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Buduj zgodnie z prawem



W P R O WA D Z E N I E
UUssttaawwaa  ––  PPrraawwoo  bbuuddoowwllaannee  [[ZZAAPP  11]]**

Wśród ustaw i rozporządzeń z dziedziny budownictwa ustawa – Pra-
wo budowlane stanowi akt prawny o pierwszoplanowym znaczeniu.
W jej przepisach bowiem ustawodawca uregulował podstawowe kwestie
związane z tzw. procesem budowlanym, a więc z projektowaniem, bu-
dową, przekazywaniem do użytkowania, utrzymaniem oraz rozbiórką
obiektów budowlanych. W dziedzinach tych ustawodawca określił zasa-
dy działania organów administracji publicznej, tj. organów administracji
architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego. 

Ustawa – Prawo budowlane jako akt prawny o charakterze ad-
ministracyjnym określa prawa i obowiązki uczestników procesu bu-
dowlanego, tj. inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, pro-
jektanta, kierownika budowy i kierowników robót. Należy jednak
pamiętać, że przepisy poświęcone tej problematyce pełnią niejako
podwójną funkcję. Z jednej strony określają one obowiązki o cha-
rakterze administracyjnym wskazanych podmiotów względem
porządku publicznego wyznaczonego normami prawa administra-
cyjnego, z drugiej strony umożliwiają prawidłowe określenie
wzajemnych relacji między tymi uczestnikami, co ma szczególne
znaczenie w obrocie cywilnoprawnym. 

Niezmiernie ważną częścią ustawy – Prawo budowlane są za-
gadnienia związane z utrzymaniem obiektów budowlanych. Przepi-
sy regulujące tę problematykę z pewnością zainteresują wszystkich
zarządców i właścicieli obiektów budowlanych, gdyż ustawodawca
nakłada na te podmioty szereg obowiązków administracyjnych,
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których wypełnianie umożliwia utrzymanie obiektów budowlanych
we właściwym stanie technicznym. 

Szczególne znaczenie ustawy – Prawo budowlane w systemie
prawa budowlanego wynika również z faktu, że akt ten zawiera de-
legacje ustawowe dla większości aktów wykonawczych związanych
z budownictwem. To właśnie na jego podstawie wydawane są
w drodze rozporządzeń przepisy techniczno-budowlane szczegóło-
wo regulujące zagadnienia techniczne dla inwestycji budowlanych
np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania
budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836, z późn. zm.). 

Jak już zaznaczono powyżej, głównym przedmiotem regulacji
ustawy – Prawo budowlane są zagadnienia związane z kompeten-
cjami organów administracji publicznej w sprawach projektowania,
budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. W tym za-
kresie rozdzielone zostały kompetencje organów na dwa piony. Wy-
różniony został pion organów administracji architektoniczno-budo-
wlanej (starostowie, wojewodowie), do których należą sprawy admi-
nistracyjno-prawne dotyczące nadawania inwestorom prawa, tj.
wydawania pozwoleń na budowę (rozbiórkę) i przyjmowania okre-
ślonych w ustawie zgłoszeń oraz pion organów nadzoru budowlane-
go (powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego, wojewódzcy in-
spektorzy nadzoru budowlanego) pełniących funkcje inspekcyjno-
-kontrolne. Połączenie funkcji administracyjno-prawnych oraz
inspekcyjno-kontrolnych występuje wyłącznie na szczeblu central-
nym i skupia się w kompetencjach Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Organem naczelnym w sprawach nadzoru budowla-
nego jest zgodnie z przepisami o działach administracji rządowej
minister infrastruktury i rozwoju. 
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leń na budowę wprowadzono trzyletni termin na rozpoczęcie robót
budowlanych. Po upływie tego terminu rozpoczęcie robót możliwe po
dokonaniu nowego zgłoszenia. Rozwiązano istniejący od wielu lat
w orzecznictwie problem liczenia przy zgłoszeniach terminu na wnie-
sienie sprzeciwu. Za dzień wniesienia sprzeciwu wydanego w formie
decyzji administracyjnej uznaje się dzień nadania decyzji w placówce
pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy – Prawo pocz-
towe albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 k.p.a., dzień
wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. 

W przepisie art. 40 wprowadzono możliwość przenoszenia
wszystkich zgłoszeń budowy obiektów budowlanych na następcę
w drodze decyzji administracyjnej. Dotychczas taka możliwość prze-
widziana była jedynie dla decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W zakresie pozwoleń na budowę zrezygnowano z określonego
w art. 34 ust. pkt 3 wymogu dołączania do wniosku o pozwolenie
na budowę oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o za-
pewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków
oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, tele-
komunikacyjnych oraz dróg lądowych. Spełnianie przez zrealizowa-
ny budynek wymagań dotyczących przyłączenia do mediów będzie
weryfikowane wyłącznie na etapie oddawania do obiektu do użyt-
kowania. Pozostaje natomiast wymóg dołączania oświadczenia
właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą
publiczną w przypadku dróg wojewódzkich i krajowych (dla dróg
gminnych przedmiotowy obowiązek również zostaje zniesiony). 

Ważna zmiana nastąpiła w przepisach regulujących opłatę
legalizacyjną. Dodano nowy art. 49c, który w sposób niebudzący
wątpliwości przesądza o możliwości stosowania do opłat legalizacyj-
nych ulg przewidzianych w ustawie – Ordynacja podatkowa,
tj. odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie. Do
tej pory możliwość stosowania ulg była podważana w orzecznictwie
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sądowoadministracyjnym, z uwagi na brak w ustawie – Prawo
budowlane bezpośredniego odesłania do ustawy – Ordynacja po-
datkowa. Przy okazji tej nowelizacji dodano w art. 49c ust. 2, który
przewiduje obligatoryjne zawieszenie postępowania legalizacyjnego
w przypadku złożenia przez inwestora wniosku o przyznanie ulgi.
Nowelizacja nie zmienia natomiast dotychczasowych zasad ustala-
nia opłaty legalizacyjnej ani nie liberalizuje wymogów stawianych
inwestorom w procesie legalizacji samowoli budowlanej. Dodatko-
wo w przepisie określającym wysokości opłat legalizacyjnych przy
samowolach budowlanych obiektów budowlanych na zgłoszenie
usunięto błędne odesłanie do budowy przyłączy, o których mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 20. W ten sposób zlikwidowano niejasność su-
gerującą, że przyłącze jest obiektem budowlanym, podczas gdy sta-
nowi ono w świetle prawa budowlanego urządzenie budowlane. 

Istotną zmianą z punktu widzenia inwestorów, jak i organów
jest skrócenie z 21 dni do 14 dni terminu na dokonanie przez organ
nadzoru budowlanego weryfikacji zawiadomienia o zakończeniu
budowy w trybie art. 54. W art. 55 ustalono nowy katalog obiektów
budowlanych, wobec których przystąpienie do użytkowania wyma-
ga decyzji administracyjnych. W porównaniu z dotychczasowym sta-
nem prawnym z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie
wyłączono przekazywania do użytkowania warsztatów rzemieślni-
czych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży do
pięciu stanowisk włącznie, obiektów magazynowych, takich jak:
budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków ko-
lejowych, takich jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywow-
nie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowe-
go, placów składowych, postojowych i parkingów, stawów rybnych,
jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych
oraz rowów melioracyjnych. 

Z innych istotniejszych zmian wdrażanych nowelizacją należy wy-
mienić doprecyzowanie obowiązków projektanta poprzez wyraźne wska-
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zanie w art. 20 ust. 1 pkt 1c, że do jego podstawowych obowiązków
należy określenie w projekcie budowlanym obszaru oddziaływania
obiektu. Dotychczas ten obowiązek nie był wyartykułowany w prze-
pisach. Uproszczono procedury dla budowy przyłączy. Jeśli połącze-
nie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na
działce do niej przyległej, dla takiej inwestycji nie będzie obowiązy-
wał wymóg geodezyjnego wyznaczenia w terenie. W słowniczku po-
jęć ustawowych dokonano zmian o charakterze porządkowym pole-
gających na usunięciu nieaktualnych już pojęć „odnawialne źródło
energii” oraz „ciepło użytkowe w kogeneracji”. 

Wprowadzono zmiany dotyczące rejestrów wniosków o pozwo-
lenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym do-
tyczących terenów zamkniętych, o których mowa w art. 82b ustawy.
Dokonano zmiany w art. 82b, w którym wskazuje się na objęcie ww.
rejestrami również spraw wynikających ze złożenia zgłoszenia z pro-
jektem budowlanym. Dodano także przepis określający, które dane
zawarte w tych rejestrach są jawne i publikowane na stronie inter-
netowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. 

Analiza najistotniejszych rozwiązań wprowadzanych ustawą
z dnia 20 lutego 2015 pozwala dostrzec rozpoczęty przez ustawo-
dawcę proces liberalizujący przepisy budowlane. Zwieńczeniem
podjętych prac ma być uchwalenie Kodeksu budowlanego stano-
wiącego kompleksową regulację szeroko rozumianego procesu in-
westycyjno-budowlanego. Wchodzi w życie z dniem 28.06.2015 r.,
a w zakresie art. 82b z dniem 1.01.2016 r.

*  *  *
UUssttaawwaa  zz  ddnniiaa  2200  mmaarrccaa  22001155  rr..  oo  zzmmiiaanniiee  uussttaawwyy  ––  PPrraawwoo  bbuuddoowwllaannee
oorraazz  nniieekkttóórryycchh  iinnnnyycchh  uussttaaww..  ((DDzz..UU..  zz 1155  kkwwiieettnniiaa  22001155  rr..  ppoozz..  552288))

Przedmiotowa nowelizacja doprecyzowuje przepisy ustawy –
Prawo budowlane w zakresie regulacji odnoszących się do budow-
nictwa na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych, co po-
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zwoli uniknąć w przyszłości wątpliwości co do legalności postępo-
wania osób wznoszących altany na działkach oraz oddali ryzyko
masowego wszczynania postępowań w sprawach rozbiórki już ist-
niejących altan. 

Nowelizacja wprowadza definicję pojęcia „altany działkowej”
w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dział-
kowych oraz odsyła do tej definicji w zmienianym art. 29 ust. 1
pkt 4 ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z nową definicją altaną
działkową jest wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy
lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na te-
renie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, o powierzchni za-
budowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych
i 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy
nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzch-
nia nie przekracza 12 m2. 

W rezultacie wprowadzenia do systemu prawnego ww. definicji
organy administracji publicznej oraz sądy administracyjne nie będą
mogły opierać się na definicjach altany określających je jako lekkie
konstrukcje ażurowe. W definicji altany działkowej nie ma takiego
wymogu, co oznacza, że przedmiotowej definicji będą odpowiada-
ły również obiekty murowane. 

Jednocześnie wymaga zauważenia, że ustawa nowelizacyjna
zawiera przepisy legalizacyjne, odnoszące się do obiektów bu-
dowlanych zrealizowanych przed dniem jej wejścia w życie na te-
renie rodzinnych ogrodów działkowych. Zakazuje się wszczyna-
nia postępowań w sprawie samowoli budowlanej, nakazuje się
umarzanie wszczętych już postępowań oraz wygaszanie wyda-
nych decyzji rozbiórkowych, jeśli obiekt budowlany będący przed-
miotem postępowania odpowiada definicji altany działkowej.
W konsekwencji ustawa nie legalizuje wszystkich samowoli bu-
dowlanych znajdujących się na terenie rodzinnych ogrodów
działkowych, np. budynków gospodarczych, lecz umożliwia lega-
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Art. 33
Zakres pozwolenia na budowê lub rozbiórkê

1. Pozwolenie na budowê dotyczy ca³ego zamierzenia budowlanego.
W przypadku zamierzenia budowlanego obejmuj¹cego wiêcej ni¿ jeden
obiekt, pozwolenie na budowê mo¿e, na wniosek inwestora, dotyczyæ
wybranych obiektów lub zespo³u obiektów, mog¹cych samodzielnie
funkcjonowaæ zgodnie z przeznaczeniem. Je¿eli pozwolenie na budowê
dotyczy wybranych obiektów lub zespo³u obiektów, inwestor jest obo-
wi¹zany przedstawiæ projekt zagospodarowania dzia³ki lub terenu, o któ-
rym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla ca³ego zamierzenia budowlanego. 

2. Do wniosku o pozwolenie na budowê nale¿y do³¹czyæ: 
1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgod-

nieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi
przepisami szczególnymi oraz zaœwiadczeniem, o którym mowa
w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzieñ opracowania projektu; nie do-
tyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach
oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko albo oceny
oddzia³ywania przedsiêwziêcia na obszar Natura 2000;

2) oœwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo-
œci¹ na cele budowlane; 

3) decyzjê o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, je¿eli
jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym; 

3a) pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz de-
cyzjê, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej, je¿eli s¹ one wymagane; 14

4) w przypadku obiektów zak³adów górniczych oraz obiektów usytu-
owanych na terenach zamkniêtych i terenach, o których mowa
w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem ad-
ministracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82
ust. 2, projektowanych rozwi¹zañ w zakresie: 
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projekto-

wanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicz-
nych, 
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b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyj-
nych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice
terenu zamkniêtego, portów morskich i przystani morskich,
a tak¿e pod³¹czeñ tych obiektów do sieci u¿ytku publicznego. 

5) (uchylony);8

6) (uchylony);8

7) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej: 
a) wynik audytu bezpieczeñstwa ruchu drogowego, o którym mowa

w art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
b) uzasadnienie zarz¹dcy drogi, o którym mowa w art. 241

ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
8) umowê urbanistyczn¹, je¿eli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z

miejscowym planem rewitalizacji.15

2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie przys³ugu-
je za¿alenie. 

3. Do wniosku o pozwolenie na budowê obiektów budowlanych: 
1) których wykonanie lub u¿ytkowanie mo¿e stwarzaæ powa¿ne za-

gro¿enie dla u¿ytkowników, takich jak: obiekty energetyki j¹dro-
wej, rafinerie, zak³ady chemiczne, zapory wodne lub

2) których projekty budowlane zawieraj¹ nowe, niesprawdzone
w krajowej praktyce, rozwi¹zania techniczne, nieznajduj¹ce pod-
staw w przepisach i Polskich Normach, 

nale¿y do³¹czyæ specjalistyczn¹ opiniê wydan¹ przez osobê fizyczn¹ lub
jednostkê organizacyjn¹ wskazan¹ przez w³aœciwego ministra. 

4. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkê nale¿y do³¹czyæ: 
1) zgodê w³aœciciela obiektu; 
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego; 
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych; 
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeñstwa ludzi i mienia; 
5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a tak¿e inne

dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to
uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddzia³ywania
przedsiêwziêcia na œrodowisko albo oceny oddzia³ywania przed-
siêwziêcia na obszar Natura 2000;

6) w zale¿noœci od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu. 
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5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2–4,
zawieraj¹ce informacje niejawne mog¹ byæ za zgod¹ organu admini-
stracji architektoniczno-budowlanej przechowywane przez inwestora. 

6. W przypadku wezwania do usuniêcia braków innych ni¿ braki,
o których mowa w art. 35 ust. 1, stosuje siê art. 64 § 2 Kodeksu postêpo-
wania administracyjnego, z tym ¿e wezwanie wnosz¹cego do usuniêcia
braków nie powinno nast¹piæ póŸniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia
wp³ywu wniosku.8

Art. 34
Projekt budowlany

1. Projekt budowlany powinien spe³niaæ wymagania okreœlone w decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, je¿eli jest ona wymaga-
na zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
lub w pozwoleniach, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz de-
cyzji, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o ob-
szarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, je¿eli
s¹ one wymagane.14

2. Zakres i treœæ projektu budowlanego powinny byæ dostosowane do spe-
cyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. 

3. Projekt budowlany powinien zawieraæ: 
1) projekt zagospodarowania dzia³ki lub terenu, sporz¹dzony na aktu-

alnej mapie, obejmuj¹cy: okreœlenie granic dzia³ki lub terenu, usy-
tuowanie, obrys i uk³ady istniej¹cych i projektowanych obiektów
budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub
oczyszczania œcieków, uk³ad komunikacyjny i uk³ad zieleni, ze
wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzêdnych
i wzajemnych odleg³oœci obiektów, w nawi¹zaniu do istniej¹cej
i projektowanej zabudowy terenów s¹siednich; 

2) projekt architektoniczno-budowlany, okreœlaj¹cy funkcjê, formê
i konstrukcjê obiektu budowlanego, jego charakterystykê energetycz-
n¹ i ekologiczn¹ oraz proponowane niezbêdne rozwi¹zania technicz-
ne, a tak¿e materia³owe, ukazuj¹ce zasady nawi¹zania do otoczenia,
a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 4 – równie¿ opis dostêpnoœci dla osób niepe³nosprawnych; 
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3) stosownie do potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej,
oœwiadczenie w³aœciwego zarz¹dcy drogi o mo¿liwoœci po³¹czenia
dzia³ki z drog¹, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;8

4) w zale¿noœci od potrzeb, wyniki badañ geologiczno-in¿ynierskich
oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;

5) informacjê o obszarze oddzia³ywania obiektu.8

3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje siê do projektu budowlanego prze-
budowy lub monta¿u obiektu budowlanego, je¿eli, zgodnie z przepisami
o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warun-
ków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

3b. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje siê do projektu budowlanego bu-
dowy lub przebudowy urz¹dzeñ budowlanych b¹dŸ podziemnych sieci
uzbrojenia terenu, je¿eli ca³oœæ problematyki mo¿e byæ przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dzia³ki lub terenu. 

4. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu
na budowê. 

4a. Zatwierdzeniu podlegaj¹ cztery egzemplarze projektu budowlane-
go, z których dwa egzemplarze przeznaczone s¹ dla inwestora, jeden eg-
zemplarz dla organu zatwierdzaj¹cego projekt oraz jeden egzemplarz dla
w³aœciwego organu nadzoru budowlanego.8

5. Inwestor, spe³niaj¹cy warunki do uzyskania pozwolenia na budowê,
mo¿e ¿¹daæ wydania odrêbnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowla-
nego, poprzedzaj¹cej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowê. Decyzja
jest wa¿na przez czas w niej oznaczony, jednak nie d³u¿ej ni¿ rok. 

6. Minister w³aœciwy do spraw budownictwa, planowania i zagospo-
darowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okreœli, w drodze rozpo-
rz¹dzenia:19

1) szczegó³owy zakres i formê projektu budowlanego, uwzglêdniaj¹c
zawartoœæ projektu budowlanego w celu zapewnienia czytelnoœci
danych; 

2) szczegó³owe zasady ustalania geotechnicznych warunków posada-
wiania obiektów budowlanych, uwzglêdniaj¹c przydatnoœæ gruntu
na potrzeby projektowanego obiektu i jego charakteru oraz zakwa-
lifikowania go do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. 
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¿e obowi¹zki te powinny byæ technicznie uzasadnione i nie powodowaæ
nadmiernego obci¹¿enia w³aœciciela lub zarz¹dcy.

Rozdzia³ 7
Katastrofa budowlana

Art. 73
Definicja katastrofy

1. Katastrof¹ budowlan¹ jest niezamierzone, gwa³towne zniszczenie
obiektu budowlanego lub jego czêœci, a tak¿e konstrukcyjnych elemen-
tów rusztowañ, elementów urz¹dzeñ formuj¹cych, œcianek szczelnych
i obudowy wykopów. 

2. Nie jest katastrof¹ budowlan¹: 
1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadaj¹-

cego siê do naprawy lub wymiany; 
2) uszkodzenie lub zniszczenie urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych

z budynkami; 
3) awaria instalacji. 

Art. 74
Postêpowanie wyjaœniaj¹ce

Postêpowanie wyjaœniaj¹ce w sprawie przyczyn katastrofy budowla-
nej prowadzi w³aœciwy organ nadzoru budowlanego. 

Art. 75
Obowi¹zki w³aœciciela obiektu

1. W razie katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub
u¿ytkowanym obiekcie budowlanym, kierownik budowy (robót), w³aœci-
ciel, zarz¹dca lub u¿ytkownik jest obowi¹zany: 

1) zorganizowaæ doraŸn¹ pomoc poszkodowanym i przeciwdzia³aæ
rozszerzaniu siê skutków katastrofy; 

2) zabezpieczyæ miejsce katastrofy przed zmianami uniemo¿liwiaj¹-
cymi prowadzenie postêpowania, o którym mowa w art. 74; 
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3) niezw³ocznie zawiadomiæ o katastrofie: 
a) organ nadzoru budowlanego, 
b) w³aœciwego miejscowo prokuratora i Policjê, 
c) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiek-

tu budowlanego, je¿eli katastrofa nast¹pi³a w trakcie budowy, 
d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przy-

czynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepi-
sów. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje siê do czynnoœci maj¹cych na celu
ratowanie ¿ycia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem siê skutków ka-
tastrofy. W tych przypadkach nale¿y szczegó³owo opisaæ stan po kata-
strofie oraz zmiany w nim wprowadzone, z oznaczeniem miejsc ich
wprowadzenia na szkicach i, w miarê mo¿liwoœci, na fotografiach. 

Art. 76
Komisja ustalaj¹ca przyczyny

i okolicznoœci katastrofy
1. Organ, o którym mowa w art. 74, po otrzymaniu zawiadomienia

o katastrofie budowlanej jest obowi¹zany: 
1) niezw³ocznie powo³aæ komisjê w celu ustalenia przyczyn i okolicz-

noœci katastrofy oraz zakresu czynnoœci niezbêdnych do likwidacji
zagro¿enia bezpieczeñstwa ludzi lub mienia; 

2) niezw³ocznie zawiadomiæ o katastrofie budowlanej w³aœciwy or-
gan nadzoru budowlanego wy¿szego stopnia oraz G³ównego In-
spektora Nadzoru Budowlanego, 

2. W sk³ad komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wchodz¹: przedsta-
wiciel organu nadzoru budowlanego jako przewodnicz¹cy, przedsta-
wiciele innych zainteresowanych lub w³aœciwych rzeczowo organów ad-
ministracji rz¹dowej, przedstawiciele samorz¹du terytorialnego, a tak¿e,
w miarê potrzeby, rzeczoznawca budowlany lub inne osoby posiadaj¹ce
wymagane kwalifikacje zawodowe.3

3. Do udzia³u w czynnoœciach komisji mog¹ byæ wezwani: 
1) inwestor, w³aœciciel lub zarz¹dca oraz u¿ytkownik obiektu budow-

lanego; 
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w³aœciwemu do spraw wewnêtrznych albo Szefowi Agencji Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego jest zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce
odbycie praktyki zawodowej wydane przez w³aœciwego wojewódz-
kiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem
okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów roz-
poczêcia i ukoñczenia praktyki, z zakresu danej specjalnoœci. 

§ 4
Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej

1. Odbycie praktyki zawodowej za granic¹ potwierdza siê dokumen-
tem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywa³a siê prak-
tyka zawodowa, potwierdzonym przez osobê, pod kierunkiem której by-
³a odbywana praktyka, posiadaj¹c¹ uprawnienia odpowiadaj¹ce swoim
zakresem uprawnieniom, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy. 

2. Dokument powinien zawieraæ: 
1) wskazanie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy któ-

rych projektowaniu bezpoœrednio uczestniczy³a lub pe³ni³a funkcjê
techniczn¹ na budowie osoba odbywaj¹ca praktykê zawodow¹,
z okreœleniem charakteru wykonywanych czynnoœci oraz z okreœle-
niem: rodzaju, przeznaczenia i konstrukcji danego obiektu oraz,
odpowiednio do wnioskowanej specjalnoœci uprawnieñ budowla-
nych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub u¿ytkowe
danego obiektu, a tak¿e lokalizacjê inwestycji i nazwê inwestora; 

2) potwierdzenie okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem
terminów rozpoczêcia i ukoñczenia praktyki; 

3) ogóln¹ ocenê teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wniosko-
wanej specjalnoœci, dokonan¹ przez osobê, pod nadzorem której
odbywana by³a praktyka. 

§ 5
Wniosek o nadanie uprawnieñ

1. Do wniosku o nadanie uprawnieñ budowlanych nale¿y do³¹czyæ: 
1) odpis dyplomu ukoñczenia studiów wy¿szych albo dokumentu po-

twierdzaj¹cego posiadanie tytu³u zawodowego technika lub mi-
strza, albo dyplomu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe
w zawodzie nauczanym na poziomie technika; 
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2) suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony
przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni; 

3) dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 1 lub pkt 2 lub w § 4
ust. 1; 

4) w przypadku ukoñczenia studiów wy¿szych prowadzonych na pod-
stawie umowy, o której mowa w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572,
z póŸn. zm.), zaœwiadczenie z uczelni potwierdzaj¹ce, ¿e ukoñczo-
ne studia by³y prowadzone w oparciu o umowê zawart¹ z izb¹; 

5) prace projektowe wykonane w ramach odbytej praktyki zawodo-
wej. 

2. Kwalifikowania i weryfikacji wykszta³cenia za odpowiednie lub
pokrewne dla danej specjalnoœci oraz zakresu uprawnieñ budowlanych
izba dokonuje przez stwierdzenie zgodnoœci ukoñczonego kierunku stu-
diów z kierunkiem studiów odpowiednim lub pokrewnym dla specjalno-
œci uprawnieñ budowlanych okreœlonym w wykazie stanowi¹cym
za³¹cznik nr 2 do rozporz¹dzenia, na podstawie dyplomu ukoñczenia stu-
diów i suplementu do dyplomu albo wypisu z przebiegu studiów po-
twierdzonego przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej
uczelni. 

3. Kwalifikowania i weryfikacji wykszta³cenia w zakresie zawodów
zwi¹zanych z budownictwem dla danej specjalnoœci uprawnieñ budow-
lanych izba dokonuje przez stwierdzenie zgodnoœci uzyskanego tytu³u
zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzaj¹cego kwa-
lifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika z wy-
kazem zawodów zwi¹zanych z budownictwem okreœlonym w za³¹czni-
ku nr 3 do rozporz¹dzenia. 

4. Wymóg ukoñczenia studiów na kierunku odpowiednim lub po-
krewnym dla poszczególnych specjalnoœci uprawnieñ budowlanych
uznaje siê za spe³niony, je¿eli: 

1) nazwa kierunku studiów jest zgodna z okreœleniem zakresu kierun-
ku studiów, wskazanym w za³¹czniku nr 2 do rozporz¹dzenia, lub

2) informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo wypisie
z przebiegu studiów potwierdzonym przez kierownika podstawowej
jednostki organizacyjnej uczelni wskazuj¹, i¿ nie mniej ni¿ jedna
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trzecia programu studiów okreœlonego w punktach ECTS, o których
mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wy¿szym, lub liczbie godzin zajêæ obejmuje zajêcia kszta³tuj¹ce
wiedzê i umiejêtnoœci odnosz¹ce siê do zakresu kierunku studiów. 

5. Wymóg posiadania wiedzy i umiejêtnoœci w zakresie, o którym mo-
wa w za³¹czniku nr 2 do rozporz¹dzenia, uznaje siê za spe³niony, je¿eli: 

1) nazwa specjalnoœci okreœlona w ramach kierunku studiów odpo-
wiada zakresowi wiedzy i umiejêtnoœci dla danej specjalnoœci
uprawnieñ budowlanych lub

2) informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo wypisie
z przebiegu studiów potwierdzonym przez kierownika podstawo-
wej jednostki organizacyjnej uczelni potwierdzaj¹, ¿e program stu-
diów obejmuje zajêcia w tym zakresie. 

6. Wykszta³cenie uzyskane za granic¹ i uznane w Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie przepisów odrêbnych, którego kierunek jest okre-
œlany w sposób odbiegaj¹cy od przyjêtego w rozporz¹dzeniu, podlega in-
dywidualnemu rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez izbê, na podstawie
programu kszta³cenia, jako wykszta³cenie odpowiednie lub pokrewne
dla danej specjalnoœci. 

§ 6
Postanowienie o uzupe³nieniu braków

1. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentach, o których mo-
wa w § 5, izba wzywa, w drodze postanowienia, osobê ubiegaj¹c¹ siê
o nadanie uprawnieñ budowlanych do uzupe³nienia braków w terminie
30 dni od dnia otrzymania wezwania. 

2. Izba mo¿e zwróciæ siê do organu administracji architektoniczno-
-budowlanej lub nadzoru budowlanego albo do autora projektu lub inwe-
stora o przedstawienie prac projektowych wykonanych w ramach prakty-
ki zawodowej lub potwierdzenie zakresu robót budowlanych, w których
uczestniczy³a osoba ubiegaj¹ca siê o uprawnienia budowlane. 
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Rozdzia³ 3
Przeprowadzanie egzaminu

§ 7
Czêœæ pisemna egzaminu

1. Czêœæ pisemna egzaminu przeprowadzana w formie testu sk³ada siê
z 30 do 90 pytañ w zale¿noœci od rodzaju uprawnieñ budowlanych,
o które kandydat siê ubiega, z czego 75% prawid³owo udzielonych od-
powiedzi stanowi wynik pozytywny czêœci pisemnej egzaminu. 

2. Test, o którym mowa w ust. 1, dotyczy znajomoœci: 
1) ustawy oraz innych ustaw odpowiadaj¹cych zakresowi specjalno-

œci uprawnieñ budowlanych, o które kandydat siê ubiega, a tak¿e
aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie (70% pytañ); 

2) warunków bezpieczeñstwa i higieny pracy przy wykonywaniu ro-
bót budowlanych (20% pytañ); 

3) postêpowania administracyjnego (10% pytañ). 
3. Czas trwania czêœci pisemnej wynika z pomno¿enia liczby pytañ

przez 1,5 minuty i liczy siê od wskazanego przez przewodnicz¹cego ko-
misji kwalifikacyjnej lub jego zastêpcê momentu przyst¹pienia do roz-
wi¹zywania zestawu pytañ testowych. 

4. Wybór odpowiedzi polega na zakreœleniu na karcie odpowiedzi jed-
nej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B, albo C). 

5. Czêœæ pisemna egzaminu odbywa siê we wszystkich okrêgowych
izbach w tym samym terminie i czasie, na podstawie tych samych zesta-
wów pytañ. 

§ 8
Czêœæ ustna egzaminu

1. Czêœæ ustna egzaminu polega na odpowiedzi na pytania z wyloso-
wanego zestawu sk³adaj¹cego siê z 5 do 10 pytañ dostosowanych do ro-
dzaju uprawnieñ, o które kandydat siê ubiega, w tym: 

1) z pytañ dotycz¹cych: 
a) umiejêtnoœci praktycznego pos³ugiwania siê przepisami prawa, 
b) umiejêtnoœci praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy

wykonywaniu praktyki zawodowej, 
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c) zakresu specjalnoœci uprawnieñ budowlanych, o które kandydat
siê ubiega; 

2) z jednego pytania obejmuj¹cego czêœæ praktyczn¹ polegaj¹c¹ na
wykonaniu zadañ projektowych albo rozwi¹zaniu zagadnienia
z zakresu prowadzenia budowy w zakresie specjalnoœci uprawnieñ
budowlanych, o które kandydat siê ubiega. 

2. Cz³onkowie komisji kwalifikacyjnej mog¹ zadawaæ pytania dodat-
kowe, których zakres wi¹¿e siê z pytaniami z wylosowanego zestawu. 

3. Czas trwania czêœci ustnej egzaminu wynosi 60 minut, w tym nie
wiêcej ni¿ 25 minut przeznaczone jest na przygotowanie siê kandydata
do odpowiedzi. 

4. Podczas przygotowywania siê do odpowiedzi dopuszczalne jest
pos³ugiwanie siê tekstami aktów prawnych, Polskimi Normami oraz Eu-
rokodami, posiadanymi przez kandydata lub udostêpnionymi przez ko-
misjê kwalifikacyjn¹. 

§ 9
Sposób przygotowywania pytañ

Pytania egzaminacyjne czêœci pisemnej oraz czêœci ustnej przygoto-
wuje siê odrêbnie dla ka¿dego rodzaju uprawnieñ budowlanych w ra-
mach danej specjalnoœci. 

Rozdzia³ 4
Zakres uprawnieñ budowlanych

§ 10
Projekt zagospodarowania dzia³ki

Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno-
œci uprawniaj¹ do sporz¹dzania projektu zagospodarowania dzia³ki lub
terenu, w zakresie tej specjalnoœci. 

§ 11
Uprawnienia budowlane w specjalnoœci architektonicznej

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoœci architektonicznej bez ogra-
niczeñ uprawniaj¹ do projektowania lub kierowania robotami budowla-
nymi, w odniesieniu do architektury obiektu. 
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2. Uprawnienia budowlane w specjalnoœci architektonicznej w ogra-
niczonym zakresie uprawniaj¹ do projektowania lub kierowania robota-
mi budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do
1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej. 

§ 12
Uprawnienia budowlane w specjalnoœci 

konstrukcyjno-budowlanej
1. Uprawnienia budowlane w specjalnoœci konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeñ uprawniaj¹ do projektowania konstrukcji obiektu lub kie-
rowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz archi-
tektury obiektu. 

2. Uprawnienia budowlane w specjalnoœci konstrukcyjno-budowlanej
w ograniczonym zakresie uprawniaj¹ do projektowania konstrukcji
obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do kon-
strukcji obiektu, o kubaturze do 1000 m3 oraz: 

1) o wysokoœci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nad-
ziemnych i o wysokoœci kondygnacji do 4,8 m; 

2) posadowionego na g³êbokoœci do 3 m poni¿ej poziomu terenu, bez-
poœrednio na stabilnym gruncie noœnym; 

3) przy rozpiêtoœci elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysiêgu
wsporników do 2 m; 

4) niezawieraj¹cego elementów wstêpnie sprê¿anych na budowie; 
5) niewymagaj¹cego uwzglêdniania wp³ywu eksploatacji górniczej. 

§ 13
Uprawnienia budowlane w specjalnoœci 

in¿ynieryjnej mostowej
1. Uprawnienia budowlane w specjalnoœci in¿ynieryjnej mostowej

bez ograniczeñ uprawniaj¹ do projektowania obiektu budowlanego lub
kierowania robotami budowlanymi zwi¹zanymi z obiektem budowla-
nym, takim jak: 

1) drogowy obiekt in¿ynierski w rozumieniu przepisów o drogach pu-
blicznych; 

2) kolejowy obiekt in¿ynieryjny: most, wiadukt, przepust, œciany opo-
rowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejœcia dla
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pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich usytu-
owanie. 

2. Uprawnienia budowlane w specjalnoœci in¿ynieryjnej mostowej do
projektowania bez ograniczeñ uprawniaj¹ równie¿ do obliczania œwiat³a
mostów i przepustów. 

3. Uprawnienia budowlane w specjalnoœci in¿ynieryjnej mostowej
w ograniczonym zakresie uprawniaj¹ do projektowania obiektu budow-
lanego lub kierowania robotami budowlanymi zwi¹zanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: 

1) jednoprzês³owy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisów o dro-
gach publicznych lub przepisów w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich usytu-
owanie, o przêœle wykonanym z zastosowaniem prefabrykatów
i rozpiêtoœci do 21 m, posadowiony na stabilnym gruncie; 

2) przepust. 
4. Uprawnienia budowlane w specjalnoœci in¿ynieryjnej drogowej bez

ograniczeñ uprawniaj¹ do projektowania obiektu budowlanego lub kie-
rowania robotami budowlanymi zwi¹zanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: 

1) droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wy³¹cze-
niem drogowych obiektów in¿ynierskich oprócz przepustów; 

2) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust. 
5. Uprawnienia budowlane w specjalnoœci in¿ynieryjnej drogowej

w ograniczonym zakresie uprawniaj¹ do projektowania obiektu budow-
lanego lub kierowania robotami budowlanymi zwi¹zanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: 

1) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnêtrzna, w rozu-
mieniu przepisów o drogach publicznych, z wy³¹czeniem drogo-
wych obiektów in¿ynierskich oprócz przepustów; 

2) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju stat-
ków powietrznych. 

6. Uprawnienia budowlane w specjalnoœci in¿ynieryjnej kolejowej
bez ograniczeñ w zakresie kolejowych obiektów budowlanych upraw-
niaj¹ do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
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budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: sta-
cje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle, w rozumieniu
przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
daæ budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wy³¹czeniem obiektów bu-
dowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sieci, instalacji i urz¹dzeñ
elektrycznych i elektroenergetycznych przeznaczonych dla kolei, o któ-
rych mowa w § 14 ust. 5, oraz urz¹dzeñ zabezpieczenia i sterowania
ruchem kolejowym. 

7. Uprawnienia budowlane w specjalnoœci in¿ynieryjnej kolejowej
bez ograniczeñ w zakresie sterowania ruchem kolejowym uprawniaj¹ do
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowla-
nymi zwi¹zanymi z obiektem budowlanym w zakresie urz¹dzeñ zabez-
pieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budow-
le kolejowe i ich usytuowanie. 

8. Uprawnienia budowlane w specjalnoœci in¿ynieryjnej kolejowej
w ograniczonym zakresie w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
uprawniaj¹ do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robo-
tami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak:
stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle kolejowe w ro-
zumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyj¹tkiem linii ko-
lejowych przystosowanych do prêdkoœci wiêkszych ni¿ 200 km/h. 

9. Uprawnienia budowlane w specjalnoœci, o której mowa w ust. 7,
w ograniczonym zakresie uprawniaj¹ do projektowania obiektu budow-
lanego lub kierowania robotami budowlanymi zwi¹zanymi z obiektem
budowlanym, w zakresie urz¹dzeñ zabezpieczenia i sterowania ruchem
kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wy-
j¹tkiem stacji wyposa¿onych w ponad 50 rozjazdów i linii kolejowych
w zakresie blokad samoczynnych. 

10. Uprawnienia budowlane w specjalnoœci in¿ynieryjnej hydrotech-
nicznej bez ograniczeñ uprawniaj¹ do projektowania obiektu budow-
lanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich
budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych
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tymczasowych i sta³ych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadaæ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 

11. Uprawnienia budowlane w specjalnoœci in¿ynieryjnej hydrotech-
nicznej w ograniczonym zakresie uprawniaj¹ do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie budow-
li hydrotechnicznych IV klasy wa¿noœci, a w przypadku budowli mor-
skich IV klasy chronionego obszaru, w rozumieniu przepisów w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle hydro-
techniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaæ morskie budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie. 

12. Uprawnienia budowlane w specjalnoœci in¿ynieryjnej wyburzenio-
wej bez ograniczeñ uprawniaj¹ do projektowania robót rozbiórkowych lub
kierowania tymi robotami budowlanymi, zwi¹zanymi z u¿yciem mate-
ria³ów wybuchowych. 

§ 14
Uprawnienia budowlane w specjalnoœci 

instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urz¹dzeñ telekomunikacyjnych

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoœci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urz¹dzeñ telekomunikacyjnych bez ograniczeñ upraw-
niaj¹ do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwi¹zanymi z obiektem budowlanym, w zakresie teleko-
munikacji przewodowej wraz z infrastruktur¹ telekomunikacyjn¹ oraz
telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹. 

2. Uprawnienia budowlane w specjalnoœci, o której mowa w ust. 1,
w ograniczonym zakresie uprawniaj¹ do projektowania obiektu budow-
lanego lub kierowania robotami budowlanymi zwi¹zanymi z obiektem
budowlanym wraz z infrastruktur¹ telekomunikacyjn¹, w odniesieniu do
obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje. 

3. Uprawnienia budowlane w specjalnoœci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urz¹dzeñ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
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