
USTAWA

z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z póŸn. zm.), 

tekst ujednolicony wed³ug ZAP*)

17

* ZAP – Zbiór Aktów Prawnych – odrêbne wydawnictwo POLCEN,

wymiennokartkowe, aktualizowane kwartalnie.

 

1* 



W P R O WA D Z E N I E

Ustawa – Prawo budowlane [ZAP 1]*

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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W tym miejscu zaznaczyć należy, że utworzone z dniem 1 stycz-

nia 1999 r. organy nadzoru budowlanego szczebla powiatowego

i wojewódzkiego działają w polskim systemie prawa w ramach ad-

ministracji rządowej zespolonej. W przypadku powiatowego inspek-

tora nadzoru budowlanego zespolenie ze starostą przejawia się

w organizacyjnej zależności od tego organu w zakresie powoływa-

nia i odwoływania powiatowego inspektora oraz organizacji inspek-

toratu. Z kolei w zakresie wydawanych rozstrzygnięć administracyj-

nych i prowadzonych postępowań powiatowi inspektorzy nadzoru

budowlanego podlegają organom wyższego szczebla, tj. wojewódz-

kim inspektorom nadzoru budowlanego, sprawującym bezpośredni

nadzór nad organami powiatowymi. W przypadku wojewódzkich in-

spektorów nadzoru budowlanego zespolenie polega na działaniu

w imieniu wojewody (wojewoda jest wymieniany w ustawie – Prawo

budowlane jako organ nadzoru budowlanego, przy czym wojewódz-

ki inspektor nadzoru budowlanego ma status autonomicznego or-

ganu administracji) oraz udziału wojewody w procedurze powołania

i odwołania szefa wojewódzkiej inspekcji budowlanej. Wymaga

podkreślenia, że model zespolonej administracji rządowej w przy-

padku inspekcji budowlanej jest coraz częściej krytykowany. Prze-

ciwnicy obowiązującego rozwiązania proponują pełne odzespolenie

organów administracji, szczególnie na najniższym szczeblu, co po-

zwoliłoby uniezależnić organy nadzoru budowlanego od lokalnych

układów politycznych. 

Zgodnie z ogólną zasadą zadania organów administracji bu-

dowlanej (którymi są starosta na szczeblu powiatowym, wojewoda

na szczeblu wojewódzkim i Główny Inspektor Nadzoru Budowlane-

go na szczeblu centralnym) wykonuje w pierwszej instancji starosta

(gminy nie mogą obecnie pełnić funkcji organu administracji archi-

tektoniczno-budowlanej). Jedynie w sprawach obiektów i robót bu-

dowlanych wyraźnie wymienionych w art. 82 ustawy – Prawo bu-

dowlane, np. obiektów dróg publicznych krajowych i wojewódzkich,
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lotnisk cywilnych, terenów zamkniętych, oraz w rozporządzeniu Ra-

dy Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót

budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest

wojewoda (Dz.U. Nr 235, poz. 1539), np. metra, sieci przesyło-

wych, właściwość rzeczowa organu pierwszej instancji została prze-

niesiona na wojewodę. Zaznaczyć należy, że zróżnicowanie właści-

wości rzeczowej pomiędzy starostą i wojewodą powoduje, że

w sprawach, w których wojewoda jest organem pierwszej instancji,

automatycznie organem drugiej instancji będzie Główny Inspektor

Nadzoru Budowlanego. 

Również podstawową regułą związaną z zadaniami organów

administracji architektoniczno-budowlanej jest zawarta w art. 28

ust. 1 ustawy – Prawo budowlane generalna zasada, zgodnie z którą

wszelkie roboty budowlane można rozpocząć wyłącznie na

podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zasada ta oznacza, że

podstawowym trybem uzyskiwania zgody organu administracji archi-

tektoniczno-budowlanej na prowadzenie robót budowlanych jest po-

stępowanie w przedmiocie udzielenia decyzji o pozwoleniu na budo-

wę. Natomiast wszelkie odstępstwa od tej zasady zostały wskazane

jako wyjątki w art. 29–31 ustawy – Prawo budowlane i mają charak-

ter listy zamkniętej. Wyjątki te dotyczą robót budowlanych realizowa-

nych na podstawie zgłoszenia lub robót, które nie podlegają w ogó-

le reglamentacji ustawy – Prawo budowlane. 

W tym miejscu zauważyć należy, że wprowadzony do ustawy –

Prawo budowlane, tzw. tryb uproszczony – zgłoszeniowy dotyczy robót

budowlanych o mniejszym znaczeniu, gdzie nieracjonalne byłoby wy-

dawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przeprowadzanie pełnego

postępowania administracyjnego. Przyjęcie zgłoszenia oznacza, że

organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wydaje decyzji

administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji, lecz udziela

tzw. milczącej zgody (organ do którego trafia zgłoszenie w terminie

21 dni nie wydaje decyzji negatywnej, tzw. sprzeciwu). 
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