności kontrolnych w obiektach zlokalizowanych na terenach będących w zarządzie
ww. podmiotów, powołując sie przy tym na przepis art. 23 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z
pózn. zm.). Zgodnie z brzmieniem komentowanego artykułu, kontrolujący ma prawo
wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń, chyba !e stanowią one cześć mieszkalna
lub ich właścicielami albo zarządzającymi są komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowane, Policja, Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne
lub Straż Graniczna. Pragnę przy tym podkreślić, że zgodnie z brzmieniem art. 3 ust.
1 ww. ustawy, zadania przewidziane dla Państwowej Straży Pożarnej w komórkach i
jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez
niego nadzorowanych wykonuje Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa w trybie i na
zasadach określonych, w drodze rozporządzenia, przez Ministra Obrony Narodowej w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Ustawa o Państwowej
Straży Pożarnej nie określa jednak wykonywania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w pozostałych jednostkach, o których mowa w art. 23 ww.
ustawy. Mając na uwadze powyższe, zwróciłem sie do Ministerstwa Infrastruktury z
prośbą o rozważenie możliwości podjęcia działań w przedmiotowej sprawie, mających
na celu określenie podmiotu sprawującego nadzór nad przestrzeganiem przepisów
przeciwpożarowych w jednostkach Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przepisy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej faktycznie wyłączają prowadzenie przez
strażaków jakichkolwiek czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach będących
własnością lub zarządzanych przez wymienione w przedmiotowym piśmie służby.
Konsekwencja takiego stanu rzeczy jest brak możliwości, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wydania decyzji administracyjnej lub wszczęcia postępowania
egzekucyjnego. Zdaniem MSWiA nie ma natomiast przeszkód w przeprowadzeniu
czynności kontrolno-rozpoznawczych przez PSP na wniosek zarządzającego obiek239
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tem, w przypadku przesłania zawiadomienia o zamiarze przystąpienia do użytkowania
obiektu budowlanego, w trybie art. 56 ustawy – Prawo budowlane oraz wyrażenia, na
tej podstawie opinii, co do zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym
oraz zgodności z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. W odniesieniu natomiast
do kwestii ustalenia podmiotu sprawującego nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w jednostkach resortu spraw wewnętrznych i administracji
wskazano, !e wymienione organy maja w swoich strukturach wyodrębnione komórki
lub stanowiska ds. ochrony przeciwpożarowej. Do ich zasadniczych zadań należy
prowadzenie działalności profilaktycznej w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
nie wyłączając zadań kontrolnych. W przypadku zdiagnozowania nieprawidłowości
wewnętrzne procedury określają tryb i zasady ich usuwania. Ponadto MSWiA zwraca
uwagę na hierarchiczna strukturę jednostek Policji i Straży Granicznej, co w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości np. przez organy nadzoru budowlanego ułatwia
egzekwowanie ich usuwania (poinformowanie o takich faktach jednostki nadrzędnej,
skutkuje podjęciem przez nią działań w trybie nadzorczym). Mając na uwadze powyższe MSWiA nie przewiduje zmian w obecnym stanie prawnym.
24. W sprawie podstawy prawnej udzielenia pozwolenia na użytkowanie w przypadku legalizacji samowoli budowlanej dokonanej przed 1995 r.
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie podstawy prawnej
udzielenia pozwolenia na użytkowanie w przypadku legalizacji samowoli budowlanej
dokonanej przez 1995 r., przedstawiam następujące stanowisko.
Na mocy art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późń. zm.), do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem 1 stycznia 1995 r. lub przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne, stosuje się przepisy dotychczasowe czyli przepisy ustawy
z dnia 24 października 1974 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 z późn.
zm.). Zgodnie z ustawą – Prawo budowlane z 1974 r., w przypadku obiektu budowlanego wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę, którego budowa
została zakończona do dnia 31 grudnia 1994 r. lub do tego dnia wszczęto w stosunku
do niego postępowanie administracyjne, w zależności od wyników przeprowadzonego
postępowania wyjaśniającego, właściwy organ nadzoru budowlanego może nakazać
wykonanie określonych czynności, niezbędnych do doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami (art. 40 ustawy – Prawo budowlane z 1974 r.) lub wydać
decyzję o rozbiórce danego obiektu (art. 37 ustawy – Prawo budowlane z 1974 r.). Jeśli
w wyniku przeprowadzonego w sprawie przez właściwy organ nadzoru budowlanego postępowania ustalone zostanie, że dany obiekt wybudowany został niezgodnie z
przepisami obowiązującymi w okresie jego budowy, oraz znajduje się na terenie, który
zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym nie jest przeznaczony pod zabudowę albo przeznaczony jest pod innego rodzaju zabudowę, lub powoduje niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia, wydaje się decyzję o nakazie rozbiórki. Jeżeli zaś
wydana zostanie decyzja na podstawie art. 40 ustawy – Prawo budowlane z 1974 r., a
następnie nałożone nią obowiązki zostaną wykonane i zostanie to potwierdzone przez
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organ nadzoru budowlanego, wówczas należy wystąpić do organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Jednakże w doktrynie wątpliwości budzi kwestia, przepisy której z ww. ustaw należy stosować w przypadku takiego pozwolenia na użytkowanie. Jednakże stanowisko w tym
zakresie wyraził Naczelny Sad Administracyjny (zob. wyrok NSA z dnia 30 stycznia
2009 r., sygn. akt: II OSK 29/08). Zdaniem NSA samowola powstała pod rządami
przepisów ustawy – Prawo budowlane z 1974 r. przesądza o konieczności zastosowania
do legalizacji samowoli przepisów tej właśnie ustawy, a nakaz wykonania określonych
czynności w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydany w oparciu o art. 42
ustawy – Prawo budowlane z 1974 r. winien skutkować zastosowaniem trybu i przesłanek ujętych w tym przepisie. Oznacza to, że do udzielenia pozwolenia na użytkowanie
w przypadku legalizacji samowoli budowlanej powstałej przed 1995 r., należy stosować
art. 42 ustawy – Prawo budowlane z 1974 r., a nie art. 55 ustawy – Prawo budowlane z
1994 r.
25. W sprawie zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), wprowadzonych ustawą z dnia z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz.
675).
W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju
usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), uprzejmie informuję, że
w art. 65 ww. ustawy zawarte zostały zmiany do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), które wchodzą w życie
w dniu 17 lipca br. Powyższe zmiany mają istotny wpływ na dotychczasową praktykę
organów administracji architektoniczno-budowlanych oraz organów nadzoru budowlanego w zakresie spraw dotyczących inwestycji liniowych polegających m. in. na
dodawaniu dodatkowych kabli lub wymianie kabli w istniejącej sieci lub kanalizacji
kablowej. Należy zauważyć, że obecnie wykonywanie wszelkich robót, za wyjątkiem
robót budowlanych w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, w tym m. in. polegających na dowieszeniu dodatkowego kabla na słupach, w istniejącej linii elektrycznej, a
także wymianie lub dołożeniu dodatkowego kabla w kanalizacji kablowej albo wymiana tych kabli, mieści się w zakresie użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem i nie podlega przepisom ustawy – Prawo budowlane. Tym samym,
przy wykonywaniu ww. robót nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub
dokonanie zgłoszenia. Komentowana nowelizacja ustawy – Prawo budowlane, zmieniająca powyższą praktykę, polega m. in. na wprowadzeniu do ww. ustawy definicji
“obiektu liniowego”. Zgodnie z brzmieniem dodawanego do ustawy – Prawo budowlane art. 3 pkt 3a – pod pojęciem “obiektu liniowego” należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz
ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i
trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w
ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable
w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego. W ramach przedmiotowej nowelizacji ustawodawca zdecydował się
na dodanie do definicji budowli ww. “obiektów liniowych”, wykreślając jednocześnie
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“drogi” oraz “linie kolejowe”. Należy przy tym zaznaczyć, że “drogi” i “linie kolejowe”
zostały zawarte w nowym przepisie art. 3 pkt 3a ustawy -Prawo budowlane, wprowadzającym wspomnianą definicję “obiektu liniowego”. Ponadto w ramach nowelizacji
przepisów art. 29 i 30 ustawy – Prawo budowlane, ustawodawca wprowadził do art. 29
ust. 1 ww. ustawy, nowe rodzaje inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę
tj. budowę “telekomunikacyjnych linii kablowych” (art. 29 ust. 1 pkt 20a ustawy –
Prawo budowlane) oraz “kanalizacji kablowej” (art. 29 ust. 1 pkt 20b ustawy – Prawo
budowlane). Powyższe inwestycje, zgodnie z nowym brzmieniem art. 30 ust. 1 pkt 1
ustawy – Prawo budowlane, wymagają dokonania zgłoszenia. Zmiany w przepisach
ustawy – Prawo budowlane polegają także na dodaniu po art. 5 ust. 1 pkt 2 – pkt 2a,
wprowadzającego obowiązek zapewnienia “możliwości dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu”.
Ponadto przedmiotowe zmiany obejmują również nadanie nowego brzmienia art. 29
ust. 2 pkt 15 ustawy – Prawo budowlane, zgodnie z którym pozwolenia na budowę nie
wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na “instalowaniu urządzeń,
w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na
obiektach budowlanych”. W ramach nowelizacji przepisu art. 29 ust. 2 ustawy – Prawo
budowlane, ustawodawca zdecydował się także na dodanie pkt 17 dotyczącego “instalowania kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej”. Powyższe inwestycje nie
wymagają również zgłoszenia. Zgodnie z brzmieniem art. 87 ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych powyższe zmiany
wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia (tj. 17 lipca 2010 r.). Jednocześnie
pragnę zauważyć, że art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju
usług i sieci telekomunikacyjnych, zobowiązuje do wyposażania budynków w instalację telekomunikacyjną umożliwiającą przyłączenie do publicznych sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług telefonicznych, usług transmisji
danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania cyfrowych programów radiowych i telewizyjnych w wysokiej rozdzielczości.
Powyższe instalacje powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami wprowadzonymi
przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461), które weszło w życie 8 lipca 2009 r.
Dotyczące ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z
2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.)
1. W sprawie interpretacji definicji wprowadzenia do obrotu
W związku z pojawiającymi sie wątpliwościami dotyczącymi interpretacji definicji wprowadzenia do obrotu, o której mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.),
przedstawiamy następujące stanowisko po uzyskaniu opinii z dnia 2 marca 2007 r.,
znak: DRE-III-40404-7- EW/07 Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki. Przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) określają zasady wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz
zasady działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie. Przy realizacji
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przepisów ww. ustawy, ustalenie momentu wprowadzenia do obrotu jest kluczowe
w kontekście realizacji zadań organów administracji publicznej (w zakresie kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu), ponieważ mogą one kontrolować wyłącznie wyroby już wprowadzone do obrotu (lub oddane do użytku), nie zaś
przeznaczone do wprowadzenia (do obrotu). Ustawa o wyrobach budowlanych nie
definiuje jednak pewnych pojęć (m.in. pojęcia wprowadzenia do obrotu), odsyłając w
tym zakresie do ustawy o systemie oceny zgodności. W związku z powyższym, przy
interpretowaniu ustawy o wyrobach budowlanych należy posługiwać sie m.in. definicja zawarta w art. 5 pkt 2 ustawy o systemie oceny zgodności, co pozwala ustalić moment wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego. Zgodnie z art. 5 pkt 2
ustawy o systemie oceny zgodności, którego nowe brzmienie zostało nadane ustawa z
dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1834) przez wprowadzenie do obrotu
należy rozumieć udostępnienie przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera, nieodpłatnie albo za opłatą, po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym wyrobu w celu jego używania lub dysponowania. Zmiana ww. przepisu
została dokonana w celu zapewnienia spójności z prawem Unii Europejskiej, zgodnie
z którym wprowadzenie do obrotu jest realizowane w momencie, gdy wyrób staje sie
dostępny na rynku UE. Nale3y przy tym zaznaczyć, że zgodnie z dotychczasowym
brzmieniem art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oceny zgodności, przez wprowadzenie do
obrotu należało rozumieć przekazanie po raz pierwszy wyrobu u3ytkownikowi, konsumentowi bądź sprzedawcy przez producenta, jego upowa3nionego przedstawiciela
lub importera. Definicja ta ograniczała wprowadzenie do obrotu jedynie do czynności
przekazania, nie obejmowała zaś sytuacji, w której wyrób był przez producenta (lub
podmiot uznający się za producenta) oferowany do sprzedaży we własnym obiekcie
handlowym. Trzeba wiec podkreślić, że aktualna definicja wprowadzenia do obrotu
obejmuje zarówno przekazywanie po raz pierwszy wyrobu w celu jego używania lub
dysponowania, jak również oferowanie do sprzedaży. Natomiast, zgodnie z art. 543
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn.
zm.), za ofertę sprzedaży uważa sie wystawienie przez producenta wyrobu w miejscu
sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny. Należy zaznaczyć, że w doktrynie
występuje pogląd (M. Płachta, Przesłanki i zasady odpowiedzialności prawnej w działalności reklamowej, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 1990/2/61), że “w
konkretnych okolicznościach ogłoszenia, reklamy, cenniki z art. 71 k.c. mogą stanowić
również ofertę, mimo że nie są skierowane do oznaczonych osób, lecz do ogółu. Przesłanka bowiem ważności oferty nie jest bynajmniej wymaganie, aby była ona skierowana do oznaczonej osoby. Dopuszczalne są także oferty skierowane do nieoznaczonej z góry liczby osób, do publiczności (ad personam incertam). W tych wypadkach
musi sie jednak ujawnić oznaczona osoba, która ofertę przyjmie”. Ponadto (…) przez
wystawienie wyrobu w miejscu sprzedaży na widok publiczny należy rozumieć nie
tylko wystawienie towaru w witrynach sklepowych, na zewnątrz lokalu, lecz także we
wszelkich lokalach i miejscach, gdzie dokonuje się sprzedaży”. Jednocześnie wymaga
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podkreślenia fakt, że pojecie wprowadzenia do obrotu (oraz ustalenia momentu, kiedy
ono nastąpiło) odnosi sie do konkretnego wyrobu. Ponadto, przy ocenie wprowadzenia
do obrotu trzeba uwzględnić informacje z przewodnika Komisji Europejskiej dotyczącego wdrażania dyrektyw nowego i globalnego podejścia – zgodnie z którą “wyrób
oferowany w katalogu lub za pośrednictwem sieci komputerowej nie jest uznawany za
wyrób wprowadzony na rynek Wspólnoty, dopóki nie zostanie on faktycznie udostępniony po raz pierwszy”.
Dotyczące ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881 z późn. zm.)
1. W sprawie zlecania badań pobranych próbek wyrobów budowlanych
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, dotyczącymi zlecania badań pobranych próbek wyrobów budowlanych, przedstawiam następujące stanowisko.
Zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), w trakcie kontroli kontrolujący może w szczególności pobierać nieodpłatnie próbki wyrobów budowlanych do badań. Ponadto w celu
ustalenia, czy wyrób budowlany spełnia wymagania określone niniejszą ustawą, można
pobierać próbki wyrobu budowlanego, w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia
badań (art. 25 ust. 2 ustawy o wyrobach budowlanych). Właściwy organ może zlecić
badanie pobranych próbek wyrobu budowlanego lub próbek kontrolnych akredytowanemu laboratorium (art. 26 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych). Ustawa nie określa jednak sposobu przeprowadzania badań próbek wyrobów budowlanych, odwołując
się w tym zakresie do przepisów wykonawczych (zob. art. 27 pkt 1 ustawy o wyrobach
budowlanych). Szczegółowy tryb badania próbek został natomiast uregulowany w
przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie
próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1387).
Przepisy powyższego rozporządzenia przewidują, że podmiotem przeprowadzającym
badania próbek wyrobów budowlanych jest akredytowane laboratorium (zob. § 7 i 8
ww. rozporządzenia). Ponadto przepisy ustawy o wyrobach budowlanych nie wskazują,
by inny podmiot mógł takie badania przeprowadzać. W związku z powyższym należy
zaznaczyć, że badania próbek wyrobu budowlanego może dokonywać wyłącznie akredytowane laboratorium. Tym samym, właściwy organ nie może przeprowadzać badań
próbek wyrobu budowlanego na urządzeniach pomiarowych producenta, u którego
kontrola jest przeprowadzana. Nie może również zlecić takiemu producentowi przeprowadzenia ww. badań, chyba że producent posiada akredytowane laboratorium.
2. W sprawie możliwości wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, które
zostały wyprodukowane w okresie ważności Polskiej Normy przedmiotowej, prawidłowo oznaczone znakiem budowlanym, dla których producenci wystawili Krajowe
Deklaracje Zgodności, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym w czasie gdy norma została wycofana ze zbioru Polskich Norm.
Producent, który wyprodukował wyrób budowlany w okresie ważności Polskiej
Normy przedmiotowej, przeprowadził w tym okresie ocenę zgodności wyrobu z ww.
norma, wystawił w tym okresie Krajowa Deklaracje Zgodności oraz oznakował w tym
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okresie wyrób znakiem budowlanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, może wprowadzić
ww. wyrób do obrotu po dacie wycofania Polskiej Normy wyrobu ze zbioru Polskich
Norm bez konieczności dokonywania powtórnej oceny zgodności tego wyrobu (z obowiązującą w czasie wprowadzania wyrobu do obrotu norma zharmonizowana). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym określa m.in., że deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych jest
dokonywane na podstawie oceny zgodności z Polska Norma wyrobu, niemająca statusu
normy wycofanej, lub aprobata techniczna. Wobec powyższego w odniesieniu do
wyrobów budowlanych produkowanych po dacie wycofania dotychczasowej Polskiej
Normy wyrobu ze zbioru Polskich Norm – nie można dokonywać oceny zgodności z tą
normą.
Źródło: www.gunb.gov.pl
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9. Podsumowanie.

Ksiązka pozwoli wstępnie zaznajomić się jak przedstawiają się kolejne fazy procesu
inwestycyjnego i procedur administracyjnych,posiąść wiedzę jakie aktów prawnych
będzie potrzebna inwestorowi,co powinien zawierać projekt budowlany jaki jest zakres
zadań i obowiązków wszystkich uczestników procesu budowlanego czyli inwestycje od
idei ,pomysłu, przez planowanie procesu inwestycyjnego, projektowanie, realizację,
przekazanie zrealizowanego przedsięwzięcia budowlanego do eksploatacji.utrzymanie,remonty ,modernizacje ,aż do likwidacji.Problemy inwestycji są dalece bardziej
skomplikowane i wymagają poszerzonych studiów ,interdyscyplinarnej wiedzy z
zakresu wielu dyscyplin ze szczególnym uwzględnieniem spraw ochrony środowiska i
wymagań wynikających z przyjętych zobowiązań akcesyjnych Unii Europejskiej.
Zaprezentowana w opracowaniu przekrój problemów inwestycyjnych stanowi
jedynie mapę ,instrukcję do poruszania się w procedurach inwestycyjnych i wymaga
wyjątkowej wiedzy,konsekwencji i przy ich realizacji ,nie wyczerpuje ogromnej ilości
przypadków o wysokim stopniu komplikacji prawno-technicznej z jakimi operator
,zarządzający projektem może spotkać się w rzeczywistości prawnej.
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10. Podstawa Prawna

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.-tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z późn. zm.
2. Ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r. Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn.
zm.
3.Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. z póź. zm.), który reguluje sprawy związane z wydawaniem decyzji administracyjnych.
4.Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku, poz. 717)
5.Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z
2001 roku, poz. 627 z późniejszymi zmianami)
6.Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z
1997 r. Nr 115 poz. 741)
7.Ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr
00.100.1086 z 21 listopada 2000 roku)
8.Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 01.38.455 z 2 maja 2001 roku)
9.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2086 – z późn. zm.).
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ZAŁĄCZNIK NR 1.

PODSTAWOWE ELEMENTY PRAWA BUDOWLANEGO.
Art. 3. [Definicje] Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
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 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
wiatrowych, elektrowni jądrowych 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 zjaz255
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dami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja
elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi,
podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w
niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia
budowlanego;
4) obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże 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;
6) budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
7) 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;
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12) pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych
innych niż budowa obiektu budowlanego;
13) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu – także dziennik montażu;
14) dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
15) terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;
16) (uchylony);
17) właściwym organie – należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej
w rozdziale 8;
18) (uchylony);
19) organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.);
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 zagospodarowaniu tego terenu;
21) (uchylony);
22) odnawialnym źródle energii - należy przez to rozumieć odnawialne źródło
energii, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.);
23) cieple użytkowym w kogeneracji - należy przez to rozumieć ciepło użytkowe w
kogeneracji, o którym mowa w art. 3 pkt 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne.
Art. 4. [Prawo zabudowy nieruchomości gruntowej] Każdy ma prawo zabudowy
nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.
Art. 5. [Wymagania dotyczące projektu i budowy obiektu budowlanego] 1. Obiekt
budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod
uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) bezpieczeństwa użytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
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e) ochrony przed hałasem i drganiami,
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii;
2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w
energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;
2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie
szerokopasmowego dostępu do Internetu;
3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych
ochroną konserwatorską;
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych
interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie
budowy.
2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym
i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7.
3. Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową,
w przypadkach, o których mowa w ust. 4, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie
wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót
budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę
energetyczną. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat.
4. W przypadku umów, na podstawie których następuje:
1) przeniesienie własności:
a) budynku,
b) lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie
umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a
spółdzielnią mieszkaniową lub
c) będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, albo
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2) zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
– zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej;
3) powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową – wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej.
4a. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, świadectwo charakterystyki energetycznej nie może być sporządzone przez właściciela budynku, lokalu lub będącej
nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową
oraz osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
5. W budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej oraz w budynkach z instalacją
centralnego ogrzewania zasilaną ze źródła w budynku lub poza nim, świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego może być opracowane na podstawie
świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Przepisu nie stosuje się do lokali
mieszkalnych posiadających własne instalacje ogrzewcze.
5a. W przypadku określonym w ust. 5, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania
jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6
miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie.
5b. Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego należącego do
grupy lokali mieszkalnych o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych oraz o takim samym stopniu zużycia mającym wpływ na jakość
energetyczną lokalu mieszkalnego i stwierdzonym na podstawie:
1) budowlanej dokumentacji technicznej,
2) inwentaryzacji techniczno-budowlanej, w przypadku braku budowlanej dokumentacji technicznej
– może być opracowane w oparciu o wykonaną dla jednego z tych lokali charakterystykę energetyczną oraz ocenę tej charakterystyki.
6. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje
o wielkości energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) o rękojmi za
wady.
7. Przepisów ust. 3–6 nie stosuje się do budynków:
1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami;
2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż
50 kWh/m2/rok;
6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
7) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.
259

Załaczniki

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
i B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w .
yd ww

W

8. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub
części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową może sporządzać osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej:
a) studia magisterskie albo
b) studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych;
3) nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów,
obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za
przestępstwo skarbowe;
4) posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym
egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa .
9. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób
przeprowadzania i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu, o których mowa w
ust. 8 pkt 4, warunki i wysokość odpłatności za szkolenie i postępowanie egzaminacyjne mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacyjnego szkoleń w
celu zagwarantowania rzetelnego i sprawnego przygotowania kandydatów do egzaminu.
10. Wpływy z opłat za postępowania egzaminacyjne stanowią dochód budżetu
państwa.
11. Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, o których mowa w ust. 8 pkt 4 uznaje się ukończenie, nie mniej
niż rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo,
inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na
potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.
12. Program studiów podyplomowych, o których mowa w ust. 11, powinien
uwzględniać problematykę objętą programem szkoleń określonym, w drodze rozporządzenia, o którym mowa w ust. 9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego
zatwierdza po zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa proponowany przez wydziały szkół wyższych program studiów podyplomowych.
13. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może dokonywać
oceny charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową i sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową po uznaniu kwalifikacji nabytych
w tych państwach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
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uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
14. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi w formie elektronicznej rejestr
osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w ust. 8 pkt 4,
oraz osób, które ukończyły studia podyplomowe, o których mowa w ust. 11.
15. W rejestrze, o którym mowa w ust. 14, wpisuje się następujące dane:
1) numer wpisu;
2) numer uprawnienia;
3) datę wpisu;
4) imię i nazwisko;
5) data i miejsce urodzenia;
6) adres do korespondencji;
7) numer telefonu i faksu.
wersja obowiązująca od 2013-01-01
Art. 51. [Utrata uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej] 1. Osoba posiadająca uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki
energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową traci je w przypadku:
1) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa, o którym mowa
w art. 5 ust. 8 pkt 3;
2) pozbawienia praw publicznych;
3) całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia;
4) niedopełnienia obowiązków lub naruszenia zakazów określonych w art. 5 ust. 4a
oraz art. 52 ust. 1, po przeprowadzeniu, przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa , postępowania wyjaśniającego w sprawie utraty uprawnień.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi w formie elektronicznej rejestr
osób, które utraciły uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną
całość techniczno-użytkową w przypadkach, o których mowa w ust. 1. Rejestr zawiera
dane, o których mowa w art. 5 ust. 15 pkt 1–5.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, minister właściwy do spraw
budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa , na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, wpisuje z urzędu do rejestru,
o którym mowa w ust. 2, osoby, które utraciły uprawnienia do sporządzania świadectw
charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.
4. W przypadku powzięcia informacji o niedopełnieniu obowiązków lub naruszeniu zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 4a oraz art. 52 ust. 1, przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodaro261
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wania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wszczyna, z urzędu lub na wniosek osoby,
która zleciła osobie uprawnionej sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość
techniczno-użytkową, postępowanie w sprawie utraty uprawnień.
5. W przypadku ustalenia, że osoba uprawniona do sporządzania świadectw
charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową nie dopełniła obowiązków lub
naruszyła zakazy, o których mowa w art. 5 ust. 4a oraz art. 52 ust. 1, minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa orzeka, w drodze decyzji, o utracie przez tę osobę uprawnień do
sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego
lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Wpisanie
tej osoby do rejestru, o którym mowa w ust. 2, następuje z dniem, gdy decyzja stanie
się ostateczna.
6. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, nie służy odwołanie. Strona niezadowolona
z decyzji może zwrócić się do ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa , w terminie 2
miesięcy od dnia doręczenia decyzji, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do
wniosku stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego
dotyczące odwołań od decyzji.
7. W przypadku ustania przyczyny wpisania do rejestru, o którym mowa w ust. 2,
na wniosek zainteresowanego, minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa niezwłocznie
wykreśla wpis, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. W przypadku utraty uprawnień na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 5,
ponowne ich uzyskanie może nastąpić wyłącznie w wyniku pozytywnego złożenia
egzaminu, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 4. Do egzaminu można przystąpić nie
wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, licząc od dnia utraty uprawnień.
wersja obowiązująca od 2013-01-01
Art. 52. [Obowiązki osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej] 1. Osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową obowiązana jest:
1) przechowywać sporządzone świadectwa przez okres 10 lat;
2) wykonywać czynności związane ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki
energetycznej z należytą starannością uwzględniając w szczególności rozwój wiedzy
technicznej oraz zmiany w przepisach prawa;
3) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej.
2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa , po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia
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oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę zakres zadań
realizowanych przez osobę sporządzającą świadectwo charakterystyki energetycznej.
Art. 5a. [Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego] 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.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do inwestora oraz właścicieli, użytkowników
wieczystych i zarządców nieruchomości, jeżeli na tych nieruchomościach są lub będą
wykonywane roboty budowlane.
Art. 6. [Projekt zagospodarowania dla działek budowlanych] Dla działek budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa obiektów budowlanych lub
funkcjonalnie powiązanych zespołów obiektów budowlanych, należy zaprojektować
odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5, zrealizować je przed
oddaniem tych obiektów (zespołów) do użytkowania oraz zapewnić utrzymanie tego
zagospodarowania we właściwym stanie techniczno-użytkowym przez okres istnienia
obiektów (zespołów) budowlanych.
wersja obowiązująca od 2013-01-01
Art. 7. [Zakres przepisów techniczno-budowlanych] 1. Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:
1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, uwzględniające wymagania, o których mowa w art. 5;
2) warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.
2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:
1) minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dla budynków oraz związanych z nimi
urządzeń;
2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa , dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1.
3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą określić, w drodze rozporządzenia:
1) minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – dla budynków mieszkalnych;
2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – dla innych obiektów budowlanych.
Art. 8. [Dodatkowe warunki techniczne dla budynków służących bezpieczeństwu i
obronności państwa] Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki służące bezpieczeństwu lub obronności państwa, albo których przepisów, wydanych na podstawie art. 7
ust. 2 pkt 1, nie stosuje się do tych budynków.
Art. 9. [Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych] 1. W przypadkach
szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budow263
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lanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia
ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 4 – ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno
powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także
stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.
2. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na
odstępstwo.
3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do
udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o
pozwoleniu na budowę. Wniosek powinien zawierać:
1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania
działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z
uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;
2) szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;
3) propozycje rozwiązań zamiennych;
4) pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do
obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;
5) w zależności od potrzeb – pozytywną opinię innych zainteresowanych organów.
4. Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia
zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.
Art. 10. [Stosowanie wyrobów przy wykonywaniu robót budowlanych] Wyroby
wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli
wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.
Art. 10a. (uchylony).
Art. 11. [Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materiały budowlane] 1. Minister właściwy do spraw zdrowia
określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne stężenia i
natężenia czynników szkodliwych w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt.
Rozdział 2
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Art. 12. [Zakres samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie] 1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień
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architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności
działalność obejmującą:
1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i 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) rzeczoznawstwo budowlane.
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.
4. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ
samorządu zawodowego albo inny upoważniony organ.
5. Koszty postępowania kwalifikacyjnego, obejmujące w szczególności wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej, ponosi osoba ubiegająca się o nadanie
uprawnień budowlanych.
6. Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację,
bezpieczeństwo i jakość.
7. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a
ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami – wpis na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym
przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
8. (uchylony).
9. Organy samorządu zawodowego są obowiązane przekazywać bezzwłocznie
informacje o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz o
wykreśleniu z tej listy, w celu ujawnienia w rejestrze, o którym mowa w art. 88a ust. 1
pkt 3 lit. a.
Art. 12a. [Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne] Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Art. 12b. (uchylony).
Art. 12c. (uchylony).
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1) projektowania;
2) kierowania robotami budowlanymi.
2. W uprawnieniach budowlanych należy określić specjalność i ewentualną specjalizację techniczno-budowlaną oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych
objętych danym uprawnieniem.
3. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1
pkt 3 i 4.
4. Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi stanowią
również podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których
mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 i 6.
Art. 14. [Udzielanie uprawnień budowlanych] 1. Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach:
1) architektonicznej;
2) konstrukcyjno-budowlanej;
2a) drogowej;
2b) mostowej;
2c) kolejowej;
2d) wyburzeniowej;
2e) telekomunikacyjnej;
3) (uchylony);
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
6) (uchylony).
2. W ramach specjalności wymienionych w ust. 1 mogą być wyodrębniane specjalizacje techniczno-budowlane.
3. Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w ust. 1,
wymaga:
1) do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych:
a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie;
2) do projektowania w ograniczonym zakresie:
a) ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub
ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,
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c) odbycia rocznej praktyki na budowie;
3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;
4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
a) ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub
ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.
4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na
budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane,
a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej
uprawnienia odpowiednie w danym kraju.
5. Do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń, posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie stosuje
się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c lub ust. 3 pkt 3 lit. b.
Art. 15. [Rzeczoznawca budowlany] 1. Rzeczoznawcą budowlanym może być
osoba, która:
1) korzysta w pełni z praw publicznych;
2) posiada:
a) tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub
inżyniera architekta,
b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
c) co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
d) znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem.
2. Właściwy organ samorządu zawodowego, na wniosek zainteresowanego, orzeka, w drodze decyzji, o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, określając zakres
rzeczoznawstwa.
3. Właściwy organ samorządu zawodowego może również nadać tytuł rzeczoznawcy osobie, która nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b,
ale posiada szczególną wiedzę i doświadczenie w zakresie nieobjętym uprawnieniami
budowlanymi.
4. Podstawę do podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego stanowi dokonanie
wpisu, w drodze decyzji, do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.
5. Właściwy organ samorządu zawodowego orzeka, w drodze decyzji, o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego na wniosek rzeczoznawcy lub w razie:
1) pozbawienia praw publicznych;
2) ukarania z tytułu odpowiedzialności zawodowej;
3) nienależytego wykonywania czynności rzeczoznawcy budowlanego.
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6. Właściwy organ samorządu zawodowego przesyła ostateczną decyzję o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
7. Skreślenie z centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych następuje:
1) na podstawie ostatecznej decyzji o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego;
2) w razie śmierci rzeczoznawcy.
wersja obowiązująca od 2013-01-01
Art. 16. [Rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie] 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia: rodzaje i zakres przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, sposób stwierdzania posiadania tego przygotowania, ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych,
wykaz kierunków wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla danej specjalności,
wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności, a także
sposób przeprowadzania i zakres egzaminu, zasady odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej.
1a. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności uregulować sprawy:
1) sposobu dokumentowania posiadanego wykształcenia i kwalifikowania wykształcenia za odpowiednie lub pokrewne,
2) sposobu dokumentowania praktyki i kryteriów uznawania praktyki,
3) sposobu przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane,
4) ustalania wysokości odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne,
5) ustalania wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej,
6) sposobu stwierdzania przygotowania zawodowego oraz uzyskiwania specjalizacji
techniczno-budowlanej,
7) ograniczania zakresu uprawnień budowlanych,
8) określania rodzajów specjalizacji techniczno-budowlanych,
w taki sposób, aby mając na względzie zachowanie interesu osób ubiegających się o
nadanie uprawnień budowlanych, rozporządzenie nie stwarzało problemów interpretacyjnych przy stosowaniu w praktyce.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).
Rozdział 3
Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
Art. 17. [Uczestnicy procesu budowlanego] Uczestnikami procesu budowlanego, w
rozumieniu ustawy, są:
1) inwestor;
2) inspektor nadzoru inwestorskiego;
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3) projektant;
4) kierownik budowy lub kierownik robót.
Art. 18. [Obowiązki inwestora] 1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:
1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych
– przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.
3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.
wersja obowiązująca od 2013-01-01
Art. 19. [Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego] 1. Właściwy
organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru
autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi
powinien kierować się organ podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.
Art. 20. [Obowiązki projektanta] 1. Do podstawowych obowiązków projektanta
należy:
1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 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 (Dz. U. Nr
199, poz. 1227, z późn. zm.), lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.), wymaganiami ustawy,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz
wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego
obiektu budowlanego;
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1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze
względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych
w zakresie wynikającym z przepisów;
3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
3a) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której
mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 114, poz. 760);
4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w
zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z
projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego.
2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:
1) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych;
2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne
jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.
4. Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Art. 21. [Prawa projektanta] Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:
1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;
2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:
a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.
wersja obowiązująca od 2013-01-01
Art. 21a. [Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie] 1. Kierownik
budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt
1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót
budowlanych i produkcji przemysłowej.
1a. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:
1) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót
budowlanych wymienionych w ust. 2 lub
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2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i
jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.
2. W planie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić specyfikę następujących
rodzajów robót budowlanych:
1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności
przysypania ziemią lub upadku z wysokości;
2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;
3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
9) wymagających użycia materiałów wybuchowych;
10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.
3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu
robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i formę:
a) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
– mając na uwadze specyfikę projektowanego obiektu budowlanego;
2) szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, o których mowa w ust. 2,
mając na uwadze stopień zagrożeń, jakie stwarzają poszczególne ich rodzaje.
Art. 22. [Obowiązki kierownika budowy] Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:
1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami
środowiska przyrodniczego i kulturowego;
2) prowadzenie dokumentacji budowy;
3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i
kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem
na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia:
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a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych
robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,
b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich
poszczególnych etapów;
3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania
robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach,
o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust.
1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu
wykonywanych robót budowlanych;
3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę
osobom nieupoważnionym;
4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami
lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art.
57 ust. 1 pkt 2.
Art. 23. [Prawa kierownika budowy] Kierownik budowy ma prawo:
1) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są
one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.
Art. 23a. (uchylony).
Art. 24. [Zakaz łączenia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego] 1. Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne.
2. Przepisy ust. 1 oraz art. 22 i art. 23 stosuje się odpowiednio do kierownika robót.
Art. 25. [Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego] Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;
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2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i
przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na
żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Art. 26. [Prawa inspektora nadzoru inwestorskiego] Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i
dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz
urządzeń technicznych;
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych
robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na
budowę.
Art. 27. [Wyznaczenie koordynatora] Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych
specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na
budowie.
Rozdział 4
Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
Art. 28. [Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę] 1. Roboty budowlane
można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z
zastrzeżeniem art. 29–31.
2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz
właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w
obszarze oddziaływania obiektu.
3. Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.
4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na
budowę wymagającym udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
W tym przypadku stosuje się przepisy art. 44 ustawy, o której mowa w zdaniu pierwszym.
Art. 29. [Wyłączenia od posiadania pozwolenia na budowę] 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
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1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy
rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie
większej niż 4,50 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy
czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde
500 m2 powierzchni działki;
3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3
na dobę;
4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast
oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
5) wiat przystankowych i peronowych;
6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako
zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei;
7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
8) parkometrów z własnym zasilaniem;
9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i
przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym
w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120
dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy
rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele
gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych,
rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;
16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b) uprawiania wędkarstwa,
c) rekreacji;
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17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych
umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich
wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i telekomunikacyjnych;
20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;
20b) kanalizacji kablowej;
21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości
wód podziemnych.
c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
22) obiektów małej architektury;
23) ogrodzeń;
24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót
budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach
geodezyjnych;
25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach
przeznaczonych na ten cel;
26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
27) instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.
2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
2) (uchylony);
3) (uchylony);
4) dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;
5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na
obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych
usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
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7) (uchylony);
8) (uchylony);
9) wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:
a) ziemnych stawów hodowlanych,
b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków
narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
10) wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej
50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;
11) przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
12a) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z
późn. zm.), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;
13) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz
torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń
skarp podwodnych akwenu;
14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych;
15) instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji
radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;
16) montażu wolno stojących kolektorów słonecznych;
17) instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej.
3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Art. 29a. [Wymóg sporządzenia planu sytuacyjnego] 1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego
albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym
mowa w art. 30.
Art. 30. [Zgłoszenie budowy odpowiedniemu organowi] 1. Zgłoszenia właściwemu
organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3, 5–19 i 20a–21;
1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 – z zastrzeżeniem art. 29a;
2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1,4–6
oraz 9–13;
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3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc
publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i
zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
c) (uchylona);
4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie,
o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie
szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi
przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w
drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w
drodze decyzji.
3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym
instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji
gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem
właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić
projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.
4a. W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy
ponadto przedstawić:
1) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115, z późn. zm.);
2) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych.
5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można
przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie
wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego
w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
5a. (uchylony).
6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:
1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy;
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3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja
może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla
terenów sąsiednich.
Art. 31. [Rozbiórki budowli niewymagające pozwolenia] 1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
1) budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych
ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy
działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.
2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga
uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Przepis art. 30 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
3. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę
obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli rozbiórka tych obiektów:
1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz
stanu środowiska lub
2) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione
prowadzenie robót związanych z rozbiórką.
4. Właściwy organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia,
przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót
rozbiórkowych.
5. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem
pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót
nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub
zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.
wersja obowiązująca od 2013-01-01
Art. 32. [Wymagania dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę
obiektu budowlanego] 1. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego
może być wydane po uprzednim:
1) 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 środo278
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wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko;
2) uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń,
uzgodnień lub opinii innych organów;
3) wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – w przypadku
budowy gazociągów o zasięgu krajowym lub jeżeli budowa ta wynika z umów międzynarodowych.
2. Uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań.
Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do
przedstawionych rozwiązań.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadków, w których stanowisko powinno być
wyrażone w drodze decyzji, oraz uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w
ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
4. Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:
1) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
1a) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności pozwolenia, o którym mowa w
art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;
2) złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
4a. Nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1.
5. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.
6. Wzory wniosku i oświadczenia, o których mowa w ust. 5, powinny obejmować
w szczególności dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne informacje niezbędne
do podjęcia rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu. Wzór decyzji o pozwoleniu na budowę powinien obejmować w szczególności określenie organu wydającego
decyzję, dane osobowe lub nazwę inwestora i innych stron postępowania oraz inne
informacje niezbędne inwestorowi do legalnego wykonywania robót budowlanych.
Art. 33. [Dodatkowe dokumenty dołączane do wniosku o pozwolenie na budowę i
rozbiórkę obiektów budowlanych] 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
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obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub
terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla całego zamierzenia budowlanego.
2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz
zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania
projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane;
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono
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) w przypadku obiektów handlowych zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ustawy
z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880) ;
6) w przypadku obiektów budowlanych, do których ciepło będzie dostarczane z
indywidualnego źródła ciepła niebędącego odnawialnym źródłem energii, źródłem
ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródłem ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, dla których to obiektów przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i
urządzeń do ogrzewania tych obiektów wynosi nie mniej niż 50 kW i zlokalizowanych
na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, w której nie mniej niż 75% ciepła w skali roku kalendarzowego stanowi ciepło
wytwarzane w odnawialnych źródłach energii, ciepło użytkowe w kogeneracji lub
ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych, a ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła i dostarczające ciepło do tej
sieci ciepłowniczej, są niższe od obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła, o której
mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, dla źródła ciepła zużywającego tego samego rodzaju paliwo:
a) odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją ciepła albo
280

Załaczniki

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
i B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w .
yd ww

W

b) audyt, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia z 2011 r. o
efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551), wskazujący, że dostarczanie
ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej zapewnia niższą efektywność energetyczną, aniżeli z innego indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystane do
dostarczania ciepła do tego obiektu;
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.
2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie przysługuje zażalenie.
3. Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych:
1) których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla
użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne,
zapory wodne lub
2) których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach,
należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę
organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.
4. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:
1) zgodę właściciela obiektu;
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty,
wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.
5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2–4, zawierające
informacje niejawne mogą być za zgodą właściwego organu przechowywane przez
inwestora.
Art. 34. [Zawartość projektu budowlanego] 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 pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z
dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej, jeżeli jest ono wymagane.
2. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i
charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.
3. Projekt budowlany powinien zawierać:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie,
obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odpro281
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wadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości
obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję
obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady
nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 4 – również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;
3) stosownie do potrzeb:
a) z zastrzeżeniem art. 33 ust. 2 pkt 6, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o
warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,
b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
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. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub
przebudowy urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli
całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki
lub terenu.
4. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.
5. Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać
wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, uwzględniając zawartość
projektu budowlanego w celu zapewnienia czytelności danych;
2) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, uwzględniając przydatność gruntu na potrzeby projektowanego
obiektu i jego charakteru oraz zakwalifikowania go do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.
Art. 35. [Kontrola dokumentów przed wydaniem pozwolenia] 1. Przed wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:
1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w
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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;
2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi;
3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień,
pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7,
oraz dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 6;
4) wykonanie – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w
art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu – przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu – lub
jego sprawdzenia – zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.
2. (uchylony).
3. W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, właściwy organ
nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie
zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
4. W razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, właściwy
organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
5. Właściwy organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego
i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego
orzeczono nakaz rozbiórki.
6. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na
budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ
wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar
stanowią dochód budżetu państwa.
6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo
ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
7. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym
mowa w ust. 6. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 6, podlega ona
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się terminów przewidzianych w
przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
Art. 35a. [Skarga na decyzję o pozwoleniu na budowę] 1. W przypadku wniesienia
skargi do sądu administracyjnego na decyzję o pozwoleniu na budowę wstrzymanie
wykonania tej decyzji na wniosek skarżącego sąd może uzależnić od złożenia przez
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skarżącego kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji.
2. W przypadku uznania skargi za słuszną w całości lub w części kaucja podlega
zwrotowi.
3. W przypadku oddalenia skargi kaucję przeznacza się na zaspokojenie roszczeń
inwestora.
4. W sprawach kaucji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania
cywilnego o zabezpieczeniu roszczeń.
Art. 36. [Zawartość decyzji o pozwoleniu na budowę] 1. W decyzji o pozwoleniu
na budowę właściwy organ, w razie potrzeby:
1) określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót
budowlanych;
2) określa czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych;
3) określa terminy rozbiórki:
a) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania,
b) tymczasowych obiektów budowlanych;
4) określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie;
5) zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach, wynikających z art. 54 lub
art. 55;
6) (uchylony).
2. (uchylony).
Art. 36a. [Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego] 1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia
na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na
budowę.
2. Właściwy organ uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania
decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.
3. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy
art. 32–35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.
4. (uchylony).
5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia
na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
3) (uchylony),
4) (uchylony),
5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepełnosprawne,
6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
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7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii,
uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.
6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany
zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące
odstąpienia, o którym mowa w ust. 5.
Art. 37. [Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę] 1. Decyzja o pozwoleniu
na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia,
w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy
niż 3 lata.
2. Rozpoczęcie albo wznowienie budowy, w przypadkach określonych w ust. 1, art.
36a ust. 2 albo w razie stwierdzenia nieważności bądź uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę, może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę, o
której mowa w art. 28, albo decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o
której mowa w art. 51 ust. 4.
Art. 38. [Przesłanie odpowiedniemu organowi decyzji o pozwoleniu na budowę]
1. Decyzję o pozwoleniu na budowę właściwy organ przesyła niezwłocznie wójtowi,
burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub pozwolenie, o którym mowa w
art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej.
2. Właściwy organ prowadzi rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przechowuje zatwierdzone projekty budowlane, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem
na budowę, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem
ust. 3.
3. Właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego na terenie zamkniętym niezbędnym na cele obronności lub bezpieczeństwa państwa może
wyrazić zgodę, aby zatwierdzony projekt budowlany, a także inne dokumenty objęte
pozwoleniem na budowę zawierające informacje niejawne przechowywane były przez
użytkownika obiektu budowlanego.
4. Przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko wskazują przypadki, gdy informacje o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę podaje się do publicznej wiadomości oraz gdy dane o
tych decyzjach zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.
Art. 39. [Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru
zabytków] 1. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym
do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie
tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
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2. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków
może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.
3. W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub
rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim
konserwatorem zabytków.
4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w sprawie
wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych, o których
mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Niezajęcie stanowiska w
tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych.
Art. 39a. [Uzyskanie zgody na budowę na obszarze Pomnika Zagłady] Budowa
obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urządzenia budowlanego
na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej w rozumieniu ustawy z dnia
7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr
41, poz. 412, z późn. zm.) wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,
uzyskania zgody właściwego wojewody.
Art. 40. [Przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu] 1. Organ, który wydał
decyzję określoną w art. 28, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja
została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym
mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie
robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.
3. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o
pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi
ma być dokonane przeniesienie decyzji.
Art. 40a. [Przepisy wyjaśniające] Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest
mowa o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumie się przez
to także decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w rozumieniu ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.).
Rozdział 5
Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
Art. 41. [Prace przygotowawcze na terenie budowy] 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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4. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia
robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ
oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem,
co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora
nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa
w art. 12 ust. 7;
3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art.
42 ust. 2 pkt 2.
5. Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może
nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
Art. 42. [Zadania inwestora i kierownika budowy przed podjęciem prac przygotowawczych] 1. Inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy
(rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę
posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
2. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany:
1) prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;
2) umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną
oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz
obiektów liniowych;
3) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki).
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do budowy lub rozbiórki obiektów, dla których
nie jest wymagane pozwolenie na budowę, z wyjątkiem budowy, o której mowa w art.
29 ust. 1 pkt 19. Właściwy organ może wyłączyć, w drodze decyzji, stosowanie tych
przepisów również w stosunku do innych obiektów, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.
3a. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się do budowy lub rozbiórki,
na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni
roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na których
planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.
4. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada
kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót
w danej specjalności.
wersja obowiązująca od 2013-01-01
Art. 43. [Obowiązek geodezyjnego wyznaczenia w terenie] 1. Obiekty budowlane
wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt
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20, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.
2. Właściwy organ może nałożyć obowiązek stosowania przepisu ust. 1 również w
stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.
3. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające
inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i
zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
Art. 44. [Zawiadomienie przez inwestora o zmianach] 1. Inwestor jest obowiązany
bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o zmianie:
1) kierownika budowy lub robót,
2) inspektora nadzoru inwestorskiego,
3) projektanta sprawującego nadzór autorski,
podając, od kiedy nastąpiła zmiana.
2. Do zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia osób, wymienionych w ust. 1,
o przejęciu obowiązków.
wersja obowiązująca od 2013-01-01
Art. 45. [Dziennik budowy] 1. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.
2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy
wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna
robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do prowadzenia dzienników: montażu
i rozbiórki.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki oraz osoby upoważnione do
dokonywania w nich wpisów, a także dane, jakie powinna zawierać tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, określa się w szczególności:
1) kształt i wymiary tablicy informacyjnej oraz napisów na niej umieszczonych;
2) formę ogłoszenia;
3) miejsce umieszczenia tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia;
4) zakres danych osobowych uczestników procesu budowlanego i pełnionych przez
nich funkcji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
5) informacje dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę;
6) informacje dotyczące podmiotów wykonujących roboty budowlane, w tym imię
lub imiona i nazwisko lub nazwę i adres;
7) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych oraz maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie;
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8) informacje dotyczące telefonów alarmowych.
Art. 46. [Przechowywanie dokumentów dotyczących budowy] 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. 47. [Uzyskanie zgody na wejście do sąsiedniego budynku] 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, właściwy organ
– 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, właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z
sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.
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.
Art. 48. [Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia] 1. Właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem
ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w
budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.
2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1:
1) jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w
szczególności:
a) ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
b) ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
2) nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z
prawem
– właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych.
3. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 2, ustala się wymagania dotyczące
niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawienia, w wyznaczonym terminie:
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1) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy
z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;
2) dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3; do projektu
architektoniczno-budowlanego nie stosuje się przepisu art. 20 ust. 3 pkt 2.
4. W przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie obowiązków, o których
mowa w ust. 3, stosuje się przepis ust. 1.
5. Przedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w ust. 3,
traktuje się jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona.
Art. 49. [Badanie projektów przed wydaniem decyzji w sprawie ich zatwierdzenia]
1. Właściwy organ, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, bada:
1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień,
pozwoleń i sprawdzeń,
3) wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane
– oraz, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje zażalenie.
2. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu
podwyższeniu.
3. W przypadku stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, właściwy
organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w
określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję, o której mowa
w art. 48 ust. 1. Decyzję tę wydaje się również w przypadku nieuiszczenia w terminie
opłaty legalizacyjnej.
4. W razie spełnienia wymagań, określonych w ust. 1, właściwy organ wydaje
decyzję:
1) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót;
2) o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa 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.
5. W decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie.
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Art. 49a. [Zwrot opłaty legalizacyjnej] 1. W przypadku uchylenia w postępowaniu odwoławczym decyzji, o której mowa w art. 49 ust. 4, i wydania decyzji, o której
mowa w art. 48 ust. 1, opłata legalizacyjna podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 2,
w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wykonania rozbiórki.
2. Jeżeli wykonanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego odbywa się w
trybie wykonania zastępczego, o którym mowa w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, opłatę legalizacyjną zalicza się w poczet kosztów wykonania
zastępczego.
Art. 49b. [Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź wniesienia sprzeciwu] 1. Właściwy organ
nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego,
lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia
bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ.
2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku jego braku,
ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, właściwy organ wstrzymuje postanowieniem – gdy budowa nie została zakończona – prowadzenie robót budowlanych oraz
nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni:
1) dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 albo art. 30 ust. 2 i 3, albo art. 30
ust. 2 i 4;
2) projektu zagospodarowania działki lub terenu;
3) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy
z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. W przypadku niespełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2, stosuje się
przepis ust. 1.
4. Jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 2, właściwy organ, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje zażalenie.
5. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 59g, z tym że wysokość opłaty w przypadku budowy, o której mowa w:
1) art. 29 ust. 1 pkt 7–11, 14, 15, 17 i 18 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4 – wynosi 2
500 zł;
2) art. 29 ust. 1 pkt 1–3, 5, 6, 12, 13, 16 i 19–21 – wynosi 5 000 zł.
6. Właściwy organ, w przypadku gdy budowa nie została zakończona, po wniesieniu opłaty, o której mowa w ust. 5, zezwala, w drodze postanowienia, na dokończenie
budowy.
7. W przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej właściwy organ
wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1.
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Art. 50. [Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych] 1. W przypadkach
innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 właściwy organ wstrzymuje
postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych:
1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia lub
2) w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź
zagrożenie środowiska, lub
3) na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1, lub
4) w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu
na budowę bądź w przepisach.
2. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych należy:
1) podać przyczynę wstrzymania robót;
2) ustalić wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń.
3. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych można nałożyć obowiązek
przedstawienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, inwentaryzacji
wykonanych robót budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz.
4. Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci ważność po upływie 2
miesięcy od dnia doręczenia, chyba że w tym terminie zostanie wydana decyzja, o
której mowa w art. 50a pkt 2 albo w art. 51 ust. 1.
5. Na postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych służy zażalenie.
Art. 50a. [Nakaz całkowitej albo częściowej rozbiórki] Właściwy organ w przypadku wykonywania robót budowlanych – pomimo wstrzymania ich wykonywania
postanowieniem:
1) o którym mowa w art. 48 ust. 2 oraz w art. 49b ust. 2 – nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części;
2) o którym mowa w art. 50 ust. 1 – nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkę części
obiektu budowlanego wykonanego po doręczeniu postanowienia albo doprowadzenie
obiektu budowlanego do stanu poprzedniego.
Art. 51. [Nakaz zaniechania dalszych robót budowlanych lub sporządzenia projektu zamiennego] 1. Przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o
którym mowa w art. 50 ust. 1, właściwy organ 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 budowlanego
lub innych warunków pozwolenia na budowę – nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu 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 budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych
zmian.
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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.
3. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza 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, właściwy organ 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.
5. W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt
3, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych
bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.
6. Przepisów ust. 4 i 5 dotyczących pozwolenia na użytkowanie nie stosuje się do
robót budowlanych innych niż budowa bądź przebudowa 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 albo w art. 49b, zostały wykonane
w sposób, o którym mowa w art. 50 ust. 1.
Art. 52. [Czynności dokonane na koszt inwestora, właściciela lub zarządcy obiektu
budowlanego] Inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany
na swój koszt dokonać czynności nakazanych w decyzji, o której mowa w art. 48, art.
49b, art. 50a oraz art. 51.
Art. 53. [Stosowanie przepisów ustawy] Przepis art. 52 stosuje się również do
obiektów budowlanych, podlegających rozbiórce w terminach, o których mowa w art.
36 ust. 1 pkt 3.
Art. 54. [Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego] Do użytkowania
obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę,
można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu
o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.
Art. 55. [Ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie] Przed przystąpieniem
do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu
na użytkowanie, jeżeli:
1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest
on zaliczony do kategorii V, IX–XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII–XXX, o których
mowa w załączniku do ustawy;
2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;
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3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
Art. 55a. [Metodologie obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego] Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, metodologie obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, o
którym mowa w art. 5 ust. 3 oraz sposób sporządzania i wzór świadectw ich charakterystyki energetycznej uwzględniając w szczególności: dane ilościowe i wskaźniki
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego, dane osoby wykonującej
świadectwo charakterystyki energetycznej oraz niezbędne dane osobowe właściciela
budynku lub lokalu mieszkalnego, mając na uwadze poprawność wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej.
Art. 56. [Zawiadomienie odpowiednich organów o zakończeniu budowy] 1. Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością
wynikającą z przepisów szczególnych, organy:
1) (uchylony),
2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
3) (uchylony),
4) Państwowej Straży Pożarnej
– o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego
użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym.
2. Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.
Art. 57. [Dokumenty dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy] 1. Do
zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
1) oryginał dziennika budowy;
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w
razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
4) protokoły badań i sprawdzeń;
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
7) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5
ust. 7;
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8) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych.
1a. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o
udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się
informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych
lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w
art. 34 ust. 6 pkt 1.
2. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu
lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w
razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
3. Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1,
oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56.
4. Inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1–3, jeżeli, w
wyniku ich sprawdzenia przez właściwy organ, okaże się, że są one niekompletne lub
posiadają braki i nieścisłości.
5. (uchylony).
6. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego
organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a.
7. W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, właściwy organ wymierza karę z
tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka
opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.
8. Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy
obiektu budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, właściwy organ
zwraca bezzwłocznie inwestorowi dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5.
Art. 58. (uchylony).
Art. 59. [Decyzja w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego] 1.
Właściwy organ wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a.
2. Właściwy organ może w pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego
określić warunki użytkowania tego obiektu albo uzależnić jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych.
3. Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że obiekt budowlany spełnia warunki, określone w ust. 1, pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych robót
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budowlanych związanych z obiektem, w wydanym pozwoleniu na użytkowanie może
określić termin wykonania tych robót.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
4a. Inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zakończeniu robót
budowlanych prowadzonych, po przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego,
na podstawie pozwolenia na użytkowanie.
5. Właściwy organ, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, odmawia wydania pozwolenia na
użytkowanie obiektu budowlanego w przypadku niespełnienia wymagań określonych
w ust. 1 i w art. 57 ust. 1–4. Przepisy art. 51 stosuje się odpowiednio.
6. Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ
przesyła niezwłocznie organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z
dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej.
7. Stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie
inwestor.
Art. 59a. [Obowiązkowa kontrola budowy] 1. Właściwy organ przeprowadza, na
wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia
jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie:
1) zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub
terenu;
2) zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w
zakresie:
a) charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
b) wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu
budowlanego,
c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),
d) wykonania urządzeń budowlanych,
e) zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
f) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich – w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
3) wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i
bezpieczeństwa pożarowego;
4) w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych – wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin
rozbiórki określony w pozwoleniu;
5) uporządkowania terenu budowy.
Art. 59b. (uchylony).
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Art. 59c. [Termin przeprowadzenia kontroli] 1. Właściwy organ przeprowadza
obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora.
O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od
dnia doręczenia wezwania.
2. Inwestor jest obowiązany uczestniczyć w obowiązkowej kontroli w wyznaczonym terminie.
Art. 59d. [Protokół z kontroli] 1. Właściwy organ, po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, sporządza protokół w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz
protokołu doręcza się inwestorowi bezzwłocznie po przeprowadzeniu kontroli, drugi
egzemplarz przekazuje się organowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje we właściwym organie.
1a. Dopuszcza się przekazanie protokołu organowi wyższego stopnia w formie
elektronicznej. W takim przypadku sporządza się dwa egzemplarze protokołu.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się przez okres istnienia obiektu
budowlanego.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór
protokołu obowiązkowej kontroli.
4. Wzór protokołu powinien obejmować w szczególności informacje dotyczące
danych osobowych osób uczestniczących w kontroli oraz informacje niezbędne do
ustalenia przebiegu i wyniku przeprowadzonej kontroli, w tym: adres i kategorię
obiektu budowlanego, ustalenia dotyczące zgodności wykonania obiektu budowlanego
z zatwierdzonym projektem budowlanym i innymi warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę.
Art. 59e. [Podmiot przeprowadzający obowiązkową kontrolę] Obowiązkową kontrolę budowy lub obiektu budowlanego może przeprowadzać, z upoważnienia właściwego organu nadzoru budowlanego, wyłącznie osoba zatrudniona w tym organie i
posiadająca uprawnienia budowlane.
Art. 59f. [Kara za nieprawidłowości wykryte podczas kontroli] 1. W przypadku
stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2, wymierza się karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s),
współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu
budowlanego (w).
2. Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł.
3. Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy.
4. W przypadku gdy w skład obiektu budowlanego, z wyjątkiem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wchodzą części odpowiadające różnym kategoriom, karę
stanowi suma kar obliczonych dla różnych kategorii.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w
art. 59a ust. 2, karę oblicza się odrębnie za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Karę
stanowi suma tak obliczonych kar.
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6. W przypadku wymierzenia kary właściwy organ, w drodze decyzji, odmawia
wydania pozwolenia na użytkowanie i przeprowadza, w odpowiednim zakresie, postępowanie, o którym mowa w art. 51.
Art. 59g. [Wymierzenie kary w drodze postanowienia] 1. Karę, o której mowa w
art. 59f ust. 1, właściwy organ wymierza w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.
2. Wymierzoną karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia,
o którym mowa w ust. 1, w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek
bankowy tego urzędu.
3. W przypadku nieuiszczenia kary w terminie podlega ona ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków, o których mowa w ust. 3, jest wojewoda.
5. Do kar, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.
60, z późn. zm.), z tym że uprawnienia organu podatkowego, z wyjątkiem określonego
w ust. 1, przysługują wojewodzie.
6. Organ właściwy do wydania, zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności
postanowienia niezwłocznie przesyła kopię wydanego postanowienia właściwemu
wojewodzie.
Art. 60. [Przekazanie dokumentacji budowy] 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.
Rozdział 6
Utrzymanie obiektów budowlanych
Art. 61. [Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego] Właściciel lub
zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5
ust. 2;
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w
razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z
działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy
sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska
lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie
zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia
ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Art. 62. [Kontrola obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania] 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:
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a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania
obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego
oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień
instalacji i aparatów;
3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w
terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni
zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;
4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;
5) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych:
a) co najmniej raz na 2 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub
stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
b) co najmniej raz na 4 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub
stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych
gazem;
6) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości
w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12
kW.
1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
1b. Instalacje ogrzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20
kW użytkowanymi co najmniej 15 lat, licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła, powinny być poddane przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności energetycznej i doboru
wielkości kotła, a także ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji, jaką
ma ona spełniać. Kontrolę tę przeprowadza się w roku następnym po roku, w którym
upłynęło 15 lat użytkowania kotła, a kontrolę kotłów, które z dniem 31 grudnia 2009
r. użytkowane są już ponad 15 lat, przeprowadza się do dnia 31 grudnia 2010 r.
2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i
zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:
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a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 ust. 1.
3. Właściwy organ – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego
obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub
zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie
kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu
technicznego obiektu lub jego części.
4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5–6a, przeprowadzają
osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 i pkt 6 oraz
ust. 1b, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
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. 63. [Przechowywanie dokumentów i projektów technicznych] 1. Właściciel
lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe
i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego
użytkowania.
2. W przypadku opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, który jest zajmowany przez organy
administracji publicznej lub w którym świadczone są usługi znacznej liczbie osób, jak
dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze, świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu w budynku.
3. Właściciel budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7, jest obowiązany zapewnić
sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli:
1) upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku;
2) w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.
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Art. 63a. (uchylony).
Art. 64. [Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego] 1. Właściciel lub
zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o
którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument
przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.
2. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1,
nie obejmuje właścicieli i zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 ust. 1;
3) dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu
mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.
3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego
stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o
których mowa w art. 63, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór
książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia.
Art. 65. [Udostępnianie dokumentów przedstawicielom właściwego organu] Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać dokumenty,
o których mowa w art. 64 ust. 3, przedstawicielom właściwego organu oraz innych
jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania
przepisów obowiązujących w budownictwie.
Art. 66. [Nakaz usunięcia nieprawidłowości z obiektu budowlanego] 1. W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:
1) może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska
albo
2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu
mienia lub środowisku, albo
3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo
4) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia
– właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.
2. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1–3, właściwy organ może zakazać
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości. Decyzja o zakazie użytkowania obiektu, jeżeli występują okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu i może
być ogłoszona ustnie.
Art. 67. [Nakaz rozbioru obiektu budowlanego nienadającego się do remontu] 1.
Jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu,
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odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi
lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy
przystąpienia do tych robót i ich zakończenia.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru
zabytków.
3. W stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a
objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, decyzję, o której mowa w ust. 1, właściwy organ wydaje po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w terminie
30 dni. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się za uzgodnienie.
Art. 68. [Nakaz opróżnienia budynku grożącego zawaleniem] W razie stwierdzenia
potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi,
bezpośrednio grożącego zawaleniem, właściwy organ jest obowiązany:
1) nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi lub
zarządcy obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie
całości lub części budynku z użytkowania;
2) przesłać decyzję, o której mowa w pkt 1, obowiązanemu do zapewnienia lokali
zamiennych na podstawie odrębnych przepisów;
3) zarządzić:
a) umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa
ludzi lub mienia oraz o zakazie jego użytkowania,
b) wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi
lub mienia, z określeniem, technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania.
Art. 69. [Zastosowanie środków zabezpieczających] 1. W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi
lub mienia, właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających.
2. Do zastosowania, na koszt właściciela lub zarządcy, środków przewidzianych w
ust. 1 są upoważnione również organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej. O podjętych działaniach organy te powinny niezwłocznie zawiadomić właściwy organ.
Art. 70. [Obowiązek usunięcia stwierdzonych uszkodzeń w obiektach budowlanych] 1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której
mowa w art. 62 ust. 1, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które
mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia
bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie
prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z
kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu. Właściwy organ, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w
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celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o
których mowa w ust. 1.
Art. 71. [Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na
podstawie wymaganego zgłoszenia] 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.
2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga
zgłoszenia właściwemu organowi. 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 wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez
ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
6) w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie,
brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, 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, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od
doręczenia zgłoszenia.
4a. (uchylony).
5. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania
obiektu budowlanego lub jego części:
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1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
2) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 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;
2) objętych obowiązkiem zgłoszenia – do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2,
stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2–4.
7. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.
Art. 71a. [Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez
wymaganego zgłoszenia] 1. W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ, w drodze postanowienia:
1) wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części;
2) nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów, o
których mowa w art. 71 ust. 2.
2. Po upływie terminu lub na wniosek zobowiązanego, właściwy organ sprawdza
wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i – w przypadku stwierdzenia
jego wykonania – w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na
postanowienie przysługuje zażalenie.
3. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o
których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu
podwyższeniu.
4. W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w ust.
1, albo dalszego użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo jego
wstrzymania, albo zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3–5, właściwy organ, w
drodze decyzji, nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części.
Art. 72. [Warunki i tryb postępowania w sprawach rozbiórek] 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb postępowania w
sprawach rozbiórek, o których mowa w art. 67.
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2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób
i warunki przeprowadzania oraz tryb postępowania w sprawach rozbiórek obiektów
budowlanych, wykonywanych metodą wybuchową.
3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy określić czynności właściwego organu prowadzącego postępowanie w sprawie rozbiórki oraz obowiązki nakładane na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego oraz warunki ich wykonania,
mając na uwadze, że obowiązki te powinny być technicznie uzasadnione i nie powodować nadmiernego obciążenia właściciela lub zarządcy.
Rozdział 7
Katastrofa budowlana
Art. 73. [Katastrofa budowlana] 1. Katastrofą budowlaną jest niezamierzone,
gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych
elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.
2. Nie jest katastrofą budowlaną:
1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do
naprawy lub wymiany;
2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;
3) awaria instalacji.
Art. 74. [Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej]
Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi właściwy organ nadzoru budowlanego.
Art. 75. [Postępowanie w razie katastrofy budowlanej] 1. W razie katastrofy
budowlanej w budowanym, rozbieranym lub użytkowanym obiekcie budowlanym,
kierownik budowy (robót), właściciel, zarządca lub użytkownik jest obowiązany:
1) zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się
skutków katastrofy;
2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania, o którym mowa w art. 74;
3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
a) właściwy organ,
b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję,
c) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego,
jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,
d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów.
2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do czynności mających na celu ratowanie
życia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem się skutków katastrofy. W tych przypadkach należy szczegółowo opisać stan po katastrofie oraz zmiany w nim wprowadzone,
z oznaczeniem miejsc ich wprowadzenia na szkicach i, w miarę możliwości, na fotografiach.
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Art. 76. [Działanie organu nadzoru budowlanego po otrzymaniu zawiadomienia o
katastrofie budowlanej] 1. Organ, o którym mowa w art. 74, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej jest obowiązany:
1) niezwłocznie powołać komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi
lub mienia;
2) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej właściwy organ nadzoru
budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wchodzą: przedstawiciel właściwego organu jako przewodniczący, przedstawiciele innych zainteresowanych lub
właściwych rzeczowo organów administracji rządowej, przedstawiciele samorządu
terytorialnego, a także, w miarę potrzeby, rzeczoznawcy lub inne osoby posiadające
wymagane kwalifikacje zawodowe.
3. Do udziału w czynnościach komisji mogą być wezwani:
1) inwestor, właściciel lub zarządca oraz użytkownik obiektu budowlanego;
2) projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta wyrobów budowlanych;
3) osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
4. Organ, o którym mowa w art. 74, może nakazać właścicielowi lub zarządcy, w
drodze decyzji, zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz obiektu budowlanego, który
uległ katastrofie, uporządkowanie terenu lub wykonanie innych niezbędnych czynności i robót budowlanych. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być
ogłoszona ustnie. W razie niewykonania lub nadmiernej zwłoki w wykonaniu decyzji
przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, organ zapewni jej wykonanie na
koszt i ryzyko zobowiązanego.
Art. 77. [Przejęcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego] Organy, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 2, mogą
przejąć prowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności powstania
katastrofy budowlanej.
Art. 78. [Sporządzenie ekspertyzy] 1. Po zakończeniu prac komisji właściwy organ
niezwłocznie wydaje decyzję określającą zakres i termin wykonania niezbędnych robót
w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do
czasu wykonania robót doprowadzających obiekt do stanu właściwego.
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, może zlecić na koszt inwestora, właściciela lub
zarządcy obiektu budowlanego sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to niezbędne do
wydania decyzji lub do ustalenia przyczyn katastrofy.
Art. 79. [Podjęcie działań niezbędnych do usunięcia skutków katastrofy budowlanej] Inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego po zakończeniu postępowania, o którym mowa w art. 78, jest obowiązany podjąć niezwłocznie działania
niezbędne do usunięcia skutków katastrofy budowlanej.
Rozdział 8
Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
Art. 80. [Podmioty wykonujące zadania administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego] 1. Zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonują, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, następujące organy:
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1) starosta;
2) wojewoda;
3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
2. Zadania nadzoru budowlanego wykonują, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, następujące
organy:
1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego;
2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako
kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej
administracji wojewódzkiej;
3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
3. (uchylony).
4. Administrację architektoniczno-budowlaną i nadzór budowlany w dziedzinie
górnictwa sprawują organy określone w odrębnych przepisach.
Art. 81. [Obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego] 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 wyrobów budowlanych;
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą;
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.
4. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy
wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego 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. 81a. [Czynności kontrolne dotyczące obiektów budowlanych] 1. Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu:
1) do obiektu budowlanego;
2) na teren:
a) budowy,
307

Załaczniki

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
i B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w .
yd ww

W

b) zakładu pracy,
c) (uchylona).
2. Czynności kontrolne, związane z wykonywaniem uprawnień organów nadzoru budowlanego, przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika budowy lub
robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądź osób przez nich
upoważnionych albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym – w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub
zarządcy budynku.
3. W przypadku kontroli podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, w razie nieobecności osób, o których mowa w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach, czynności kontrolne
mogą być dokonywane w obecności przywołanego pełnoletniego świadka.
4. Czynności kontrolne dotyczące obiektów budowlanych, które są w zarządzie
państw obcych albo są użytkowane przez przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych tych państw lub przez inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów
lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, mogą być wykonywane za
zgodą tych przedstawicieli lub osób.
Art. 81b. (uchylony).
Art. 81c. [Żądanie udostępnienia dokumentacji przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego] 1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu zadań określonych
przepisami prawa budowlanego mogą żądać od uczestników procesu budowlanego,
właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów:
1) związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do
użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego;
2) świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
2. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w
razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub
robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć,
w drodze postanowienia, na osoby, o których mowa w ust. 1, obowiązek dostarczenia
w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i
ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia.
3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie.
4. W razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen lub ekspertyz
albo w razie dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę
będącą ich przedmiotem, organ administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego może zlecić wykonanie tych ocen lub ekspertyz albo wykonanie
dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia.
Art. 82. [Organy administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji]
1. Do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej należą sprawy
określone w ustawie i niezastrzeżone do właściwości innych organów.
2. Organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jest starosta.
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3. Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego
stopnia w stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach obiektów
i robót budowlanych:
1) usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a
także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
2) hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i
korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;
3) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami
służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem
drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
3a) usytuowanych na obszarze kolejowym;
4) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
5) usytuowanych na terenach zamkniętych;
6) (uchylony).
4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, także inne niż wymienione w ust. 3 obiekty i roboty budowlane, w sprawach których organem pierwszej
instancji jest wojewoda.
Art. 82a. [Wyłączenie stosowania przepisów innej ustawy] Starosta nie może
powierzyć gminom, w drodze porozumienia, sprawy z zakresu swojej właściwości jako
organu administracji architektoniczno-budowlanej. Przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z
późn. zm.) nie stosuje się.
Art. 82b. [Zadania organu administracji architektoniczno-budowlanej] 1. Organy
administracji architektoniczno-budowlanej:
1) prowadzą rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu
na budowę i przekazują do organu wyższego stopnia wprowadzone do niego dane, z
zastrzeżeniem pkt 1a;
1a) prowadzą odrębny rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczących terenów zamkniętych;
2) przekazują bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego:
a) kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
b) kopie ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
wraz z tym projektem,
c) kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa
budowlanego;
3) uczestniczą, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępniają wszelkie dokumenty i informacje związane z tymi czynnościami.
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2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzony jest w formie elektronicznej.
Dane wprowadza się do rejestru i przesyła drogą elektroniczną do organu wyższego
stopnia na bieżąco.
3. Dopuszcza się prowadzenie rejestru w innej formie niż określona w ust. 2. W
takim przypadku uwierzytelnioną kopię rejestru przekazuje się do organu wyższego
stopnia do piątego dnia każdego miesiąca lub, jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od
pracy, pierwszego dnia roboczego po tym terminie.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia,
wzory rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę,
sposób ich prowadzenia oraz organy, które mogą prowadzić rejestr w formie, o której
mowa w ust. 3, uwzględniając dane i informacje podlegające wpisowi do rejestru.
5. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę
powinien zawierać następujące dane:
1) identyfikujące organ prowadzący rejestr;
2) pochodzące ze złożonych wniosków i wydanych decyzji, w tym dane osobowe
inwestora oraz dane adresowe zamierzenia budowlanego;
3) w przypadku terenów zamkniętych – dotyczące przepisu prawnego, na podstawie którego teren został uznany za zamknięty.
6. Rejestry wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę
powinny być prowadzone w sposób uniemożliwiający zmianę dokonanych wpisów.
Art. 83. [Właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego] 1. Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art.
44 ust. 1, art. 48–51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust.
1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust.
1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76,
art. 78 oraz art. 97 ust. 1.
2. Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.
3. Do właściwości wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako organu
pierwszej instancji należą zadania i kompetencje określone w ust. 1, w sprawach, o
których mowa w art. 82 ust. 3 i 4.
Art. 83a. (uchylony).
Art. 84. [Zadania organów nadzoru budowlanego] 1. Do zadań organów nadzoru
budowlanego należy:
1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
2) kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
3) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
4) współdziałanie z organami kontroli państwowej.
2. Organy nadzoru budowlanego są obowiązane do:
1) bezzwłocznego przesyłania organom administracji architektoniczno-budowlanej
kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego;
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2) prowadzenia ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art.
82b ust. 1 pkt 2;
3) prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów
budowlanych;
4) prowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust.
1 pkt 3.
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór i
sposób prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.
6. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych powinna zawierać w szczególności: określenie organu prowadzącego ewidencję,
dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne niezbędne dane pochodzące ze składanych zawiadomień i decyzji.
Art. 84a. [Zakres kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego] 1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:
1) kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu
na budowę;
2) sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji;
3) sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.
2. Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego:
1) badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień;
2) sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień
wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.
Art. 84b. [Podmioty wykonujące kontrolę działalności organów administracji
architektoniczno-budowlanej] 1. Kontrolę działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej wykonują Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz
wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, który wykonuje tę kontrolę w stosunku
do starosty.
2. (uchylony).
3. W przypadku ustalenia przez organy nadzoru budowlanego, że zachodzą okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania albo stwierdzenie nieważności
decyzji wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, właściwy
organ administracji architektoniczno-budowlanej wznawia lub wszczyna z urzędu
postępowanie.
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4. Kontrolę działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i
organów nadzoru budowlanego przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych w
przepisach o kontroli w administracji rządowej.
Art. 85. [Współdziałanie organów w zakresie działań kontrolnych] Współdziałanie
organów nadzoru budowlanego z organami administracji architektoniczno-budowlanej
i organami kontroli państwowej obejmuje w szczególności:
1) uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenie wspólnych działań
kontrolnych;
2) przekazywanie i wymianę informacji o wynikach kontroli.
Art. 85a. [Stosowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej]
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r.
Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593).
Art. 86. [Powołanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego] 1. Powiatowy
inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostę spośród co najmniej
trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli starosta nie powoła powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w
terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, wojewódzki inspektor nadzoru
budowlanego wskazuje spośród nich kandydata, którego starosta powołuje na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
2. Starosta odwołuje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego:
1) w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego albo
2) na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.
3. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.
3a. W uzasadnionych przypadkach zakres działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego może obejmować więcej niż jeden powiat.
3b. Wojewoda, na wniosek właściwych starostów, może rozszerzyć zakres działania
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na więcej niż jeden powiat.
4. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań powiatowego inspektoratu
nadzoru budowlanego określa powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w regulaminie organizacyjnym.
Art. 87. [Powołanie wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego] 1. Wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2. (uchylony).
3. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego.
4. Organizację wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego określa regulamin ustalony przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego i zatwierdzony
przez wojewodę.
Art. 88. [Wymogi objęcia stanowiska Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego] 1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest centralnym organem admi312
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nistracji rządowej w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego.
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem właściwym w sprawach
indywidualnych, rozstrzyganych w drodze postępowania administracyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego.
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest powoływany przez Prezesa Rady
Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru,
na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa . Prezes Rady Ministrów odwołuje
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
3a. Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego może zajmować
osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) ma co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
3b. Informację o naborze na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w
siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o metodach i technikach naboru.
3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od
dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
3d. Nabór na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przeprowadza zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa , liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych
kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę
niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór,
oraz kompetencje kierownicze.
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3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 3d, może
być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która
posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
3f. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 3e, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
3g. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa .
3h. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o
naborze;
4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6) skład zespołu.
3i. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w
Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.
3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. (uchylony).
9. Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego są powoływani przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa , spośród osób wyłonionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru, na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
odwołuje zastępców Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
10. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 9, powołuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
11. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 9,
stosuje się odpowiednio ust. 3a–3j.
wersja obowiązująca od 2013-01-01
314

Załaczniki

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
i B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w .
yd ww

W

Art. 88a. [Zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego] 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:
a) osób posiadających uprawnienia budowlane,
b) rzeczoznawców budowlanych,
c) ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.
2. W rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zamieszcza się następujące dane:
1) imiona i nazwisko;
2) adres;
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;
4) informację o wykształceniu i 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;
9) informację o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego;
10) określenie zakresu rzeczoznawstwa – w rejestrze rzeczoznawców budowlanych;
11) informację o nałożonej karze z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie – w rejestrze ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej;
12) numer kancelaryjny;
13) pozycję rejestru;
14) datę wpisu do rejestru.
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:
1) numer decyzji o nadaniu uprawnień lub tytułu rzeczoznawcy;
2) datę i miejsce wydania decyzji o nałożeniu kary;
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;
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10) status kary;
11) inne uwagi dotyczące kary.
5. Udostępnieniu podlegają dane wymienione w ust. 2 pkt 1, 8–11 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.
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego 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.
Art. 88b. [Organizacja i zakres zadań Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego]
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.
3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego określa Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w regulaminie
organizacyjnym.
Art. 89. (uchylony).
Art. 89a. [Właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa] Do właściwości organów administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa należą
sprawy i związane z nimi środki działania określone w ustawie, dotyczące obiektów i
robót budowlanych zakładów górniczych.
Art. 89b. [Obowiązek sprawdzenia przez inwestora postanowienia dotyczącego zakładów górniczych] Wojewoda w sprawach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 i 5,
oraz właściwe organy administracji architektoniczno-budowlanej w dziedzinie górnictwa przy wydawaniu pozwolenia na budowę są obowiązani do sprawdzenia posiadania
przez inwestora postanowienia o uzgodnieniu, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4.
Art. 89c. [Przestrzeganie poleceń starosty, wójta, burmistrza i prezydenta miasta]
1. W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z
budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych starosta, wójt, burmistrz
i prezydent miasta mogą wydać właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru
budowlanego polecenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.
Przepisy art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
(Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.
2. Starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta ponoszą wyłączną odpowiedzialność
za treść polecenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Polecenie przekazane ustnie wymaga potwierdzenia na piśmie.
4. Polecenie podlega niezwłocznemu wykonaniu. Powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego przedkłada bezzwłocznie sprawę wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru
budowlanego, jeżeli nie jest w stanie wykonać polecenia albo jeżeli polecenie narusza
prawo.
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Rozdział 9
Przepisy karne
Art. 90. [Odpowiedzialność za wykonywanie robót budowlanych zagrażających
życiu lub zdrowiu ludzi] Kto, w przypadkach określonych w art. 48, art. 49b, art. 50
ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2, wykonuje roboty budowlane,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
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Art. 91. [Odpowiedzialność za wykonywanie prac budowlanych bez uprawnień] 1.
Kto:
1) udaremnia określone ustawą czynności właściwych organów,
2) wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając
odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2. (uchylony).
Art. 91a. [Odpowiedzialność za nieutrzymywanie obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym] Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w
sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu
budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Art. 92. [Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie obowiązku usunięcia uszkodzeń
powodujących narażenie życia lub zdrowia] 1. Kto:
1) w razie katastrofy budowlanej nie dopełnia obowiązków określonych w art. 75
lub art. 79,
2) nie spełnia, określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych
uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla
ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska,
3) utrudnia, określone ustawą, czynności właściwych organów,
podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega kto, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej:
1) nie stosuje się do wydanych, na podstawie ustawy, decyzji właściwych organów;
2) (uchylony).
Art. 93. [Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów przy projektowaniu lub
wykonywaniu robót budowlanych] Kto:
1) przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie
przestrzega przepisów art. 5,
1a) przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby, naruszając przepis art.
10,
2) (uchylony),
317

Załaczniki

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
i B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w .
yd ww

W

3) dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art.
28 lub art. 31 ust. 2,
4) przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45,
5) dostarcza lub umożliwia dostarczenie energii, wody, ciepła lub gazu, naruszając
przepis art. 41 ust. 5,
6) wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy
lub rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu,
7) (uchylony),
8) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1,
9) nie spełnia, określonych w art. 63 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki
obiektu budowlanego,
9a) nie spełnia obowiązku przesłania protokołu, o którym mowa w art. 70 ust. 2,
9b) zmienia sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2, albo pomimo wniesienia sprzeciwu,
o którym mowa w art. 71 ust. 3–5,
10) nie udziela informacji lub nie udostępnia dokumentów, o których mowa w art.
81c ust. 1, żądanych przez właściwy organ, związanych z prowadzeniem robót budowlanych, przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania lub jego utrzymaniem,
11) sporządza i przekazuje do obrotu prawnego świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej
samodzielną całość techniczno-użytkową nie posiadając uprawnień, o których mowa w
art. 5 ust. 8,
podlega karze grzywny.
Art. 94. [Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia]
Orzekanie w sprawach o czyny, określone w art. 92 i art. 93, następuje na podstawie
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Rozdział 10
Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
Art. 95. [Osoby podlegające odpowiedzialności zawodowej w budownictwie] Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby wykonujące samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, które:
1) dopuściły się występków lub wykroczeń, określonych ustawą;
2) zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
3) wskutek rażących błędów lub zaniedbań, spowodowały zagrożenie życia lub
zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne;
4) nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki;
5) uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonują niedbale obowiązki
wynikające z pełnienia tego nadzoru.
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Art. 96. [Kary za popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową
w budownictwie] 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.
4. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie może być
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 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. 97. [Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie]
1. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wszczyna
się na wniosek organu nadzoru budowlanego, właściwego dla miejsca popełnienia czynu lub stwierdzającego popełnienie czynu, złożony po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać określenie zarzucanego
czynu, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wskazanie dowodów.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może złożyć w zakresie swojej właściwości
organ samorządu zawodowego.
Art. 98. [Organy orzekające w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie] 1. W sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie orzekają
organy samorządu zawodowego.
2. Właściwość organów samorządu zawodowego w sprawach odpowiedzialności
zawodowej w budownictwie regulują odrębne przepisy.
Art. 99. [Decyzja o ukaraniu] 1. Ostateczną decyzję o ukaraniu, w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, przesyła się do wiadomości:
1) jednostce organizacyjnej zatrudniającej osobę ukaraną;
2) właściwemu stowarzyszeniu;
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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.
Art. 100. [Zakaz wszczęcia postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w
budownictwie] Nie można wszcząć postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organy nadzoru
budowlanego wiadomości o popełnieniu czynu, powodującego tę odpowiedzialność i
nie później niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia robót budowlanych albo zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
obiektu budowlanego.
Art. 101. [Zatarcie kary] 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.
3. Zatarcie kary podlega odnotowaniu w centralnym rejestrze ukaranych.
Art. 102. (uchylony).
Rozdział 11
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 103. [Stosowanie przepisów ustawy] 1. Do spraw wszczętych przed dniem
wejścia w życie ustawy, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy
ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepisu art. 48 nie stosuje się do obiektów, których budowa została zakończona
przed dniem wejścia w życie ustawy lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Do takich obiektów stosuje się przepisy
dotychczasowe.
3. Właściwość organów do załatwiania spraw, o których mowa w ust. 1, określa się
na podstawie przepisów ustawy.
Art. 104. [Zachowanie dotychczasowych uprawnień] Osoby, które, przed dniem
wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym
zakresie.
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Art. 105. [Przepisy pozostające w mocy] 1. Decyzje o dopuszczeniu do powszechnego stosowania w budownictwie nowych materiałów budowlanych, wydane przed
dniem wejścia w życie ustawy, pozostają w mocy w dotychczasowym zakresie.
2. (pominięty).
Art. 106. (pominięty).
Art. 107. [Przepisy uchylone] 1. Traci moc ustawa z dnia 24 października 1974 r. –
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229, z 1981 r. Nr 12, poz. 57, z 1983 r. Nr 44,
poz. 200 i 201, z 1984 r. Nr 35, poz. 185 i 186, z 1987 r. Nr 21, poz. 124, z 1988 r. Nr
41, poz. 324 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198), z zastrzeżeniem art. 103 ust. 2.
2. (pominięty).
Art. 108. [Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.

PODSTAWOWE ZAPISY Z KODEKSU CYWILNEGO.

Dział II. RĘKOJMIA ZA WADY Art. 556. [Rękojmia za wady fizyczne i prawne]

Art. 558. [Modyfikacja odpowiedzialności] § 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.
Art. 560. [Odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny] § 1. Jeżeli rzecz sprzedana
ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże
kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz
wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie
ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana,
chyba że wady są nieistotne.
§ 3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad
pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
§ 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym
koszty, jakie poniósł kupujący.
Art. 561. [Wymiana rzeczy lub usunięcie wad] § 1. Jeżeli przedmiotem sprzedaży
są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, kupujący może żądać dostarczenia zamiast
rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody
wynikłej z opóźnienia.
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§ 2. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, a sprzedawcą jest wytwórca tej rzeczy, kupujący może żądać usunięcia wady, wyznaczając w
tym celu sprzedawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Sprzedawca może odmówić usunięcia
wady, gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów.
§ 3. Przepisy powyższe nie wyłączają uprawnienia do odstąpienia od umowy lub do
żądania obniżenia ceny.
Dział III. GWARANCJA JAKOŚCI Art. 577. [Gwarancja] § 1. W wypadku
gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy
sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest
obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od
wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.
§ 2. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok
licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
Art. 578. [Zakres odpowiedzialności gwaranta] Jeżeli w gwarancji inaczej nie
zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z
przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
Art. 579. [Rękojmia a gwarancja] Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu
rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
Art. 580. [Wykonywanie uprawnień z gwarancji] § 1. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca
wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w
miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.
§ 2. Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w odpowiednim terminie i dostarczyć uprawnionemu z gwarancji rzecz na swój koszt do
miejsca wskazanego w paragrafie poprzedzającym.
§ 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od
wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi gwarant.
Art. 581. [Termin gwarancji] § 1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant
dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad
albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.
Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do
części wymienionej.
§ 2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu
którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z
niej korzystać.
Art. 582 . (skreślony).
Tytuł XIII. DOSTAWA.Art. 605. [Umowa dostawy] Przez umowę dostawy
dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku
oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do
odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny.
322

Załaczniki

o
w
ct
ni l
ow .p
ud com
i B r.
o kto
aw tru
Pr ns
o
w ko
ct ro
ni biu
aw w .
yd ww

W

Art. 605. [Stosowanie przepisów o sprzedaży konsumenckiej] Jeżeli umowa dostawy jest zawierana w zakresie działalności przedsiębiorstwa dostawcy, a odbiorcą jest
osoba fizyczna, która nabywa rzeczy w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, do umowy tej stosuje się przepisy o sprzedaży konsumenckiej.
Art. 606. [Forma umowy dostawy] Umowa dostawy powinna być stwierdzona
pismem.
Art. 607. [Nieodpowiednie surowce lub materiały] Jeżeli surowce lub materiały
niezbędne do wykonania przedmiotu dostawy a dostarczane przez odbiorcę są nieprzydatne do prawidłowego wykonania przedmiotu dostawy, dostawca obowiązany
jest niezwłocznie zawiadomić o tym odbiorcę.
Art. 608. [Umowne zastrzeżenie jakości rzeczy] § 1. Jeżeli w umowie zastrzeżono,
że wytworzenie zamówionych rzeczy ma nastąpić z surowców określonego gatunku
lub pochodzenia, dostawca powinien zawiadomić odbiorcę o ich przygotowaniu do
produkcji i jest obowiązany zezwolić odbiorcy na sprawdzenie ich jakości.
§ 2. Jeżeli w umowie zastrzeżono, że wytworzenie zamówionych rzeczy ma nastąpić w określony sposób, dostawca jest obowiązany zezwolić odbiorcy na sprawdzenie
procesu produkcji.
Art. 609. [Rękojmia za wady fizyczne dostarczonych rzeczy] Dostawca ponosi
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonych rzeczy także w
tym wypadku, gdy wytworzenie rzeczy nastąpiło w sposób określony przez odbiorcę
lub według dostarczonej przez niego dokumentacji technologicznej, chyba że dostawca, mimo zachowania należytej staranności, nie mógł wykryć wadliwości sposobu
produkcji lub dokumentacji technologicznej albo że odbiorca, mimo zwrócenia przez
dostawcę uwagi na powyższe wadliwości, obstawał przy podanym przez siebie sposobie produkcji lub dokumentacji technologicznej.
Art. 610. [Opóźnienie rozpoczęcia produkcji] Jeżeli dostawca opóźnia się z rozpoczęciem wytwarzania przedmiotu dostawy lub poszczególnych jego części tak dalece,
że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je dostarczyć w czasie umówionym, odbiorca
może nie wyznaczając terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu dostarczenia przedmiotu dostawy.
Art. 611. [Wadliwe wykonywanie] Jeżeli w toku wytwarzania przedmiotu dostawy
okaże się, że dostawca wykonywa ten przedmiot w sposób wadliwy albo sprzeczny z
umową, odbiorca może wezwać dostawcę do zmiany sposobu wykonania wyznaczając
dostawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu od umowy odstąpić.
Art. 612. [Stosowanie przepisów o sprzedaży] W przedmiotach nie uregulowanych
przepisami niniejszego tytułu, do praw i obowiązków dostawcy i odbiorcy stosuje się
odpowiednio przepisy o sprzedaży.
Tytuł XV. UMOWA O DZIEŁO Art. 627. [Przedmiot umowy o dzieło] Przez
umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego
dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
Art. 627. [Stosowanie przepisów o sprzedaży konsumenckiej] Do umowy zawartej,
w zakresie działalności przedsiębiorstwa przyjmującego zamówienie, z osobą fizyczną,
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która zamawia dzieło, będące rzeczą ruchomą, w celu niezwiązanym z jej działalnością
gospodarczą ani zawodową, stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży konsumenckiej.
Art. 628. [Wynagrodzenie ryczałtowe] § 1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony
nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia,
poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za
dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz
innym nakładom przyjmującego zamówienie.
§ 2. Przepisy dotyczące sprzedaży według cen sztywnych, maksymalnych, minimalnych i wynikowych stosuje się odpowiednio.
Art. 629. [Wynagrodzenie kosztorysowe] Jeżeli strony określiły wynagrodzenie na
podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie
kosztorysowe), a w toku wykonywania dzieła zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło wysokość cen lub stawek obowiązujących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego
wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak należności uiszczonej za materiały lub robociznę przed zmianą cen lub stawek.
Art. 630. [Prace dodatkowe] § 1. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac
planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego
podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko
wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności
prac dodatkowych.
§ 2. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli
wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego.
Art. 631. [Podwyższenie wynagrodzenia kosztorysowego] Gdyby w wypadkach
przewidzianych w dwóch artykułach poprzedzających zaszła konieczność znacznego
podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający może od umowy odstąpić, powinien jednak uczynić to niezwłocznie i zapłacić przyjmującemu zamówienie
odpowiednią część umówionego wynagrodzenia.
Art. 632. [Niemożność podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego] § 1. Jeżeli
strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można
było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć,
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
Art. 633. [Wykonanie dzieła z materiałów zamawiającego] Jeżeli materiałów na
wykonanie dzieła dostarcza zamawiający, przyjmujący zamówienie powinien ich użyć
w sposób odpowiedni oraz złożyć rachunek i zwrócić nie zużytą część.
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Art. 634. [Okoliczności przeszkadzające prawidłowemu wykonaniu] Jeżeli materiał
dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła
albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego.
Art. 635. [Opóźnienie prac] Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je
ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.
Art. 636. [Wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie dzieła] § 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,
zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie
dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.
§ 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia
od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i
wydania rozpoczętego dzieła.
Art. 637. [Rękojmia za wady dzieła] § 1. Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może
żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie
przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.
§ 2. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący
zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać
obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Art. 638. [Stosowanie przepisów o sprzedaży] Jeżeli z artykułów poprzedzających
nie wynika nic innego, do rękojmi za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o
rękojmi przy sprzedaży.
Art. 639. [Zapłata mimo niewykonania] Zamawiający nie może odmówić zapłaty
wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów
je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego. Jednakże
w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.
Art. 640. [Współdziałanie w wykonaniu dzieła] Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący
zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż
po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia
od umowy.
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Art. 641. [Utrata lub uszkodzenie materiału lub dzieła] § 1. Niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału na wykonanie dzieła obciąża tego, kto
materiału dostarczył.
§ 2. Gdy dzieło uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości materiału dostarczonego przez zamawiającego albo wskutek wykonania dzieła według jego
wskazówek, przyjmujący zamówienie może żądać za wykonaną pracę umówionego
wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził zamawiającego o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia dzieła.
Art. 642. [Zapłata wynagrodzenia] § 1. W braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła.
§ 2. Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone
za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze
świadczeń częściowych.
Art. 643. [Obowiązek odebrania dzieła] Zamawiający obowiązany jest odebrać
dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem.
Art. 644. [Odstąpienie od umowy przez zamawiającego] Dopóki dzieło nie zostało
ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione
wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.
Art. 645. [Śmierć przyjmującego zamówienie] § 1. Umowa o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie, rozwiązuje się
wskutek jego śmierci lub niezdolności do pracy.
§ 2. Jeżeli materiał był własnością przyjmującego zamówienie, a dzieło częściowo
wykonane przedstawia ze względu na zamierzony cel umowy wartość dla zamawiającego, przyjmujący zamówienie lub jego spadkobierca może żądać, ażeby zamawiający
odebrał materiał w stanie, w jakim się znajduje, za zapłatą jego wartości oraz odpowiedniej części wynagrodzenia.
Art. 646. [Przedawnienie roszczeń] Roszczenia wynikające z umowy o dzieło
przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.
Tytuł XVI. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Art. 647. [Umowa o roboty
budowlane].
Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy
technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe
przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Art. 647. [Zakres robót] § 1. W umowie o roboty budowlane, o której mowa w
art. 647, zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony
ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą
podwykonawców.
§ 2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą
jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia
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mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi
na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
§ 3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest
wymagana zgoda inwestora i wykonawcy. Przepis § 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
§ 4. Umowy, o których mowa w § 2 i 3, powinny być dokonane w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
§ 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą
solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez podwykonawcę.
§ 6. Odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym artykule, są
nieważne.
Art. 648. [Forma umowy o roboty budowlane] § 1. Umowa o roboty budowlane
powinna być stwierdzona pismem.
§ 2. Wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część składową
umowy.
§ 3. (skreślony).
Art. 649. [Zakres robót] W razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął
się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy.
Art. 649. [Gwarancja zapłaty] § 1. Gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zwanej
dalej „gwarancją zapłaty”, inwestor udziela wykonawcy (generalnemu wykonawcy) w
celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie
robót budowlanych.
§ 2. Gwarancją zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora.
§ 3. Strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabezpieczenia
wierzytelności.
Art. 649. [Zakaz wyłączania lub ograniczania żądania gwarancji zapłaty] § 1. Nie
można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć prawa wykonawcy (generalnego wykonawcy) do żądania od inwestora gwarancji zapłaty.
§ 2. Odstąpienie inwestora od umowy spowodowane żądaniem wykonawcy (generalnego wykonawcy) przedstawienia gwarancji zapłaty jest bezskuteczne.
Art. 649. [Wysokość gwarancji zapłaty § 1. Wykonawca (generalny wykonawca)
robót budowlanych może w każdym czasie żądać od inwestora gwarancji zapłaty do
wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy
oraz robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na
piśmie przez inwestora.
§ 2. Udzielenie gwarancji zapłaty nie stoi na przeszkodzie żądaniu gwarancji zapłaty do łącznej wysokości określonej w § 1.
Art. 649. [Brak żądanej gwarancji załaty] § 1. Jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie terminie,
nie krótszym niż 45 dni, uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora
ze skutkiem na dzień odstąpienia.
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§ 2. Brak żądanej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych z przyczyn d otyczących inwestora.
§ 3. Inwestor nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania
robót budowlanych, jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) był gotów je wykonać,
lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora. Jednakże w wypadku takim
inwestor może odliczyć to, co wykonawca (generalny wykonawca) oszczędził z powodu niewykonania robót budowlanych.
Art. 649. [Dalsze stosowanie przepisów] Przepisy art. 6491-6494 stosuje się do
umów zawartych między wykonawcą (generalnym wykonawcą) a dalszymi wykonawcami (podwykonawcami).
Art. 650. (skreślony).
Art. 651. [Zawiadomienie inwestora o przeszkodach] Jeżeli dostarczona przez
inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić
o tym inwestora.
Art. 652. [Odpowiedzialność za szkody] Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od
inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na
zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.
Art. 653. (skreślony).
Art. 654. [Przyjmowanie robót wykonanych częściowo] W braku odmiennego
postanowienia umowy inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować
wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części
wynagrodzenia.
Art. 655. [Usterki wykonanego obiektu] Gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów,
maszyn lub urządzeń albo wskutek wykonania robót według wskazówek inwestora,
wykonawca może żądać umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części,
jeżeli uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu
albo jeżeli mimo zachowania należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości
dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń.
Art. 656. [Stosowanie przepisów o umowie o dzieło] § 1. Do skutków opóźnienia
się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi
za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia
od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o
dzieło.
§ 2. (skreślony).
Art. 657. [Odstąpienie od umowy] Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez
wykonawcę lub przez inwestora może być ograniczone lub wyłączone przez przepisy
szczególne.
Art. 658. [Umowa o wykonanie remontu] Przepisy niniejszego tytułu stosuje się
odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli.
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Wydawnictwo Prawo i Budownictwo proponuje nową serię wydawniczą w
zakresie budownictwa . Seria czerwona traktuje o wszelkich aspektach prawnych w budownictwie, seria zielona to opracowania z zakresu budownictwa
miejskiego,konstrukcji budowlanych i technologii robót budowlanych, seria
niebieska to wydawnictwo dotyczące utrzymania budynków, ekspertyz technicznych, oceny stanu technicznego i diagnostyki budynków oraz czarna seria
to zagadnienia budynków na trenach górniczych .
Wydawnictwa te są efektem doświadczeń zawodowych dr inż.Krzysztofa
Michalika i wykładów na kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach opracowane również jako skrypty ,podręczniki akademickie
dla przedmiotów Budownictwo Miejskie, Technologia Robót Budowlanych i
Projektowanie budynków na terenach Górniczych. Bliższe informacje na stronach internetowych:
www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl
www.rzeczoznawca-michalik.pl
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WYDAWNICTWO PRAWO I BUDOWNICTWO PROPONUJE
KSIĄŻKI TEGO SAMEGO AUTORA:
[
1].Michalik K.,” Odpowiedzialność prawna w budownictwie. ”- Wydawnictwo
Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.
[2].Michalik K. ,”Roboty ziemne w budownictwie.” - Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.
[3].Gąsiorowski .,Michalik K. ,”Projektowanie budynków sztywnych na terenach
górniczych .”-Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.
[4].Michalik K. ,”Ekspertyzy techniczne i diagnostyka w budownictwie .”-Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.
[5].Michalik K. ,”Kontrole okresowe budynków.” -Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.
W przygotowaniu:
[1].Michalik K. ,Gąsiorowski T. ,”Projektowanie ,realizacja, eksploatacja i remonty
budynków na terenach górniczych.”
[2].Michalik K. ,Gąsiorowski T.” Odszkodowania za uszkodzenia budynków na
terenach górniczych.”
[3].Michalik K., ”Remonty i naprawy budynków .”
[4].Michalik K., ”Budownictwo miejskie .”
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