
Poz. 2351

OBWIESZCZENIE

ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 grudnia 2021 r.

Prawo budowlane

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
i Dz. U. z 2019 r. poz. 1461
jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), z
wprowadzonych:

1) z dnia
innych ustaw (Dz. U. poz. 2127),

2) oraz z 2021 r. poz. 1135),

3) ust
poz. 11),

4) zania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 234),

5) ,

6) 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o ormacji o jego ochronie, udziale
w

(Dz. U. poz. 784),

7) Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. poz. 1986)

1 grudnia 2021 r.

2. Podany w

1) art. 18 pkt 7, art. 19 i art. 22 ustawy z dnia

Art. 18. zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkal-
nictwa Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Pub-
licznej zagospodarowania przestrzen-
nego o

n-
h mowa w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy zmienianej w art.

Art. 19. Komunikaty, o art. terminie co najmniej 3
danym komunikacie.
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Art. 22. Ustawa wchodzi w

1) art. 1 pkt 15 w zakresie:

a)
komunikacie, o art. 18 pkt 1,

b) art. 27b i art.
wprowadzenie danych i informacji do centralnej ewidencji emi komuni-
kacie, o mowa w art. 18 pkt 2,

c)
danych i informacji z komunikacie, o
w art. 18 pkt 3,

d) art
danych i informacji z komunikacie, o
mowa w art. 18 pkt 4,

e) z
j-

komunikacie, o art. 18 pkt 5,

f) art. 27g ust. 2 pkt
j-

komunikacie, o a w art. 18 pkt 6;

2)
komunikacie, o art. 18 pkt 1;

3)
kontroli z n-

komunikacie, o art. 18 pkt 7;

4) art. 10,

5) l-
nej komunikacie, o art. 18 pkt 1;

6) ;

2) art. 166 ustawy
oraz z 2021 r. poz. 1135),
1) Niniejsza dniu 29 r. pod numerem

2019/533/PL, zgodnie z 4 dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i nych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597),

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 r. ustanawia-
e-

Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

166. Ustawa wchodzi w dniem 5 2021 r., z

1) art. 145 i art.

2) art. 80, art. 115, art. 144 i art.

3) art. 96 pkt 18, art. 130, art. 134, art. 149 ust. 1 oraz art. dni od dnia

4) art. 38 ust. 6, art. 50, art. 52 ust. 5 7, art. 54 ust. 1 5 oraz art. 57 ust. dni

5) art. 9 ust. 1 pkt 1 8, art. 11 pkt 2, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 28 pkt 2 lit. b i c, art. 31, art. 83 oraz art. 141,
ycie z dniem 5 lipca 2022 r.;

6) dniem 1 stycznia 2022 r., z dniem
1 stycznia 2026 r.;

7) art. 58 ust. 1 pkt 4 i art. dniem 1 r.;
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8) art. 126 pkt dniem 1 stycznia 2023 r.;

9) art. 9 ust. 1 pkt dniem 1 r.;

10) art. 82 pkt 2, w zakresie dodawanego art. 100b, i art. dniem 1 r.;

11) art. 82 pkt 1, 2, w zakresie dodawanego art. 100a, i pkt 3 21, art. 93, art. 96 pkt 1 17 i 19, art. 105 oraz art. 162,
dniem 1 ;

3) art. 25 i art. 51 ustawy
(Dz. U. z 2021 r. poz. 11),

Art. 25. Przez okres 6 30 ust. 4d 4f ustawy zmie-
nianej w art. 6
lub projekt architektoniczno-budowlany.

51. Ustawa wchodzi w

1) art. 6 pkt 1 i 3, pkt 4 lit. e i f, pkt 14 lit. b i c, pkt 15 lit. a, pkt 17 i 21, art. 11 pkt 4 lit. c i pkt 7 lit. b w zakresie
dodawanego ust. 1e oraz pkt 8, art. 16, art. 20 pkt 5, art. 24, art. 48 i art. dniem nast

2) art. 6 pkt 4 lit. a i d, pkt 5 7, pkt 9 lit. c i d, pkt 13, pkt 14 lit. a i d, pkt 15 lit. b i c, pkt 16, 18, 22 i 23 oraz art. 25,

3) art. 14 pkt 1 3, pkt 4 lit. a i b, pkt 6, 7, 9 13 i 15 22 oraz art. 41 ie 2

4) art. 6 pkt 2, 8, pkt 9 lit. a i b, pkt 10 12, 19 i 20, art. 7 pkt 13, art. 11 pkt 1 3, pkt 4 lit. a i b, pkt 5, 6 i pkt 7 lit. a,
lit. b w zakresie dodawanych ust. 1b 1d oraz lit. c h, pkt 9 11, art. 12 oraz art. 14 pkt
w dniem 1 lipca 2021 r.;

5) art. 7 pkt 17, art. 26 ust. 1 i art. dniem 1 stycznia 2022 r.;

6) art. 8 pkt 2 w 3e ust. 2 i 3 oraz art. dniem 1 stycznia 2023 ;

4) art. 111 i art. 119 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich
farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234), e stanowi :

Art. 111. e-
pisy art. 76 80

Art. 119. Ustawa wchodzi w 29 ust. 7 i
wchodzi w dniem 1 stycznia 2024 r. ;

5) art. 26 ust. 1 i 4, art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o
informacji o w a-

aw (Dz. U. poz. 784)
1) Niniejsza ustawa w Rady 2011/92/UE

z dnia 13 grudnia 2011 r. w pry-
watne Urz. UE L 26 z 28.01.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 124 z 25.04.2014, str. 1, Dz. Urz.
UE L 174 z 03.07.2015, str. 44 oraz Dz. Urz. UE L 245 z 25.09.2019, str. 10).

Art. 26. w art. 72 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,
ponow-
ustawy,

art. 1 25, w

1) art. 72 ust. 1 pkt 1, 2, 4 6, 8 10, 14, 17, 18, 20, 21, 23
lub 26 ustawy zmienianej w art. 1 po-

art. 72 ust. 6 ustawy
zmienianej w art. 1, w
ustawy;

2) art. 86g ust. 1 usta-
wy zmienianej w art.
w art. 72 ust. 1 pkt 1, 2, 4 6, 8 10, 14, 17, 18, 20, 21, 23 lub 26 ustawy zmienianej w art.
o
z pkt 1;
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3) o art. 72 ust. 1 ustawy zmienianej w art.
decyzjami wskazanymi w pkt art. 72 ust. 6
ustawy zmienianej w art. 1, w

4. Do p
art. 1 25,

w o-
waniach, w

1) art. 85 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
art. 85 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu

2) art. 85 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
art. 85 ust. 3 ustawy zmienia-

nej w art. 1, w

28. Do
oraz decyzji, o art. 72 ust. 1 pkt 1, 2, 4 6, 8 10, 14, 17, 18, 20, 21, 23 lub 26 ustawy zmienianej
w art.

niniejszej
art. 1 4, art. 6, art. 8 12 i art. 14 25, w brzmieniu nadanym

1) wstrzymanie wykonania decyzji o
rozpatrzenia wniosku, o art. 86f ust. 2 ustawy zmienianej w art.
w

2) sprawie wstrzymania
wykonania decyzji o art. 86f
ust. 4 ustawy zmienianej w art.

3) art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23 lub 26 ustawy
zmienianej w art.
w przepisach ustaw zmienianych w art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 14, art. 16, art. 18, art. 19 i art. 21 24,
w

przepisach ustaw zmienianych w art. 8,
art. 9, art. 11, art. 12, art. 14, art. 16, art. 18, art. 19 i art. 21 24, w brzmieniu dotychczasowym;

4) w przypadku, o pkt

Art. 29. Ustawa wchodzi w ;

6) art. 3, Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 1986)

Art. 9 ust. 1 pkt 1a albo 16 ustawy
zmie e-

a-

tawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
dotychczaso

Art. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 57 ust. 3b ustawy zmienianej w art. 1
za art. 57 ust. 3b ustawy
zmienia

ane na podstawie tego przepisu.

Art. 6. .

mu: E. Witek
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Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. (poz. 2351)

USTAWA

z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane1)

Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej
budowy, utrzymania i tych
dziedzinach.

Art. 2. 1. Ustawy n

2. w

1) prawa geologicznego i w

2) prawa wodnego w dnych;

3) opiece nad zabytkami w

przestrzennego.

Art. 3. Ilek ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym instalacjami
jego przeznaczeniem, wzniesiony z

budowlanych;

2) budynku gruntem, wydzielony z prze-
dach;

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym zabudo-

h albo jednego
lokalu mieszkalnego i
budynku;

3)2) budowli
jak:

gruntem tablice reklamowe i
obronne (fortyfikacje), ochronne, h

m-
ne i wle sportowe, cmentarze, pomniki, a

,
morskich turbin wiatrowych i e pod

1)

1) dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w i ochrony
zdrowia na tymczasowych lub ruchomych w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy
89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71);

2) Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energe-
tycz z 18.06.2010, str. 13);

3) Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stoso-
w Urz.

UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z
2) 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w mor-

skich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r.
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3a)3) obiekcie liniowym
w trakcja

o-
dziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable zainstalowane
w

lanego;

4) na w

a)

b) inne obiekty architektury ogrodowej,

c)

5) tymczasowym obiekcie budowlanym -
kowania w w inne miejsce lub roz-

gruntem, jak: strzelnice, kioski
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i

5a)
-

komunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz z i
r-

6) budowie

7) robotach budowlanych
remoncie lub r

7a) przebudowie
-

przy-

pasa drogowego;

8) remoncie
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a

stanie pierwotnym;

9) zeniach budowlanych obiektem budowlanym,

w place pod

10) terenie budowy prze

11) prawie
z a-

12) prowadze-

13) dokumentacji budowy

obiektu, operaty geodezyjne i w przypadku realiz n-

14) dokumentacji powykonawczej naniesionymi zmianami dokona-
nymi w

3) W brzmieniu ustalonym
mies 2021 r.
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14a) projektowych rozumieniu art. 2 pkt 7a
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990);

14b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
o rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

15) przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego;

16) (uchylony)

17) (uchylony)

18) (uchylony)

19) ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117);

20) otoczeniu obiektu budowlanego na
tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

21) (uchylony)

22) (uchylony)

23) (uchylony)

Art. 4.
przepisami.

Art. 5. 1. Obiekt
budowlanymi
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z

1) do rozporz
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 zowane

UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z

a)

b)

c) higieny, zdrowia i

d)

e)

f)

g)

2) przeznaczeniem obiektu, w szcz zakresie:

a) zaopatrzenia w

b)

2a) ug telekomunikacyjnych, w -
netu;

3)

4) nnego

w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;

4a) minimalny udzia lokali mieszkalnych dost nosprawnych, o kt
o arszych
w liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;

5) higieny pracy;

6) wymaganiami obrony cywilnej;

7)
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8)

9) tym za-
pew

10)

2. Obiekt budowlany jego przeznaczeniem i

w wymaganiami, o
w ust. 1 pkt 1 7.

2a. W
efekt

twarzanie energii z takich
, a wysokiej charakterystyce energetycznej.

2b. W
ochrony

cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.

3. (uchylony)

4. (uchylony)

4a. (uchylony)

5. (uchylony)

5a. (uchylony)

5b. (uchylony)

6. (uchylony)

7. (uchylony)

8. (uchylony)

9. (uchylony)

10. (uchylony)

11. (uchylony)

12. (uchylony)

13. (uchylony)

14. (uchylony)

15. (uchylony)

Art. 51. (uchylony)

Art. 52. (uchylony)

Art. 5a. 1. W miejscowym planie zagos-
podarowania przestrzennego, a
stron w art. 49 go.

2. Przepisu ust. 1 ,

Art. 6.

zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 1
-

Art. 7. -

1) warunki techniczne, jakim powinny od ich usytuowanie;

2)
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2. Warunki, o w ust. 1 pkt

1) strzennego oraz mieszkalnictwa dla

2) porozumieniu z o-
wania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, ymienionych w pkt 1.

3. Warunki, o w ust. 1 pkt

1) dla

2) ministrowie, w porozumieniu z o-
wania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

4. ust. rych
mowa w art. 5 ust. 1 dnia 19 lipca 2019 r.
o U. z 2020 r. poz. 1062).

Art. 8. Rada Min

art. 7 ust. 2 pkt

Art. 9. 1. W -budowlanych,
o art. w stosunku

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o

-sanitarnych i t-
kowych, a

2. Zgody na -budowlane,
udziela albo odmawia udzielenia, w drodze postanowienia, organ administracji architektoniczno-budowlanej, przed wyda-
niem decyzji o cyzji o

3. Wniosek do ministra, o ust. 2, w
administracji architektoniczno- decyzji o zmianie

1)
ospodarowania tych nie-

projektowanej zabudowy;

2)

3)

4) w
e-

wa;

5)

a)

b)
p art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o-
wej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) w a-

j-
przepisach wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia

1991 r. o

6) i zdrowotnych o-
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3a.4) Wniosek w

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu ust. 3c.

3b.4) zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
U. z 2021 r. poz. 2070

3c.4) Formularz wniosku, o ust. 3a, w
budownictwa, planowania i z-

nym w

4. Minister, o w ust.

5. ust.

6. W w-
lanych oraz w

na podstawie zgody udzielonej w postanowieniu, o art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
ust. 2.

Art. 10.Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w o-
wych

obrotu lub ud w
zamierzonym zastosowaniem.

Art. 10a. (uchylony)

Art. 11.
w pomiesz-

czeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

2. porozumieniu z
w pomieszczeniach przeznaczonych

3. ust. 1 i

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Art. 12.
fachowej technicznych oraz
techniczno-organizacyjnych, a w

1) -budowlanych i technicznych oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego;

2)

3)

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5)

6) (uchylony)

7) (uchylony)

4) 3
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2. Samodzielne funkcje techniczne w w ust. 1 pkt 1
hniczne i a-

uprawnieniami
budowlanymi

3. Warunkiem

3a.
o

1) w-
kwalifikowaniem ;

2)

4. o-
organ.

4a. Egzamin formie testu, oraz z

z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630 i 2141), zawartej
a-

ie art. 16.

4c. W zakresu odbytej praktyki zawodowej egzamin jest przeprowadzany
na uprawnienia budowlane do:

1) projektowania w

2) kierowania robotami budowlanymi w

3) projektowania i kierowania robotami budowlanymi w

4d.

o

4e. Egzamin jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w o-

w tym samym dniu i o tej samej godzinie.

4f.5) Zawiadomienie o
o art. 3 pkt 12 ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320

art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r.
o U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72, 802, 1135, 1163 i 1598
przed tym terminem.

4g.

4h. Osoba
po 3

4i. lat od dnia jego uzyskania.

5.

5a. owa w art. 14 ust. 3 pkt 1 4:

1) gospodarce narodowej w po-

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Dz. U. z 2021 r. poz. 291,
353, 794, 1621, 1981 i 2105) zwanego dalej ;

2) enia;

3)

5)
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5b. w art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6:

1)

2)

3) rodzenia.

5c. e-
towej

5d.
co najmniej 14

5e. w ust. 5a pkt 1 i ust. 5b pkt
w ust. 5a pkt 2 i 3 oraz ust. 5b pkt 2 i 3, podlega zwrotowi w

5f. wynagrodzenie z

1) kwalifikowaniu ust. 5a pkt 1 i ust. 5b pkt 1 od jednego wniosku
o nadanie uprawnie

2) za przeprowadzenie egzaminu ust. 5a pkt 2 i ust. 5b pkt 2 od jednej osoby egzamino-
wanej;

3) ust. 5a pkt 3 i ust. 5b pkt 3 od
jednej osoby egzaminowanej.

6.
funkcji zgodnie z przepisami i -

7. budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji,
do centralnego rejestru, o w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz zgodnie z sami wpis na

-
lonym w

8. (uchylony)

9. wp
tej listy, w celu ujawnienia w rejestrze, o

w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a.

Art. 12a. Samodzielne funkcje techniczne w w art. 12 ust. 1, mog

Art. 12b. (uchylony)

Art. 12c. (uchylony)

Art. 13. 1. kierowania robotami budowlanymi,
w

2. W -
uprawnieniem.

3.
funkcji technicznych, o w art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4.

4. Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi stan a-
nia samodzielnych funkcji technicznych, o art. 12 ust. 1 pkt 5.

Art. 14. 1.

1) architektonicznej;

2) konstrukcyjno-budowlanej;
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3)

a) mostowej,

b) drogowej,

c) kolejowej w

d) kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,

e) hydrotechnicznej,

f) wyburzeniowej;

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

a) telekomunikacyjnych,

b) kanalizacyjnych,

c) elektrycznych i elektroenergetycznych.

2. W w ust. 1 cje techniczno-budowlane.

2a. Uzyskanie specjalizacji techniczno- zawodzie w zakresie
specjalizacji w

1) w przypadku specjalizacji do projektowania;

2) na budowie w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi.

3. w ust. 1, wymaga:

1)

a)

b)

c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

2) do projektowania w ograniczonym zakresie:

a)

stu

b)

c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

3)

a)

b)

4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a)

b) posiadania:

lbo

zawodzie nauczanym na
poziomie technika

w przepisach wydanych na podstawie art. 16, w zakresie
odpowiednim dla danej

c) odbycia praktyki na budowie w wymiarze:

przypadku, o w lit. a tiret pierwsze i drugie,

trzech lat w przypadku, o w lit. a tiret trzecie,

czterech lat w przypadku, o w lit. b;
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5) do projektowania i

a)

b)

c)

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

a)

b) odbycia

c)

4. pracach projekto-
wych
budowlane, a w
w danym kraju.

4a. Praktyk zawodowej, o ku gdy

odnie z warun
w

4b. ie w pracach projektowych, o
mowa w ust. o-
wiednie uprawnienia budowlane, zwanej dalej patronem ej 5-letnie

5. lane
w ograniczonym zakresie w tej ust. 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 3 lit. b lub pkt 5 lit. b i c.

Art. 15. (uchylony)

Art. 15a. 1. Uprawnienia budowlane do projektowania w
projektu zagospodarowania dzi

2. Uprawnienia budowlane w o-
wania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu.

3. Uprawnienia budowlane w
lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie za-
grodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej.

4. Uprawnienia budowlane w -
konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

5. Uprawnienia budowlane w cyjno-budowlanej w o-
jektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, o kubaturze
do 1000 m3 oraz:

1) m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o m;

2)

3) m i m;

4)

5)

6. Uprawnienia budowlane w obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budo obiektem budowlanym, takim jak:

1) drogach publicznych;

2)
dla pieszych, w e-
jowe i ich usytuowanie.
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7. Uprawnienia budowlane w

8. Uprawnienia budowlane w k-
obiektem budowlanym, takim jak:

1) sprawie warun-
ich usytuowanie, o zasto-

m, posadowiony na stabilnym gruncie;

2) przepust.

9. Uprawnienia budowlane w obiektu
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w drogach publicznych, z

2) droga dla ruchu i

10. Uprawnienia budowlane w ograniczonym za k-
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga klasy: lokalna i drogach publicznych, z -
czeniem

2) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i

11. Uprawnienia budowlane w
budow odniesieniu do

inne budowle, w
w ich usytuowanie, z

ust. 6 pkt 2, sieci, instalacji i elektroenergetycznych
przeznaczonych dla kolei, o ust. sterowania ruchem kolejowym.

12. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w zakresie kolejowych
udowlanymi

w inne budowle kolejowe
w ich usytu-
owanie, z m linii kolejowych przystosowanych do km/h.

13. Uprawnienia budowlane w zakresie sterowania ruchem kole-
jowym mi z obiektem
budowlanym w odniesieniu do sterowania ruchem kolejowym w
w ich usytuowanie.

14. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w zakresie sterowania

z obiektem budowlanym, w ieczenia i sterowania ruchem kolejowym w
w ich usytuowanie, z

ponad 50 linii kolejowych w zakresie blokad samoczynnych.

15. Uprawnienia budowlane w o-
wania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz
budowli hydrotechnicznych tymczasowych i

ne i ich usytuowanie.

16. Uprawnienia budowlane w
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych IV klasy

, a w przypadku budowli morskich IV klasy chronionego obszaru, w
sprawie warun-

ich usytuowanie.

17. Uprawnienia budowlane w a-
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18. Uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i

z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z -
komunikacji bezprzewodowej wraz z

19. Uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i
w

obiektem budowlanym wraz z odniesieniu do obiektu budowlanego,
takiego jak lokalne linie i instalacje.

20. Uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i wentyla-

lub obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentyla-
kanalizacyjne.

21. Uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i lnych, wentyla-
kanalizacyjnych w o-

wania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z k-
kubaturze do 1000 m3.

22. Uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i elektro-
e projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi

obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i energetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-

23. Uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i elektro-
energetycznych w projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z kV w obiektach budowlanych o kubaturze
do 1000 m3.

24. Uprawnienia budowlane w odpo ograniczonym

w o kubaturze do 1000 m3.

Art. 16. zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkal-
nictwa w porozumieniu z

1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

a) kierunki

b) budownictwem,

c) ch w

2) jego weryfikacji, w

a) dokumentowania i

b) stwierdzania przygotowania zawodowego oraz jego dokumentowania do uzyskania specjalizacji techniczno-
-budowlanej,

c) dokumentowania i odbywania praktyki, a

d) o zastosowania
wiedzy technicznej,

nadawaniem upraw-

Prawa i budowlanego

Art. 17. Uczestnikami procesu budowlanego, w

1) inwestor;

2) inspektor nadzoru inwestorskiego;

3) projektant;

4)
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Art. 18. wy, z prze-
ochrony zdrowia, a w

1)

2)

3) op ochrony zdrowia,

4) wykonania i

5)

przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

2.

3.

Art. 19. 1. Organ administracji architektoniczno-budowlanej w decyzji o
r-

skiego, w i-

2.
ienie

kryteria techniczne, jakimi
organ administracji architektoniczno-budowlanej
nadzoru inwestorskiego.

Art. 20.

1) opracowanie projektu budowlanego w decyzjach
oraz zasadami wiedzy tech-

nicznej;

1a) zapewnienie, w w-
lane do projektowania w

1aa) wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez osoby, o pkt ,
ochrony zdrowia w procesie budowy,

z icznego z projektem
-budowlanym;

1b)
planie ochrony zdrowia;

1c)

2) uz towych w

3) zawartych w n

3a) w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);

4) tora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie:

a) stwierdzania w projektem,

b) stosunku do przewidzianych w projekci -
szonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Projektant zapewnia sprawdzenie projektu architektoniczno- d-
przepisami, w tym techniczno-
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3. w ust. 2, nie dotyczy:

1)

2) ch o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gos-
podarcze, inwentarskie i

4. (uchylony)

Art. 21. 1.6) Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

1) w

2) razie:

a)

b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

2.7) k-
o-

. 1 pkt 2 lit. a lub b.

Art. 21a. 1. oparciu o w art. 20 ust. 1 pkt 1b, spo-

spe tym planowane jednoczesne prowadzenie

1a.

1) w trakcie budowy wykonywa w ust. 2 lub

2) dni roboczych i o-
nych co najmniej 20 osobodni.

2. W planie, o w ust.

1)
zdrowia ludzi, a w

2)
zdrowiu ludzi;

3) stwarza

4) prowadzonych w

5)

6) prowadzonych w w tunelach;

7) wykonywanych przez linii napowietrznych;

8) wykonywanych w kesonach, z

9)

10) ch.

3.
przepisy w higieny pracy.

4.

1)

a) ochrony zdrowia,

b) ochrony zdrowia

2) w ust.

6) Prawo budowlane oraz ustawy
o ia 2022 r.

7) 6.
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Art. 22. Do podstawowych o

1)

kulturowego;

2) prowadzenie dokumentacji budowy;

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i -
lanego w projektem lub pozwoleniem tym techniczno-budowlanymi,

higieny pracy;

3a) ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnyc o-

b)

3b)
stwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o w art. 21a ust. 3, oraz w
i ochrony zdrowia;

3c) informacji, o w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w
i

3d)

3e) zapewnienie z art. 10;

4)
zawiadomienie o

5) zawiadomienie inwestora o wpisie powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem;

6)

7)
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
technicznych i

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

9) w czyn-
odbioru i rym

mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

Art. 23. Kierownik budowy ma prawo:

1) zmiany w -

2) nim zawartych.

Art. 23a. (uchylony)

Art. 24. inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne.

2. Przepisy ust. 1 oraz art. 22 i art. 23

Art. 25.

1) projektem lub pozwole-
adami wiedzy technicznej;

2)
z art. 10;

3) sprawdzanie i ych, uczestniczenie w odbiorach
te h oraz przygotowanie i czyn

4) -
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Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1)

i z art. 10,
a

2) dliwie

Art. 27. Przy budowie obiektu budowlanego za-
kresie

Art. 27a.W trakcie projektowania i geodezyjnych na potrzeby
budownictwa w rozumieniu art. 2 pkt 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i karto

dziedzinie geodezji i kartografii zapewnia:

1) inwestor w zakres

2) kierownik budowy, a inwestor w o-
nywanych w trakcie budowy obiektu budowlanego, w szcze
w

Art. 28. 1. Roboty budowlane cyzji o e-
niem art. 29 31.

1a. -budowlanej.

2. Stronami w

3. Przepisu art. 31 sprawie pozwolenia

3a.8) Do
86g i art. 86h ustawy z dnia 3 r. o jego

a w U. z 2021 r.
poz. 247, 784, 922, 1211, 1551 i 1718).

4.9) ust. 2 i 3
spo przepisami ustawy z dnia 3 r. o jego

Art. 29. 1. Nie wymaga decyzji o art. 30,
budowa:

1)

1a)10) wol
zabudowy do 70 m2

inwestora;

2) sieci:

a) kV,

b)

8) Dodany przez art. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o u

9) 8.
10) 6.
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c) kanalizacyjnych,

d) cieplnych,

e) gazowych o MPa;

3) kontenerowych stacji transformatorowych o po-
wierzchni zabudowy do 35 m2;

4) pkt 2, 3 i 5 30 oraz w ust.
ustalo

5) m3

6) m3;

7) gruntem i e-
sienia w inne miejsce w 180 dni od dnia

8) m i m;

9) pojedynczym zbiornikiem o m3, przeznaczonych do zasilania
instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

10) kanalizacji kablowej;

11)

12) dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420) w zakresie poszukiwania i

13) upustowych o

otulin;

14)

a)

b)

c) wiat

o powierzchni zabudowy do 35 m2

m2

15) przydomowych:

a)

b)

o powierzchni zabudowy do 35 m2

m2

16)11) wo o-
wego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy cz a-

m2

16)12)

do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy:

a) do 35 m2,

b) 2 2

2 powierzchni

11) 12.
12) W brzmieni 6.
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17) p powierzchni zabudowy do 35 m2 e-
jowych

18) o powierzchni zabudowy do 35 m2

m2 i a-

19)

20) boisk szkolnych oraz boisk,

21) m;

22) m2;

23)

a) elektroenergetycznych,

b)

c) kanalizacyjnych,

d) gazowych,

e) cieplnych,

f) telekomunikacyjnych

z 29a;

24) rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1376 i 1595), w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi;

25) rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobil paliwach alterna-
tywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 i 1093), z z-
nego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;

26) niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem;

27)

28) miejscach publicznych;

29) z

a)

b)

c) m3 i wysok m,

d)

30) stacji regazyfikacji LNG o m3.

2. Nie wymaga decyzji o art. 30, budowa:

1)

a) part powierzchni zabudowy do 35 m2 k-
szej m,

b) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

2) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2

m2

3) powierzchni zabudowy do 35 m2

m2
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4) arczych, o ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogro-
dach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1073);

5) wiat przystankowych i peronowych;

6) powierzchni zabudowy do 35 m2 trzymania linii

na obszarze Natura 2000;

7) ze
Natura 2000;

8) powierzchni zabudowy do 35 m2

m2 i a-
m od nat

9)

10)

11) gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;

12) m2;

13) oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;

14)

15) poto
i oporowych;

16)

17) telekomunikacyjnych linii kablowych;

18) ogrodzeniami i -meteoro-
logicznej i geologicznej:

a)

b)

c)

19) miejscach publicznych;

20) m;

21)
budowy z-
nych i pomiarach geodezyjnych;

22)
usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;

23)

24) owli ziemnych, budowli

o-
wisk polowych oraz umo

25)

26) rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
alternatywnych, z dowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3
tej ustawy;
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27) fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz

a) drogami, w

b)

c) art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

28) b o-

29) instalacjami i nimi sieciami:

a) elektroenergetycznymi,

b)

c) kanalizacji sanitarnej,

d) cieplnymi

30)
m3;

31) powierzchni zabudowy do 35 m2;

32) sta powierzchni nieprzekra m2 i o-
nych w

3. Nie wymaga decyzji o art. 30, wykony-

1) przebudowie:

a) ile nie

b) ust. 1 pkt 2, 3, 9, 11 13 oraz 30,

c) ust. 1 pkt 2 lit. a i e,

d)

e) m i m,

f) in MW wyko-
rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.

o (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093 i 1873);

2) remoncie:

a)

b) w z-
nych jnych;

3) instalowaniu:

a) - tym
antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a

m,

b) zamieszkania zbiorowego,

c) tablic i
zabudowanym w ruchu drogowym,

d)

e) mikroinstalacji biogazu rolniczego, o art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
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4. Nie wymaga decyzji o art. w-
lanych

1) przebudowie:

a)13)

jednorodzinnych, z

b) ust. 1 pkt 4 8, 10 i 14 29 oraz w ust. 2,

c) m,

d) budowlanych;

2) remoncie:

a)

w nych
onstrukcyjnych,

b)

3) instalowaniu:

a) - tym
antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a

m,

b) krat na obiektach budowlanych, z rodzinnych,
zamieszkania zbiorowego,

c) pomp mocy zainstalowanej elektrycz-
nej kW z mocy zainstalowanej elektrycznej

ek uzgodnienia z o-
pod wzgl

dem ,
o art. 56 ust. 1a,

d)

4)

5. cego budowy, o ust.
o ust. wnioskiem o wydanie decyzji o

6. Decyzji o y-

zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 r. o jego ochronie, udziale
ochron

mowa w ust. 1 pkt 17 19.

7. Roboty budowlane, o ust. 1 4, wykonywane:

1) ji o

2)

przy czym do wniosku o e-
opiece nad zabytkami.

8.14) 6 i 7 ust. 1 pkt
i przypadku tele-
komunikacyjny lub podmiot, o art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
z 2021 r. poz. 576).

13) 3
14) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 3 3;
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Art. 29a. 1. art. 29 ust. 1 pkt 23, lub art. 29
ust. 1 pkt y-

kartograficznego.

2. Do budowy, o w ust. 1 zbiorowym zaopatrzeniu
w

3. ust. 1 i 2 w art. 30.

Art. 30. 1. (uchylony)

1a. (uchylony)

1b. o-
niczno-budowlanej.

2. W

2a.

1) art. 32 ust. 4 pkt 2;

2) odpowiednie szkice lub rysunki w

3)15) pozwolenia, uzgodnienia i sz l-
art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 r.

o
o

4) opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta
przypadku:

a) budowy, o art. 29 ust. 1 pkt 9, 23 i 30, oraz

b) instalowania, o art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e;

5)
budowlane, w przypadku budowy, o art. 29 ust. 1 pkt 27 i 28;

6)16)

ci
Kodeks

karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023 i 2054 e jest obowi
zany do zawarcia w nim klauzuli -

7)16)

a)

b)

w przypadku

3. przypadku budowy instalacji gazowej, o art. 29 ust. 1
pkt 9 i 30, oraz instalowania, o art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. -

przypadku instalowania, o art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. a-
art. 56 ust. 1a.

3a.17) Uzgodnienie, o ust.
terenu.

4. (uchylony)

15) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 3
16) 6.
17) Dodany przez art. 6 3.
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4a. W

1)18) mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych ;

2)18) w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
.

4b. art. 29 ust. 1 pkt 1 menty, o
w art. 33 ust. 2 pkt 1 4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej w-
dzenia w zakresie, o art. 35 ust. 1.

4c. art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o art. 29
ust. 3 pkt 3 lit. nty, o art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. Organ administracji architekto-
niczno- art. 35 ust. 1.

4d.19)

1) postaci papierowej albo

2) ust. 4f.

4e.19) zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
z-

czanych

4f.19) ust. 4d, w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmio-

5.
architektoniczno-budowlanej, w terminie 21

-
sprzeciwu w tym terminie.

5a. (uchylony)

5aa. Organ administracji architektoniczno-
w ust.

ych. Przepis

5b. W w

5c. W organ administracji architektoniczno-budowlanej a-
w przy-

wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

5d. w ust. 5c, przerywa bieg terminu, o w ust. 5.

5e. W przypadku gdy organ administracji architektoniczno- o-
enu oraz projekt architektoniczno- budowy, o art. 29 ust. 1

pkt 1 4, oraz przebudowy, o art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o art. 29 ust. 3 pkt 3
lit. gan administracji architektoniczno-

5f.20)

przypadku, gdy inwestorem jest podmiot, o art. 29 ust.
w terminie 3 - o-
szenia, o ust. 1b.

5g. Organ administracji architektoniczno- ust. 5f,
w terminie 14

18) mowa w odno 3.
19) 3
20) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 4 lit. e usta 3 .



Dziennik Ustaw 28 Poz. 2351

5h. (uchylony)

5i.21) Przepisy ust. 5f i 5g oraz art. 29 ust. 8

5j.22)

drugie i trzecie, ust. 5aa, 5c, 5d i 6

5k.22)

administracji architektoniczno-budowlanej.

6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej

1) pozwoleniu

2) o-
darowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy;

3) art. 29 ust. 1 pkt 7, w miejscu,
w

4) naruszeniem ust. 5.

6a.23)

o art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, albo, w
art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o o-

nicznych art. 40 tej ustawy, albo, w przypadku skorzystania
z art. 2 pkt 7 entu elektronicznego przez
operatora wyznaczonego.

7. Organ administracji architektoniczno- drodze decyzji, o ust. 5, obowi
zek

warunkach

1)

2)

3) pogorsz -sanitarnych;

4)

Art. 30a. art. 29 ust. 1 pkt 1 3, przebudowy, o
w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, z -

architektoniczno- dni i dni, w Biuletynie Informacji
terminie 3 dni od dnia:

1)
adres i opis projektowanego obiektu;

2) wniesienia sprzeciwu dacie jego wniesienia;

3) w art. 30 ust. 5 braku wniesienia sprzeciwu.

Art. 30b.24)

2. -budowlanej.

3. Do wniosku o

1)

2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;

3) opis zakresu i

4) mienia;

21) 3 a .
22) 6.
23) 5.
24) Dodany przez a 3;
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5) pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty,
opinii uzyski-

wanych w
na obszar Natura 2000;

6) w

4. Wniosek o

1) postaci papierowej albo

2) elektronicznego, o ust. 6.

5. zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
tym w formie dokumentu elektro-

nicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

6. Formularz wniosku, o ust. 4, w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmio-

Art. 31. 1.25) Nie wymaga decyzji o budowli
o

1a.26) Nie wymaga decyzji o

1)

2)

1b.26) 1 i ust. 1a pkt 2

1)

2)

1c.26) ust. -budowlanej.

1d.26) ust.

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu ust. 1f.

1e.26) zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnic-
tym w formie dokumentu elektronicznego

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

1f.26) ust. 1, w
Nadzoru Budowlanego pod adresem elektroniczn Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

2.27) W ust.
Przepisy art. 30 ust. 5, 5aa, 5c, 5d i 6a oraz art. 30b ust. 3 pkt 1

2a. (uchylony)28)

3. Organ administracji architektoniczno- pozwoleniu na
ust. 29)

1)

2)

25) 3;
26) 3;
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 6 3;
28) Przez art. 6 pkt 6 lit. d 3;
29) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 3; wes

z dniem 4 lutego 2021 r.
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4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej
przedstawienia danych o

5. (uchylony)30)

Art. 31a.31) uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
art. 31 ust. d-

2. mowa w ust. 1, nie zw o po-

Art. 32. 1. Decyzja o

1)
dnia 3 r. o

informacji o iska oraz o wa-

2)

3) w przypadku budowy lub rozbi e-
f-

towych, a o-
icy Rzeczypospolitej Polskiej.

1a. ust. 1 pkt
produk-

-
pospolitej Polskiej,

i-

1b. Szef Agencj y-

a-

1c. Organy, o ust. drodze postano-
wienia, opinie, o ust. 1a, w terminie 30 ich opinie.

1d. Organy, o ust.

2. w ust. 1 pkt terminie 14 dni od

3. Przepis ust. 2 drodze decyzji, oraz
uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w

4.

1) tej sprawie w warunkach zabudowy i
jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

1a) w tej sprawie w o w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz
decyzji, o w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 oraz z 2021 r. poz. 234 i 1718

2) na
cele budowlane.

4a. (uchylony)

30) 3;
31) 3;
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4b. nie-

o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i

5. lnictwa

1) (uchylony)32)

2)

3) (uchylony)

4) (uchylony)32)

6.33) ust. 5, obejmuje w
prowadzonym

Art. 33. przypadku zamierzenia budowlanego

w art. 34 ust. 3 pkt

2. Do wniosku o

1)34) -budowlany w postaci:

a) papierowej w 3 egzemplarzach albo

b) elektronicznej

wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i prze-

2) posiadanym prawie do dysponowania nieruc

3) warunkach zabudowy i przepisami o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;

3a) pozwolenia, o w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz o w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia
21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i

4) terenach, o -
rych mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej,
o w art. 82 ust. zakresie:

a) l innych miejsc
publicznych,

b) przebiegu i o-
przystani morskich, a

5) (uchylony)

6) (uchylony)

7) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

a) w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych,

b) u w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pub-
licznych;

8) z miejscowym planem rewitalizacji;

9) w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych
projektowania w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit.

przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 r.
o ocenach

32) u 3
33) 3
34) 3
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10)35) o
art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-

tyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642 i 1873
art. 233 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023 i 2054 a-
warcia w -

;

10)36) e-
j art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642 i 1873)
k art. 233 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks

rcia w
wiadomy(-
organu o

11)37) w przypadku zamierzenia
w

ile
niosku o wydanie decyzji

o art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia
3 r. o ochronie

2a. Na postanowienie, o w ust. 2 pkt

2b.38) Do wniosku o
mowa w ust. 2 pkt 3, 4 i 7 10.

2c.38) Wniosek o

1) postaci papierowej albo

2) ust. 2e.

2d.38) zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnic-
tym w formie dokumentu

elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

nianiu.

2e.38) Formularz wniosku, o ust. 2c, w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmio-

3. (uchylony)

4. (uchylony)39)

5.40) Projekt budowlany i inne dokumenty, o mowa w ust. 2
-budowlanej przechowywane przez inwestora.

6. W w art. 35 ust. art. 64 2

Art. 34. w decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub

w pozwoleniach, o w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia
21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i

35) 36.
36) 6.
37) Dodany przez art 8.
38) 3;
39) 3
40) 3
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2. Zakres i charakteru obiektu, stopnia skom-
dowlanych oraz w

do korzystania z ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.
o i potrzebami.

2a. Zakres i

2b. Uprawnienia budowlane do projektowania w art.
zakres

2c.41)

1) architektonicznej lub

2) konstrukcyjno-

mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a.

3. Projekt budowlany zawiera:

1)
42)

a)

b) usytuowanie, obrys i tym sieci uzbrojenia terenu,

c)

d) wza-
jemnych

e) obszarze oddzi

2) projekt architektoniczno-

a)

b) wydzielenia lokali,
z

c)

d) sposobie posadowienia obiektu budowlanego,

e) i

f)

g) a-
nia i

h) art. 1 Konwencji o o-
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w w

budowlanych, o art. 5 ust. 1 pkt 4,

i) inform minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o art. 5 ust. 1 pkt 4a w przypadku budyn-
mieszkalnych wielorodzinnych,

j) art.

3) projekt techniczny

a) - ciowych,

b) w

c)

41) 6.
42) Wprowadzenie do wyliczenia przez art. 6 pkt 10 lit. a ust 3

w
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d) w - k-
budowlanych,

e) inne opracowania projektowe;

4) w
o przepisami o drogach publicznych;

5) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o art. 33 ust. 2 pkt 1.

3a. Przepisu ust. 3 pkt 1
przepisami o i zagos-

podarowania terenu.

3b. 3 pkt 2 i 3
projekcie zagospodaro-

3c. lub terenu oraz projektem architekto-
niczno-budowlanym.

3d. -budowlanego oraz projektu technicznego

1) w-
lanych w

2) art. 12 ust.

a) opracowania projektu w przypadku projektanta,

b) sprawdzenia projektu w

3)43)

3e.44) W ust. 3d pkt
budowlanych lub numer decyzji o

1) art. 20 ust. 1 pkt

2)

3f.44) Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarow -budowlany
postaci:

1) papierowej albo

2) elektronicznej.

4. - niu
w decyzji o

4a.45) W przypadku -
-budowlanego w gzem-

4b.46) W tektoniczno-
-budowlanego w o-

5. kania decyzji o
o -budow
wydanie decyzji o ez czas w

43) 3;
44) Dodany przez art. 6 pkt 10 lit. c 3;
45) 3; 1 lipca 2021 r.
46) 3;
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5a.47) Wniosek o
architektoniczno-

1) postaci papierowej albo

2) formie ust. 5c.

5b.47) zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnic-
zatwierdzeniu projektu

-budowlanego, w tym w formie dokumentu elektro-
nicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

5c.47) Formularz wniosku, o ust. 5a, w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmio-

6.

1) celu zapew-

2) s
gruntu na potrzeby projektowanego obiektu i jego charakteru oraz zakwalifikowania go do odpowiedniej

kategorii geotechnicznej.

7.48) Do decyzji o -budow-
lanego, poprz 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia
3 r. o o-
dowiska oraz o

8.48) sprawach wydania decyzji o
projektu architektoniczno-budo
art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h ustawy z dnia 3 r. o jego

dowiska oraz o wisko.

Art. 34a. Organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
sprawie pozwol

cego realizacji inwestycji celu publicznego z oraz informuje o
30a pkt 1.

Art. 34b.
przepisach prawa geodezyjnego i
oparciu o kartograficznego

uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Art. 35. 1. Przed wydaniem decyzji o yzji o zatwierdzeniu projektu zagospoda-
rowania oraz projektu architektoniczno-budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej
sprawdza:

1) -budowlanego z:

a) ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu,

b) w decyzji o ,
o art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 ji o
i

c) ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;

2) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

47) 3;
48) 8.
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3) az projektu architektoniczno-budowlanego, w
czenie:

a)

b) ochrony zdrowia, o art. 20 ust. 1 pkt 1b,

c) w art. 12 ust.

d) art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10;

4) posiadanie przez projektanta i
, o art. 12 ust. 7.

5) (uchylony)

2. (uchylony)

3. W ust. 1 organ administracji architektoniczno-
-

3a.49) sprawie wydania decyzji o o-
86f ust. 6 ustawy z dnia 3 ji

o

4. W w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, organ administracji architektoniczno-
-budowlanej

5. Organ administracji architektoniczno- odmowie zatwierdzenia projektu zagospoda-
-budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu

1) w przypadku niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia, o ust. 3;

2)

3)
w

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

1) w terminie 65 wydanie takiej decyzji albo

2) w zakresie realizacji inwestycji kolejowej, w terminie 45 wydanie takiej decyzji,

3) w o-
dowej terminie 30 wydanie takiej
decyzji

w wyso-

6a. Przepisu ust. 6

7. terminie 14 w ust. 6. W przypadku nie-
uiszczenia kary, o w ust. trybie prze w admini-
stracji.

8. Do terminu, o w ust. przepisach prawa do dokonania
winy strony, albo

z

9.50) Do decyzji o
przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 r. o odowisku i jego ochronie,

49) 8.
50) 8.
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Art. 35a. 1. W -
manie wykonania tej decyzji na e-

powodu wstrzymania wykonania decyzji.

2. W

3. W przypadku o

4. W

Art. 36. 1. W decyzji o organ administracji architektoniczno-budowlanej, w razie potrzeby:

1)

2)

3)

a)

b)

4)

5) z art. 54 lub art. 55.

6) (uchylony)

2. (uchylony)

Art. 36a. 1. i-
tektoniczno-
decyzji o -budowlanej.

1a. -budowlanego
owa w art. 29 ust. 1 pkt 1 4, lub przebudowy, o art. 29

ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. i-
tektoniczno- e jedynie po uzyskaniu decyzji o

1b.51) Wniosek o

1) postaci papierowej albo

2) nictwem adresu elektronicznego, o ust. 1d.

1c.51) zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnic-
tym w formie doku-

mentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
cych zadania publiczne,

1d.51) Formularz wniosku, o ust. 1b, w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmio-

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

3. W sprawie zmiany decyzji o art. 32 35
do zakresu tej zmiany.

3a. W ust. 1a, przepisy art. 30

4. (uchylony)

5. -
-budowlanego zakresie:

1) przy

51) Dodany 3;
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2)

a) powierzchni zabudowy w

b)

c) liczby kondygnacji;

3) prawne, o art. 1
Konwencji o Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze;

4)

5) prawa miejscowego lub decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) do uzyskania decyzji o po-
zwoleniu

a) budowy, o art. 29 ust. 1 pkt 1 4, lub

b) przebudowy, o k art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o art. 29 ust. 3 pkt 3
lit. d;

7) ,
rgii lub z

5a. (uchylony)

5b. 5:

1) pkt 1

2) pkt 6

a) projektowanych

b) ochro-
nie opiece nad zabytkami, j n-

c) ciwym

6. Projektant do
lub terenu lub projektu architektoniczno- w przy-

projekcie architektoniczno-budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i
b terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,

Art. 36b. 1. Wprowadzanie zmian w

2. tym projekcie
go, o ile to sprawdzenie jest wymagane.

3.

Art. 37. 1. Decyzja o lat od
dnia, w lata.

2. W przypadku:

1) w ust. 1 albo

2)

w art. 28 ust. 1.
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3. W przypadku, o w art. 36a ust. e na pozwo-
w art. 51 ust. 4.

Art. 37a.
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na lanego, o art. 29 ust. 1
pkt 7. Przepisy art. 32 36

1a.52) Wniosek o

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu ust. 1c.

1b.52) zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnic-

budowlanego, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

1c.52) Formularz wniosku, o ust. 1a, w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmio-

2. W ust. e-
niesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, o art. 29 ust. 1 pkt e-

przedmiocie pozw

Art. 37b. o-
lat.

2. W przypadku, o ust. 1, przepis art. 158 2
odpowiednio.

Art. 38. 1. art. 29 ust. 1 pkt 1 4,
art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o art. 29

ust. 3 pkt 3 lit. d, wraz z niewniesieniu sprzeciwu organ administracji architektoniczno-bu
warunkach zabudowy

i zagospodarowania te art. 71 ust. 1 ustawy z dnia
3 r. o o-
dowiska oraz o sko, lub pozwolenie, o art. 23, art. 26 i art. 27 ustawy
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej przechowuje zatwierdzone projekty budowlane, projekty budow-
wo-

3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej w decyzji o

projekt budowlany, a o-

4. Przepisy ustawy z dnia 3 r. o jego ochronie, udziale
z o

o wydanych decyzjach o tych decyzjach

Art. 39. 1. Prowadze b-

2.53) Decyzja o

i ochrony dziedzictwa narodowego o

52) Dodany przez art. 6 pkt 12 3;
53) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 13 ust 3; ie z dniem 4 lutego 2021 r.
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3. W gminnej
organ administracji architekto-

niczno-budowlanej w uzgodnieniu z woj

4. sprawie wniosku o pozwolenie na budo-
w ust. 3, w terminie 30

stanowiska w

Art. 39a. Budowa obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i
ronnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o

hitlerowskich Dz. U. z 2015 r. poz. 2120) wymaga, przed wydaniem decyzji o
uzys

Art. 40. 1.

1)

a) decyzji o

b) wa w art. 32 ust. 4 pkt 2;

2)54) .

1a. Zgoda, o ust. 1 pkt a-
daniu tego

przeniesienie pozwolenia na

2.55) Przepisy ust. 1 i dpowiednio do decyzji o
mowa w art. 51 ust. 4.

3. Stronami w nowy inwestor.

4. Prawa i
na rzecz innej osoby w drodze decyzji. Przepisy ust. 1, 1a i 3 56)

5.57) Wniosek o przeniesienie:

1) decyzji o pozwoleniu n

2) decyzji o art. 51 ust. 4,

3) praw i

postaci papierowej albo w formie dokumentu elektroni
o mowa w ust. 7.

6.57) zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
ust. 5 pkt 1 3, w tym w formie dokumen-

tu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

nianiu.

7.57) w ust. 5, w d-
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

Art. 40a. przepisach decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca

2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984).

54) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 14 lit. a 3; ie z dniem 4 lutego 2021 r.
55) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 14 lit. b 3; 5 stycznia 2021 r.
56) Zdanie drugie w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 14 lit. c 3;

5 stycznia 2021 r.
57) Dodany przez art. 6 pkt 14 lit. d 3; wes
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Art. 41.

2.

1) terenie;

2) wykonanie niwelacji terenu;

3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z

4)

3.

4.58)

projektem o
jest uzyskanie decyzji o art. 29 ust. 1 pkt 1 4,

art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d.

4a. Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym termi e-
59)

1)

a)60) kierownika budowy,

a)61) kierownika budowy budowy,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego

oraz w art. 12 ust. 7, wraz z kopiami decyzji
o

2)62)

zamierzenia budowlanego zgodnie z k-
ub terenu oraz projektem architektoniczno- y-

4b.63) Zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o o-

1) postaci papierowej albo

2) ust. 4d.

4c.63) i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnic-
zamierzonym terminie w-

lanych, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia-

4d.63) Formularz zawiadomienia, o ust. 4b, w
adresem Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

5. y-
ma oszenia.

58) 3 5 stycznia 2021 r.
59) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 15 lit. b tiret pierwsze 3;

60) 61.
61) 6.
62) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 15 lit. b tiret drugie 3

2021 r.
63) Dodany przez art. 6 pkt 15 lit. c 3
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Art. 42. 1.

1) 34 ust. 3b, w przypadku:

a)

b) budowy, o rej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 4,

c) przebudowy, o art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a,

d) instalowania, o art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d;

2) przypadku:

a) pozwoleniu na b

b)64) budowy, o art. 29 ust. 1 pkt 1 4, 9, 27 i 30, oraz instalowania, o art. 29 ust. 3
pkt 3 lit. d i e,

b)65)

ust. 3 pkt 3 lit. d i e,

c) przebudowy, o art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a,

ca)66)

d) legalizacji budowy, o art. 49 ust. 4,

e) art. 51
ust. 4;

3) przypadku:

a) decyzji o

b) o legalizacji budowy,

c) art. 51 ust. 4,

d) przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2;

4) tym projekt techniczny, o ile jest wymagany.

2. (uchylony)

3. Organ administracji architektoniczno-
kierownika lanych lub innymi

3a. (uchylony)

4. w specjal-
- nowienie kie-

Art. 43. 1. Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

1)

2) obiekty, o mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 4, 10 i 23 oraz w ust. 2 pkt 17 i 26.

1a. ust.
w art. 29 ust. 1 pkt

1aa.67) ust.
o art. 29 ust. 1 pkt 25.

64) 65.
65) 6.
66) Dodana przez art. 6 pkt 16 3
67) 68.
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1aa.68)

1b. w ust. a w przypadku
gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony do inwestora.

2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej ust. 1
w

3. Obiekty w ust. 1,

4. (uchylony)

Art. 44.W przypadku zmiany:

1)

2) inspektora nadzoru inwestorskiego,

3)

w pkt 1 3.

Art. 45. 1. W

1) dziennik budowy;

2) w

3) w

2. Dziennik budowy stanowi o-

3. Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.

4. rganu w celu:

1)

2) wydania i ostemplowania dziennika budowy.

5. ust. 4, jest:

1) organ administracji architektoniczno-budowlanej;

2) organ nadzoru budowlanego w przypa

a) legalizacji budowy, o art. 49 ust. 4,

b) art. 51 ust. 4.

6. ciwy
organ.

7.
kierownika budowy i e-
rzonych im funkcji.

8. Uprawnionymi do dokonania wpisu w

1) uczestnicy procesu budowlanego;

2)

3)
budowie, w

9. Przepisy ust. 2 4, ust. 5 pkt 1 oraz ust. 6 8

10. i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
w-

68) 6.
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Art. 45a. 1. Przed rozpoc

1)

2) dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz, o ile
jest wymagany projektu technicznego;

3) na terenie budowy, w widocznym miejscu:

a)

b) ochrony zdrowia w
dni roboczych i jednoczesne zatrud-

nienie co najmniej 20 osobodni.

2. W ust. 1
pkt

3.69) 1 pkt 2

1)

2)

3a.70) Przepisu ust. 1 pkt 3

1)71)

1)72)

mowa w art. 29 ust. 1 pk
do inwestora;

2)

3) liniowych.

4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, na wniosek inwestora, m a-
nie

5.73) Wniosek o wydanie decyzji o 1 :

1) postaci papierowej albo

2) ust. 7.

6.73) zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
wydanie decyzji o 1,

w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
zamiesz-

czanych

7.73) Formularz wniosku, o ust. 5, w
Budowlanego ud Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmio-

Art. 45b.

1)

2) numer decyzji o

3)

4)

5) numer telefonu inwestora;

6) nazwisko oraz numer telefonu kierownika budowy.

69) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 17 lit. a 3 5 stycznia 2021 r.
70) Dodany przez art. 6 pkt 17 lit. b ust 3
71) 72.
72) W brzmieniu usta 6.
73) Dodany przez art. 6 pkt 17 lit. c 3
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2.
cyframi koloru czarnego, o wy cm.

3. miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi,

4.

1) uzyskania decyzji o p w
decyzji;

2)
budowy w

3) w pkt 1 i 2.

Art. 45c. ochrony zdrowia zawiera:

1) i

2)

3) ochrony zdrowia.

2. o-
cyframi koloru czarnego, o cm.

3.
odczytanie.

Art. 46.

obiekcie budowlanym, o
w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o i-

Art. 47. d-

nim przewidywany
terminy korzystania z

2. W w ust. 1, organ administracji architektoniczno-budowlanej
na wniosek inwestora w terminie 14 drodze decyzji, o

organ administracji architektoniczno-budowlanej
z

2a.74) Wniosek o wydanie decyzji o e-

1) postaci papierowej albo

2) ust. 2c.

2b.74) zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnic-
wydanie decyzji o

tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o dzie

2c.74) Formularz wniosku, o ust. 2a, w
adresem Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmio-

3. w ust. wyniku
korzystania z Kodeksie cywilnym.

4.
w

74) Dodany przez art. 3
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naruszeniem ustawy

Art. 48. 1. Organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o wstrzymaniu budowy w przypadku obiektu budow-
budowie albo wybudowanego:

1) bez wymaganej decyzji o

2)

2. postanowieniu o wstrzymaniu budowy

1) zabezpieczenie obiektu budowlanego lub terenu, na

2)

3. W postanowieniu o w-
lanego koniec
w celu uzyskania decyzji o
o zasadach

4. Na postanowienie o

5. Postanowienie o

Art. 48a. 1. W terminie 30 a-
sek o

2. Wniosek o legalizacji.

3. wstrzymaniu budowy, termin, o ust. 1, biegnie
od dnia, w

Art. 48b. 1. W drodze postano-

postanowienia.

2. W przypadku budowy, o
w art. 29 ust. 1 pkt 1

1) ustaleniami: o-
wego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, w
w sprawie us

2) dokumenty, o art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4, oraz dwa egzemplarze projektu technicznego.

3. W u-
dowa, o art. 29 ust. 1 pkt 1

1) j-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu, w

2) art. 32 ust. 4 pkt 2;

3)

4.75) W stosunku do obiektu budowlanego, o art. 48 ust. 1,

stwa, oraz w przypadku, o art. 49 ust.

przepisy
wydanie decyzji o odowiskowych uwarunkowaniach, w

o art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 jego

75) 8.
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Art. 49. 1. W przypadku

1)

2) przepisami ustawy, w rzepisami tech-
niczno- chwili

1a. W dokumentach legalizacyjnych w zakresie, o ust. 1,
organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o wyznaczonym terminie.

1b. Na postanowienie, o ust.

2. (uchylony)

2a. W ub wykonania postanowienia, o ust. 1a, organ
nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o

2b. Na postanowienie o

3. (uchylony)

4.

1)

2)

4a. Decyzje, o a w ust.
przed a-
gana przepisami ustawy z dnia 3 r. o aniu informacji o jego ochronie, udziale

przypadkach gdy ocena ta jest
ia i

4b.76) Do decyzji, o ust.
przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 r. o jego ochronie,

4c.76) sprawach wydania decyzji, o ust. o-
86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h ustawy z dnia 3 r.

o ocenach

5. W decyzji, o w ust. p

Art. 49a. 1. W przypadku uchylenia w art. 49 ust. 4, i wyda-
nia decyzji, o art. terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wy-
kon

2.
o przepisach o poczet kosz-

wykonan

Art. 49b. (uchylony)

Art. 49c. 1 zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje
III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076 i 2105), z tym

2. art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, powoduje
art. 48 sku, a w przy-

padku

76) 8.



Dziennik Ustaw 48 Poz. 2351

Art. 49d. przypadku:

1) b i o art. 29 ust. 1 pkt 1 3
zgodnie z przepisem art. 59f, z

2) budowy, o art. 29 ust. 1:

a) pkt 4 10, 12 oraz 14 18 i 29 wynosi 5000

b) pkt 11, 13, 19 21 i 28 wynosi 2500

3) instalowania, o art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. a i b wynosi 2500

2. 59g.

Art. 49e. Organ nadzoru budowlane przypadku:

1) wymaganym terminie;

2) wycofania wniosku o

3)

4) niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia o dokumentach legalizacyjnych;

5) wyznaczonym terminie;

6) kontynuowania budowy pomimo postanowienia o wstrzymaniu budowy.

Art. 49f. 1. W

1) bez wymaganej decyzji o

2)

lat, organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszczone post
powanie legalizacyjne.

2. W art. 103 ust.
o ust.

3. W drodze

1)

2)

4. Na postanowienie, o ust.

5. ust.
mowa w ust. wstrzymaniu budowy, o art. 48 ust. 1.

Art. 49g. 1. W drodze
dni od dnia jego

2. ust.

1) art. 32 ust. 4 pkt 2;

2) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego;

3)
stan techniczny obiektu budowlanego:

a)

b) dotychczasowym lub zamierzonym sposo-

3. Na postanowienie, o ust.



Dziennik Ustaw 49 Poz. 2351

Art. 49h. 1. W

1)

2) czy z ekspertyzy technicznej, o art. 49g ust. 2 pkt

zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym spos

2. W o-
stanowienie o wyznaczonym terminie.

Art. 49i. 1. Organ nadzoru budowlanego, w uproszczonym pos

1) legalizacji, w przypadku gdy:

a)
o mowa w art. 49h ust. 2, oraz

b) z ekspertyzy technicznej, o ej mowa w art. 49g ust. 2 pkt
a-

nego zgodne z

2) d przypadku:

a) wyznaczonym terminie wskazanym w postanowieniu, o
mowa w art. 49g ust. 1,

b) niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia, o art. 49h ust. 2,

c) gdy z ekspertyzy technicznej, o art. 49g ust. 2 pkt budow-
w-

lanego zgodne z dotychczasowym l

2. Decyzja o

Art. 50. 1. W art. 48 ust. 1 lub w art. 49f organ nadzoru budowlanego wstrzy-
muje postanowieniem prowadzenie

1) bez wymaganej decyzji o

2)

3) naruszeniem art. 29 ust. 1 i 3, lub

4) decyzji o
-budowlanym lub w przepisach.

2. W postanowieniu o wstrzy

1)

2)

3. W postanowieniu o terminie 30 dni

4. Postanowienie o
tym terminie zostanie wydana decyzja, o w art. 50a pkt 2 albo w art. 51 ust. 1.

5. Na postanowienie o

Art. 50a. Organ nadzoru budowlanego w pomimo wstrzymania ich
wykonywania postanowieniem:

1) (uchylony)

2) w art. 50 ust. 1 nakazuje, w
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Art. 51. 1. y od dnia wydania postanowienia, o w art. 50 ust. 1, organ nadzoru
budowlanego w drodze decyzji:

1) o-
prowadzenie obiektu do stanu poprzedniego albo

2) celu doprowadzenia wykonywa-

3) i-
tektoniczno- y-

terenu lub projektu archi-
tektoniczno- a-
nych oraz w razie potrzeby wlanych w celu doprowadzenia wy-
konywanych
lub terenu oraz projektu architektoniczno-

1a. W -
-budowlanego z naruszeniem art. 36a ust. 1a, przepisy ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 wiednio.

1b.77) W uwarunkowaniach
ust. 1 pkt

przewidywany
wydanie decyzji o odowiskowych uwarunkowaniach, w

art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 r. o
i

2. W przypadku wydania nakazu, o w art. 50a pkt 2, decyzje, o w ust. 1 pkt 2 lub 3,
tym nakazie.

3. organ nadzoru budowlanego
o w ust. 1 pkt 2, i wydaje decyzj

1)

2)

4. organ nadzoru budowlanego
o mowa w ust. 1 pkt 3, i sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wzno-

o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego.
W

4a.78) Do decyzji w dowiskowych
72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3

o

4b.78) sprawie wydania decyzji w e-
dzonej 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h ustawy
z dnia 3 r. o ochronie

5. W przypadku niewykonania w w ust. 1 pkt 3, organ nadzoru budowlanego
o-

wadzenie obiektu do stanu poprzedniego.

6. . 4 i 5 u-

7. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3
ok art. art. 50 ust. 1.

77) 8.
78) Dodany przez art. 4 pkt 7 lit. b 8.
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Art. 52. postanowieniach i decyzjach, o
w o-

w-
lanego.

2. ust. 1, ponosi inw
obiektu budowlanego.

Art. 53. Przepis art. 52 terminach, o rych
mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3.

Art. 53a. niniejszym rozdzi

2.

3.79) Wniosek o

1) postaci papierowej albo

2) ust. 5.

4.79) o spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
a-

5.79) Formularz wniosku, o ust. 3, w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmio-

Art. 54. 1.80) pozwoleniu na
art. 29 ust. 1 pkt 1 i 55

i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o terminie 14 dni od
drodze decyzji. Przepis art. 30 ust.

1.81)

2. d-
o

o

Art. 55. pozwoleniu na

1) jest on zaliczony do kategorii:

a) V, IX XVI,

b) XVII z
nie,

c) XVIII z wiaty, a
myjnie taboru

kolejowego,

d) XX,

e) XXII z wy

79) Dodany przez art. 6 pkt 19 3 ie z dniem 1 lipca 2021 r.
80) 81.
81) 6.
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f) XXIV z

g) XXVII z a-
cyjnych,

h) XXVIII XXX

o

2) w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;

3)

1a. Decyzja, o ust. 1 pkt

1) obie

2)
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2.

1b. Decyzja, o ust. 1 pkt
przeznaczeniem.

2. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o wnioskiem o wydanie decyzji
o

Art. 55a. (uchylony)

Art. 56. 1. Inwestor, w

1) (uchylony)

2) i Sanitarnej,

3) (uchylony)

4)

o
w projektem budowlanym.

1a. Przepisy ust. 1 z-
kiem a-

zdrowotnych.

2. ie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia,

Art. 57. 1. Do zawiadomienia o udzielenie pozwolenia na

1)

1a) projekt techniczny, z art. 36b ust. 2;

2)

a) p
oraz przepisami,

b) o w razie korzystania drogi, ulicy,

3)

4)

a)
rych mowa w art. 62

ust. 6,

b) art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272),
o ile dotyczy;
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4a) art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia
2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy;

5) owykonawczej, w rej
mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i ka
usytuowania obiektu budowlanego z pro-

dziedzinie geodezji i kartografii;

6) potwierdzenie, zgodnie z

7) (uchylony)

7a) o
w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986), o ile jest wymagane;

8) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

a) w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych,

b) w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pub-
licznych.

1a. W przypadku zawiadomienia o o-
wanie budynku mieszkalnego lub budynku z w ust. 1 pkt 2 lit. a,
z
w w art. 34 ust. 6 pkt 1.

1b. W przypadku zawiadomienia o
mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i
gazowej.

1ba.82)

1)

2) -budowlanymi.

1c.83) Do zawiadomienia o eniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na
ust. 1 pkt 2 6, 7a i 8.

2. e-
nu lub projektu architektoniczno-

ust. sk
rchitektoniczno-budowlanego, z naniesionymi

zmianami, a w razie potrzeby W w ust. 1
pkt 2 lit. a, po

3. w ust. 1, albo do zawiadomienia w przypadku,
o w art. 56 ust. 1a, w art. 56.

3a.84) Zawiadomienia o

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu elektronicznego za ust. 3c.

3b.84) zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
pozwolenie na

tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

82) 6.
83) Dodany przez art. 6 pkt 20 lit. a 3 1 lipca 2021 r.
84) Dodany przez art. 6 pkt 20 3 1 lipca 2021 r.
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3c.84) Formularz zawiadomienia oraz formularz wniosku, o ust. 3a, w formie dokumentu elektro-
Budowlanego Biuletynie

4. w ust. 1 wyniku ich sprawdzenia przez
organ nadzoru budowlanego

5. (uchylony)

6. Wniosek o udzieleni organu nadzoru budowlanego do przeprowa-
o w art. 59a.

7. (uchylony)

8. sprawie zawiadomienia o udzie-
organ nadzoru budowlanego

mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5.

Art. 58. (uchylony)

Art. 59. 1. Organ nadzoru budowlanego iektu budowlanego
w art. 59a.

2. Organ nadzoru budowlanego
lanych.

3. organ nadzoru budowlanego w ust. 1, pomimo
obiektem, w wydanym po-

zwo

4. Przepisu ust. 3

4a. Inwestor jest obow organ nadzoru budowlanego o a-

5. Organ nadzoru budowlanego, z ust. 2 i 3, odmawia wydania
budowlanego w w ust. 1 i w art. 57 ust. 1 4. Przepisy art. 51
odpowiednio.

6. o organ nadzoru budowlanego przes
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenia, o

w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach mor-
skich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

6a. W
odmowie wydania pozwolenia

7 w przypadku inwestycji
KZN inwestor i

Art. 59a. 1. Organ nadzoru budowlanego za-
kresie ustaleniami i decyzji o projektem budowlanym.

2. Kontrola, o w ust. 1, obejmuje sprawdzenie:

1)

2) projektem architektoniczno-budowlanym i technicznym, w zakresie:

a) zakresie powierzchni zabudow o-
liczby kondygnacji,

b)

c)

d) h,

e)

f)
owym Jorku dnia 13 grudnia

2006 r., w tym osoby starsze budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego;



Dziennik Ustaw 55 Poz. 2351

2a) art. 55 ust.

3)

4) e-

pozwoleniu;

5)

Art. 59b. (uchylony)

Art. 59c. 1. Organ nadzoru budowlanego dni od dnia dor
ter-

minie 7

2. wyznaczonym terminie.

Art. 59d. 1.
egzemplarzach. Jeden eg

trzeci pozostaje w organie nadzoru budowlanego.

1a. nia w postaci elektronicznej. W takim przypadku
k-

torowi Nadzoru Budowlanego.

2. w ust. istnienia obiektu budowlanego.

2a.

1) kontroli, a

2) adres i budowlanego;

3) wyniku przeprowadzonej kontroli;

4) decyzji o pozwoleniu

3. Minister w zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

i

4. (uchylony)

Art. 59e. i-
tym organie i

Art. 59f. 1. W przypadku stwierdzenia w zakresie, o mowa
w art. 59a ust.
i

2.

3.
ustawy.

4. W przypadku gdy w

5. W zakresie, o w art. 59a ust. b-

6. W przypadku wymierzenia kary organ nadzoru budowlanego, w drodze decyzji, odmawia wydania pozwolenia na
przeprowadza, w w art. 51.
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Art. 59g. o w art. 59f ust. 1, organ nadzoru budowlanego wymierza w drodze postanowienia, na

2. terminie 7 ym mowa w ust. 1, w kasie

3. W przypadku nieuiszczenia kary w u-
cyjnym w administracji.

4. wykonania w w ust. 3,
jest wojewoda.

5. Do kar, o w ust. dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa, z organu podatkowego, z w ust. e-
wodzie.

6. y-

Art. 59h. Nie lat od dnia,
w 158 2 i-

Art. 59i. 1.85) W
art. 54 i art. o-
wany bez uzyskania decyzji o pozwole zawiadomienia o
budowy.

2. Organ nadzoru budowlanego potwierdza pouczenie wpisem w protokole kontroli, a w przypadku nieobec

3. Organ nadz
naruszeniem art. 54 i art. 55.

4. W ust. 1, organ nadzoru budowlanego, w drodze po-

przepisy art. 59f, z

5. anowienia, o ust. 4, organ nadzoru budowlanego
54 i art. 55.

6. naruszeniem
54 i art. 55, pomimo wydania postanowienia, o ust.

y
art. 59f, z

7. Postanowienie, o ust.
dni od dnia wydania poprzedniego postanowienia.

8. Na postanowienia, o ust. 4 i

9. kar, o ust. 4 i

10. Do kar, o ust. 4 i wy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa, z ust. 4 i 6, przy-

11. Do kar, o ust. 4 i 59g ust. 3, 4 i 6.

Art. 60. u-

obiektu, a razie potrzeby, instrukc eksploatacji: obiektu, instalacji i tym obiektem.

85) przez art. 6 pkt 21 3 5 stycznia 2021 r.
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Art. 61.

1) zasadami, o rych mowa w art. 5 ust. 2;

2) zew rz-
nych osfe-
ryczne
rzekach i morzu oraz jeziorach i e-
nie obiektu budowlanego lub bezp lub

Art. 62.
kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w

a)

b) instalacji i

c) wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5
obiektu
badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w -

3)86) okresowej w zakresie, o w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listo-
pada, w m2

o m2

organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;

4) w w art. 61
pkt 2;

4a) w obiekcie budowlanym o do-

w art. 5 ust. 2.

5) (uchylony)

6) (uchylony)

1a. W trakcie kontroli, o w ust. poprzedniej kontroli.

1b. (uchylony)

2. kontroli, o w ust. 1 pkt 1 lit.

1)

2)

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b) wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2, z

2a. o w ust. 1 pkt w terminie
3

3. Organ nadzoru budowlanego w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego

nakazuje przeprowadzenie kontroli, o w ust. 1, a t h-

86) 5.
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4. Kontrole, o w ust. 1, z ust. 5 -
lane w

5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o w ust. 1
pkt 1 lit. c i pkt s-

ch i gazowych.

6. w ust. 1 pkt 1 lit.

1) w
grawitacyjnych prz wentylacyjnych;

2) w
o w pkt o-

inowych, w

6a.

7.
w ust. w art. 7 ust. 3 pkt 2.

Art. 62a. 1. Z kontroli, o art. 62 ust.

2. ust. 1, zawiera co najmniej:

1)

2) nazwisko, a ane, osoby prze-

3)

4)

5) zakres kontroli;

6) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w

7)

8) metody i
atmosferycznych i

9) poprzednich kontroli.

3. W

1)

2) pkt 1.

4. ust. art. 12 ust. 7, oraz kopie
decyzji o odpowiedniej s
mowa w art. 62 ust. 5.

5.87) ust. 1, w
i wentylacyjnych) przeprowadzanej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. formie dokumentu
elektronicznego, z

art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

6.87) twa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz miesz-
ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o nia publiczne.

87) o zmianie

u-
,
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Art. 63.
dokumenty, o w art. 60, oraz opracowania projektowe i o-
nywanych w obiekcie w

2. (uchylony)

3. (uchylony)

Art. 63a. (uchylony)

Art. 64. e-
prawdzenia, o w art. 20 ust.

kontroli
przebudowy, w

2. Obow w ust.

1)

2)

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b) wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2, z

3) i-
drogach publicznych.

3. kontroli obiektu budowlanego, w kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji,
o w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o Dz. U.
z 2021 r. poz. 497), oceny i ej oraz
dokumenty, o w art.

4.
w owlanego i

Art. 65.
w art. 64 ust. 3, przedstawicielom organu nadzoru budowlanego oraz innych jednostek organizacyjnych i o-
w e-

budownictwie.

Art. 66. 1. W

1)

2)

3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo

4)

organ nadzoru budowlanego nakazuje, w

1a. W

w
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i

2. W decyzji, o w ust. 1 pkt 1 3, organ nadzoru budowlanego
. Decyzja o k-

w ust. 1 pkt 1 i 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu i

Art. 67. remontu, odbudowy lub
organ nadzoru budowlanego

i

1a. Przepis ust. 1 sto rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r.
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z-

przypadku:

1)

2) danej elektrowni
wiatrowej.
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2. Przepisu ust. 1

3. W
podstawie miejscowego planu w ust. 1, organ nadzoru budow-
lanego wydaje po uzgodnieniu z

4. terminie 30 wiska
w

Art. 68.W
organ nadzoru budowlanego

1) dro

2) w pkt

3)

a) umieszczenie na budynku zawiadomienia o zakazie jego

b) tech-

Art. 69. 1. W
o w art. 66 ust. 1a, organ nadzoru budowlanego zapewni, na

2. w ust. 1
organy Policji i organ
nadzoru budowlanego.

Art. 70. w zakresie
w w

kontroli, o w art. 62 ust. 1 pkt 1
a w

2. w ust. erdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego.
organu nadzoru budowlanego.

Organ nadzoru budowlanego
w w ust. 1.

Art. 71.

1) (uchylony)

2)
zdrowotne, higieniczno-

;

3) obie d-
rozumieniu ustawy z dnia 3 r. o do-

wisku i ochron

2. organowi administracji
architektoniczno-budowlanej. W budow-

1) opis i
u-

dowlanego, w

2) raz
z danymi techniczno- tkowymi, w w
technologicznymi;

3) w art. 32 ust. 4 pkt 2;
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4)88) zamierzonego sposobu
u podarowania przestrzennego

warunkach zabudowy i u-
wego planu zagospodarowania przestrzennego;

5)88) ust. 1 pkt 2

6)88) w pozwolenia, uzgodnienia i b-
nych ustaw, w art. 72 ust. 3 ustawy z dnia
3 r. o jego ochronie, ochronie

opinii.

2a. W
zaniechaniu w do

ust.

2b.89)

1) postaci papierowej albo

2) ust. 2d.

2c.89) zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnic-

jego c tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
d

2d.89) ust. 2b, w
Nadzoru Budowlan Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

3. W organ administracji architektoniczno-budowlanej a-
, w w przy-

drodze decyzji.

4. w ust. kowania obiektu
terminie 30

organ administracji architektoniczno-budowlanej, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i
ywie 2

4a. (uchylony)

4b. Do sprzeciwu, o w ust. 4, przepis art. 30 ust.

4c. Organ administracji architektoniczno-

5. Organ administracji architektoniczno-budowlanej

1)

2) ejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i o-
wego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w o-
wego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) niedopuszczalne:

a)

b)

c) pogorsz -sanitarnych,

d)

88) W brzmieniu ustalonym 3;
89) Dodany 3
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6.
budowlanych:

1)
w decyzji o

2) ust. 30
ust. 2 3.

7. w ust. nego lub jego

8. (uchylony)

9. 2 7

Art. 71a. 1. W
organ nadzoru budowlanego, w drodze postanowienia:

1)

2) w art. 71 ust. 2.

2. organ nadzoru budowlanego
o w ust. 1 pkt 2, i w przypadku stwierdzenia jego wykonania w

3. w art. 59f ust. 1, z tym

4. W przypadku niewykonania w w ust.

w art. 71 ust. 3 5, organ nadzoru budowlanego, w drodze decyzji,

Art. 72. 1. raz miesz-
kalnictwa w art. 67.

2.
w drodze r k-

3. W w ust. organu nadzoru budowlanego

Art. 72a. sprawie wydania decyzji, o art. 62 ust. 3, art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 1, art. 68
oraz art. 71a ust.

Katastrofa budowlana

Art. 73.
a

2.

1) uszkodzenie elementu wbudowanego w

2) budynkami;

3) awaria instalacji.

Art. 74. sprawie przyczyn katastrofy b
budowlanego.
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Art. 75. 1. W razie katastrofy budowlanej w kie-

1)

2)
w art. 74;

3) katastrofie:

a) organ nadzoru budowlanego,

b)

c) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i w trak-
cie budowy,

d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z l-

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 z-
nim

wprowadzone, z oznaczeniem miejsc ich wprowadzenia na szkicach i, w

Art. 76. 1. Organ, o w art. 74, po otrzymaniu zawiadomienia o :

1) celu ustalenia przyczyn i d-

2) n
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. W w ust. 1 pkt organu nadzoru budowlanego jako prze-
przed-
wyma-

gane kwalifikacje zawodowe.

3.

1)

2) projektant, przedstawiciel wykonawcy i

3)

4. Organ, o w art. 74, drodze decyzji, zabezpieczenie
e-

towemu wykonaniu i
W
organ zapewni jej wykonanie na koszt i

Art. 76a.W przypadku, kiedy

ofy.

Art. 77. Organy, o w art. 76 ust. 1 pkt
przyczyny i

Art. 78. organ nadzoru budowlanego
i zabezpieczenia obiektu budowlanego do

2. Organ, o w ust.

Art. 79.
w art.
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Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Art. 80. 1. Zadania administracji architektoniczno-

1) starosta;

2) wojewoda;

3)

2.

1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego;

2)

3)

3. (uchylony)

4. Adm -
w

Art. 81. toniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

1) w

a) miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaga-

b) mienia w projektach budowlanych, przy wyko-

c) -budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej,

d) budownictwie,

e) z art. 10;

2) wydawanie decyzji administracyjnych w ;

2a) Prezesem Krajowe onych w art. 5 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. o ;

2b) zakresie oceny stanu technicznego tych elektrowni.

3) (uchylony)

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. b, c i
terenach badawczych.

3. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i wyko-
samodzielne funkcje techniczne w

4. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i -
lonych ntrolnych. Protokolarne ustalenia dokonane w toku

przepisach
prawa budowlanego.

Art. 81a.

1) do obiektu budowlanego;

2) na teren:

a) budowy,

b)

c) (uchylona)
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2.
w

obec w lokalu mieszkalnym w

3. W a w ust. 2,
w

4.
przez przedstawicieli dyplomatycznych i nimi na podstawie

d-

Art. 81b. (uchylony)

Art. 81c. 1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i

1) o-
waniem obiektu budowlanego;

2) w ne,

2. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych
w ,

drodze postanowienia, na osoby, o w ust. termi-
nie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i eksperty

3. Na postanowienie, o w ust.

4. W razie niedostarczenia w razie dostarczenia ocen lub
stracji architektoniczno-budow-

ich dostarczenia.

Art. 82. tracji architektoniczno- ustawie
i

2. Organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, z ust. 3 i 4, jest starosta.

3. Wojewoda jest organem administracji architektoniczno- stosunku do starosty oraz
organem pierwszej instancji w

1) usytuowanych na terenie pasa t y-
torialnego i naczonych do utrzymania ruchu i trans-
portu morskiego;

2)
korzystaniu z nich, wraz z d-

nych;

3) obiektami i
i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu
z w autostrad wraz z obiektami i ugi

3a) usytuowanych na obszarze kolejowym;

3aa) linii kolejowych wraz z
i transportu kolejowego oraz sieciami uzbrojenia terenu eli

budowy lub przebudowy linii kolejowej;

4) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i

5)

5a) w o w ustawie z dnia 24 lipca
2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w Dz. U. z 2021 r. poz. 428,
784 i 922);
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5b) elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni
wiatrowych;

5c) inwestycji KZN.

6) (uchylony)

4. w ust. 3 obiekty i roboty
budowlane, w

Art. 82a. drodze porozumienia, sprawy z
organu administracji architektoniczno-budowlanej. Przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834

Art. 82b. 1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej:

1) pozwolenie decyzji o o-
wy, o art. 29 ust. 1 pkt 1 3, a o-
ra Nadzoru Budowlanego wprowadzone do nich dane;

1a)
budowy, o art. 29 ust. 1 pkt 1

2)

a) kopie ostatecznych decyzji o
lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym,

b) o-
jektu architektoniczno-budowlanego wraz z tym projektem,

c)

3) kontrolnych oraz udo-

2. Rejestr, o w ust. 1 pkt 1, prowadzony jest w
i

3. Rejestr, o w ust. 1 pkt postaci papierowej. W takim

m wolnym od pracy, pierwszego dnia roboczego po tym terminie.

3a. W decyzji o

1)

a) adres organu administracji architektoniczno-budowlanej,

b) numer lub numery ewidencyjne wniosku,

c)

d)

e) adres zamieszkania lub siedziby inwestora,

f) iektu budowlanego i zamierzenia budowlanego w zakresie: rodzaju i kategorii obiektu
budowlanego, a w adresu zamierzenia budowlanego,

g)

h) informacje o:

art. 64 2 j-
nego w uzupe

przekazaniu wniosku zgodnie z

pozostawieniu wniosku bez rozpoznania,

i) inne uwagi organu;
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2) i o

a) adres organu administracji architektoniczno-

b) numer lub numery ewidencyjne wniosku,

c)

d) wezwaniu inwestora do:

art. 64 2

art. 35 ust. 3 w

e) numer lub numery ewidencyjne decyzji,

f)

g) informacje o decyzji,

h) zakresie: daty
zawieszeni

i) informacje o:

uzgodnieniach z -
dni trwania uzgodnienia,

przekroczeniu ustawowego terminu wydania decyzji w zakresie kalendarzowej liczby dni prowadzenia po-

w art. 35 ust. 8 i w art. 35 ust. 6,

j) inne uwagi.

4. (uchylony)

4a. art. 29 ust. 1 pkt 1

1) adres organu administracji architektoniczno-budowlanej;

2)

3) enia;

4)

5) adres zamieszkania lub siedziby inwestora;

6) zamierzenia budowlanego w zakresie: rodzaju i kategorii obiektu budowla-
nego, a w ury, oraz nazwy, rodzaju i adresu zamierzenia budowlanego;

7)

8) informacje o:

a) na podstawie art. 30 ust. 5c w e-
nia i

b)

c)

d) a;

9) Biuletynie Informacji Publicznej;
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10) informacje w zakresie decyzji o wniesieniu sprzeciwu:

a) numer lub numery ewidencyjne decyzji,

b) data wydania decyzji,

c) data nadania decyzji albo wprowadzenia do systemu, zgodnie z art. 30 ust. 6a;

11) niewniesieniu sprzeciwu;

12) inne uwagi.

5. (uchylony)

6. decyzji o
budowy, o art. 29 ust. 1 pkt 1

7. Dane, o w ust. 3a i publikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Pub-
dowlanego, z w ust. 3a

pkt 1 lit. e i lit. i oraz w pkt 2 lit. i tiret trzecie i lit. j oraz w ust. 4a pkt 5 i 12, oraz danych zawartych w rejestrach, o
mowa w ust. 1 pkt 1a.

8. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
decyzji o pozwoleniu

j mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 z-

Art. 83. 1.
zadania i kompetencje, o art. 37 ust. 3, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 48 51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4 i 8,
art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 59i, 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. ki inspektor
nadzoru budowlanego.

3.
i ust. 1, w sprawach, o art. 82 ust. 3 i 4, oraz zadania i kompetencje
w art. 7b ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Art. 83a. (uchylony)

Art. 84.

1) kontrola przestrzegania i

2) stracji architektoniczno-budowlanej;

3) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;

4)

2.

1) anom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i a-

2) w art. 82b ust. 1 pkt 2;

3) prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i

4) kontrolach, o w art. 62 ust. 1 pkt 3.

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. przestrzennego oraz mieszkalnictwa

6. Ewidencja rozpoczynanych i budowlanych powinna z

decyzji.
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Art. 84a. 1. Kontrola przestrzegania i uje:

1) przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym lub
decyzji o

2) budown w-

3) z art. 10, w szcze-

2.

1) ktoniczno-budowlanej
oraz wydawanych w jego toku decyzji i

2) decyzji i po
prawa budowlanego.

3.
z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne a w art. 23r
ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Art. 84aa. 1. W przetwarzaniem przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzo-
ru budowlanego danych osobowych w ustawie prawo, o art. 15 ust. 1
lit. Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
fizycznych w przetwarzaniem danych osobowych i w uchy-

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z
zm.90) zakresie, w

2. Organy administracji architektoniczno- ograniczeniu, o ust. 1, odpowied-
nio przy pierwszej art. 49 Kodeksu

3. ograniczeniu, o ust. e-
rowanej do osoby, k

4. W przypadku gdy okres przechowywania danych osobowych, o ust. 1, nie wynika z
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164

rgany administracji architektoniczno-budowlanej i
okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Dane osobowe, o ust. d-
nemu z

1) nienie wydane przez
administratora danych;

2) tajemnicy.

Art. 84ab. art. 18 ust. 1 o i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w przetwarzaniem danych oso-
bowych i w
o ochronie danych), nie

1) ewidencji, o art. 82b ust. 1 i 1a, art. 84 ust. 2 pkt 2 4 i art. 88a ust. 1 pkt 3;

2) przebieg i art. 97 ust. 1;

3) stoso

Art. 84b. administracji architektoniczno-
stosunku do starosty.

2. (uchylony)

3. W
-budowlanej, -

ciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej wznawia lub wszczyna z

4. -budowlanej i e-
w przepisach o kontroli w

90) Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.
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Art. 85. organami administracji architektoniczno-budowlanej i orga-
nami

1) uzgadnianie w i

2) przekazywanie i wynikach kontroli.

Art. 85a. dnia 6 marca
2018 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105).

Art. 86.
o

inspektora nadzoru budowlanego w terminie 30
o-

ru budowlanego.

2. Starosta

1) w uzgodnieniu z

2)

3. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu
nadzoru budowlanego.

3a. W

3b. ania powiatowego inspektora nadzoru

4.
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w regulaminie organizacyjnym.

Art. 87.
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. (uchylony)

3.
nadzoru budowlanego.

4.
inspektora nadzoru budowlanego i

Art. 88. sprawach
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

2. sprawach indywidualnych, rozstrzyganych
w

3. o-
nych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa Nadzoru
Budowlanego.

3a.

1)

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z

4)

5) posiada kompetencje kierownicze;

6) ma co najmniej 6- tym co najmniej 3-

7) -
lanego.
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3b.
Biule-

1)

2)

3)

4)

5)

6) termin i

7) metodach i technikach naboru.

3c. Termin, o w ust. 3b pkt
w

3d. ministra
j-

mniej 3
a-

3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o ych mowa w ust.

3f. w ust. tajemnicy informacji doty-
stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

3g. W
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

3h. Z

1)

2)

3) imiona, nazwiska i najlepszyc
nich naborze;

4) zastosowanych metodach i technikach naboru;

5)

6) .

3i.
i wyniku naboru zawiera:

1)

2)

3) i
albo

3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej K naborze oraz
o

4. (uchylony)

5. (uchylony)

6. (uchylony)

7. (uchylony)

8. (uchylony)
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9. ministra -
wnictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa drodze
otwartego i
spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

10. w ust.
Budowlanego.

11. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o w ust. ust. 3a 3j.

Art. 88a.
a w

1) stosunku do woje-
i

2) -budowlanej i nadzoru budowlanego;

3) prowadzi w formie elektronicznej centralne rejestry:

a)

b) (uchylona)

c) ukaranych z

2. W rejestrach, o w ust. 1 pkt 3, zamieszcza s

1) imiona i nazwisko;

2) adres;

3) numer PESEL w
w

4)

5) miejsce wydania decyzji;

6)

7)

8)

9)

10) (uchylony)

11) budownictwie w rejestrze ukaranych z

12) numer kancelaryjny;

13)

14) isu do rejestru.

3. Zakres informacji o budownictwie obejmuje dane iden-

4. Zakres, o w ust. ne:

1) numer decyzji o

2) miejsce wydania decyzji o

3)

4)

5)

6)
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7) rodzaj kary;

8) t

9)

10) status kary;

11)

5. w ust. 2 pkt 1, 8 11 i w ust. 4 pkt 2, 3, 5 7, 9 i 10, a a-
stycznia 2007 r. na formie pisemnej.

6.
w ust. 1 pkt 3, oraz dokumenty

informacje pod-

Art. 88b. dzoru
Budowlanego.

2.

3.
Inspektor Nadzoru Budowlanego w regulaminie organizacyjnym.

Art. 89. (uchylony)

Art. 89a. -budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie
one w

Art. 89b.Wojewoda w sprawach, o w art. 82 ust. 3 pkt 1 i i-
tektoniczno-budowlanej w przy wydawaniu pozwo
posiadania przez inwestora postanowienia o uzgodnieniu, o w art. 33 ust. 2 pkt 4.

Art. 89c. 1. W
lub roz

art. 10
ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o Dz. U. z 2017 r. poz. 1897

2.
mowa w ust. 1.

3. Polecenie przekazane ustnie

4.
cenie

narusza prawo.

5.

Przepisy karne

Art. 90. (uchylony)

Art. 91. 1. Kto:

1) -budowlanej lub nadzoru budowlanego,

2)
lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno

2. (uchylony)
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Art. 91a.91) w art.
przepisami lub nie zapewnia

Art. 92. 1. Kto:

1) w art. 75 lub art. 79,

2) w art. 70 ust.

3) -budowlanej lub nadzoru budowlanego,

2.

1) nie st -budowlanej lub
nadzoru budowlanego.

2) (uchylony)

Art. 93. Kto:

1) art. 5 ust. 1 2b,

1a) art. 10,

2) (uchylony)

3)92) 30b ust. 1 lub art. 31 ust. 1,

4) art. 41 ust. 4,
art. 42, art. 44, art. 45 i art. 45a,

5) art. 41 ust. 5,

6) wykonuje roboty budowlane w przepisach, pozwoleniu na

7) (uchylony)

8) o w art. 62 ust. 1 pkt 1 4a,

9) w art. 63 ust. 1 lub art. 64 ust. 1 i
z

9a) w art. 70 ust. 2,

9b)
w art. 71 ust. 2, albo pomimo wniesienia sprzeciwu, o w art. 71 ust. 3 5,

10) nie udziela inf w art. 81c ust. organ nadzoru
budowlanego
lub jego utrzymaniem,

11) (uchylony)

12) nie o w art. 66 ust. 1a, w terminie w

13) art. 48 ust. 1, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub 2 wykonuje roboty budowlane,

14)93)

mowa w art. 57 ust. 1ba, niezgodne ze stanem faktycznym,

podlega karze grzywny.

Art. 94. Orzekanie w sprawach o w art. 92 i art.
w sprawach o wykroczenia.

91)

na
92) 3
93) 6.
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budownictwie

Art. 95.
w

1)

2) wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

3)
aterialne;

4)

5)

Art. 96.

1) upomnieniem;

2) upomnieniem z wyznaczonym terminie, egzaminu, o
w art. 12 ust. 3;

3) zakazem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, na okres od roku do 5
z wyznaczonym terminie, egzaminu, o w art. 12 ust. 3.

2. budow-
nictwie.

3. O zakazie wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w przypadku znacznego spo-

4. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w stosunku

1)

2)

5. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w latach i nie
od dnia, w

6. Osobie ukaranej z wyznaczonym terminie egzaminu
przypadku nieuzyskania

oceny pozytywnej w
w budownictwie.

Art. 97. zawodowej w
e-

prowadzeniu

2. Wniosek, o w ust. 1, powini enie faktyczne i prawne

3. Wniosek, o w ust.

Art. 98. 1. W

2.

Art. 99. ukaraniu, w w

1)

2)

3) budownictwie;

4) pektorowi Nadzoru Budowlanego.

2. Informacja o karze z w ust. 1, podlega
wpisowi do centralnego rejestru ukaranych.
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Art. 100. wodowej w
6

udowlanych albo zawiadomienia o zako
czeniu budowy lub wydania decyzji o

Art. 101. I instancji o budownictwie, na wniosek ukara-
nego, orzeka o

1) budownictwie przez okres:

a) 2 lat w w art. 96 ust. 1 pkt 1,

b) 3 lat w w art. 96 ust. 1 pkt 2,

c) 5 lat samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w przypadku
w art. 96 ust. 1 pkt 3;

2) w okresach, o w pkt w art. 96 ust. 1.

2. zatarciu kary organ, o wa w ust. d-
nostkom organizacyjnym, stowarzyszeniom i organom, o w art. 99 ust. 1.

3. Zatarcie kary podlega odnotowaniu w centralnym rejestrze ukaranych.

Art. 102. (uchylony)

Przepis

Art. 103. o-
ust. 2.

2. Przepisu art. 48
ustawy lub w

3. w ust.

Art. 104. o-
budownictwie, za

dotychczasowym zakresie.

Art. 105. 1. Decyzje o dopuszczeniu do powszechnego stosowania w -
mocy w dotychczasowym zakresie.

2.

Art. 106.

Art. 107. 1. Traci moc ustawa z dnia 24 r. Prawo budowlane (Dz. U. poz. 229, z 94)),
z art. 103 ust. 2.

2.

Art. 108. Ustawa wchodzi w dniem 1 stycznia 1995 r.

94) Dz. U. z 1981 r. poz. 57, z 1983 r. poz. 200 i 201, z 1984 r. poz. 185 i 186, z 1987 r.
poz. 124, z 1988 r. poz. 324 oraz z 1990 r. poz. 198.
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dnia 7 lipca 1994 r.

kategorii

obiektu (k)

Kategoria I budynki mieszkalne jednorodzinne 2,0 1,0

Kategoria II gospodarce
rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwen-
tarsko-

1,0 1,0

Kategoria III inne niewielkie budynki, jak: 1,0 1,0

Kategoria IV publicznych
i a-
nia i
rampy

5,0 1,0

Kategoria V obiekty sportu i rekreacji, jak:
stadiony, amfiteatry, skocznie i r-
skie, kolejki linowe, odkryte baseny,

10,0 1,0

Kategoria VI cmentarze 8,0 1,0

Kategoria VII d-
nej, jak: dalby, wysepki cumownicze

7,0 1,0

Kategoria VIII inne budowle 5,0 1,0

(kubatura w m3)

> 2500

5000

> 5000

10 000

> 10 000

Kategoria IX budynki kultury, nauki
i
sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i

domy studenckie,
laboratoria i o-
rologiczne i hydrologiczne, obserwatoria,

botanicznych

4,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria X budynki kultu religijnego, jak:

synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe,
krematoria

6,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XI
socjalnej, jak: szpitale, sanatoria,

hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwio-
dawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy
i ,
schroniska dla bezdomnych oraz hotele robot-
nicze

4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
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Kategoria XII budynki administracji publicznej,
budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta,
ministerstw i terenowej

i

Zbrojnych

5,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XIII mieszkalne 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XIV budynki zakwaterowania turys-
tycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele,
pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska
turystyczne

15,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XV budynki sportu i rekreacji, jak:
hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny

9,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XVI budynki biurowe
i konferencyjne

12,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XVII budynki handlu, gastronomii
i
towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna,

y-

15,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XVIII
n-
a-
n-

gary, wiaty, a
nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywow-
nie,
taboru kolejowego

10,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XIX
silosy, elewatory, bunkry do magazynowania
paliw i z-
nych

10,0 1,0 1,5 2,0 2,5

(powierzchnia w m2)

> 1000
5000

> 5000
10 000

> 10 000

Kategoria XX stacje paliw 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XXI
z transportem wodnym, jak: porty, przystanie,
sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony,

10,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XXII 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5
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(powierzchnia w ha)

> 1 10 > 10 20 > 20

Kategoria XXIII obiekty lotniskowe, jak: pasy
lotniskowe,

place postojowe i

10,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XXIV obiekty gospodarki wodnej,
jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy
rybne

9,0 1,0 1,5 2,0 2,5

km)

> 1 10 > 10 20 > 20

Kategoria XXV drogi i kolejowe drogi
szynowe

1,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XXVI sieci, jak: elektroenergetycz- 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5

m)

> 20 100 > 100 500 > 500

Kategoria XXVII budowle hydrotechniczne
regulacyjne, jak: zapory,

progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciw-

opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne

9,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Kategoria XXVIII drogowe i kolejowe obiekty
cia

podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

5,0 1,0 1,5 2,0 2,5

> 20 50 > 50 100 > 100

Kategoria XXIX
i
wiatrowych

10,0 1,0 1,5 2,0 2,5

m3/h)

> 50 100 > 100
500

> 500

Kategoria XXX
z
i
i
uzdatniania wody,

8,0 1,0 1,5 2,0 2,5


