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P R Z E D M O WA

Drogi Czytelniku!

Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 12. wydanie

publikacji pt. Prawo budowlane – przepisy z omówieniem (teksty

ujednolicone) wg stanu prawnego na dzień 1 listopada 2018 r.

(wydanie kieszonkowe, format B6). 

Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod

nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygoto-

waniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka

się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów

nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz dewelope-

rów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych. 

Ostatnie zmiany związane z przepisami Prawa budowlanego

dotyczą rozszerzenia kategorii robót niewymagających pozwolenia

na budowę. Zgodnie ze zmianami budowa będzie wymagała tylko

zgłoszenia.

Książka obejmuje najnowsze zmiany wprowadzone następujący-

mi aktami prawnymi: 

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 t.j.)1*

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odna-

wialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.

z 2018 r. poz. 1276). Zmiany (przypis 2) wchodzą w życie z dniem

30 czerwca z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. Zmiany (przypis 3)

wchodzą w życie z dniem 14 lipca 2018 r.2, 3

3. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu

i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
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* Patrz przypisy w tekœcie aktów prawnych.



(Dz.U. z 2018 r. poz. 1496). Wejście w życie zmian z dniem

22 sierpnia 2018 r.4

4. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające usta-

wę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r.

poz. 1669). Wejście w życie zmian z dniem 1 października 2018 r.5

Teksty ujednolicone ustawy i rozporządzeń zawartych w publika-

cji pochodzą ze Zbioru Aktów Prawnych (ZAP) związanych

z budownictwem – kwartalnie aktualizowanego. Zbiór ten zawiera

teksty ok. 45 ustaw i ok. 160 rozporządzeń. 

Więcej informacji na stronie www.polcen.com.pl. 
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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,

których wypełnianie umożliwia utrzymanie obiektów budowlanych

we właściwym stanie technicznym. 
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USTAWA
z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane*

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 t.j.1, poz. 12762, 3, poz. 14964, poz. 16695

tekst ujednolicony wed³ug ZAP**)

55

* Niniejsza ustawa wdra¿a postanowienia nastêpuj¹cych dyrektyw Unii Europejskiej:

1) dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdro¿enia minimalnych

wymagañ bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach

(ósma szczegó³owa dyrektywa 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) czêœciowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. 

w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13).

3) czêœciowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia

2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych zmieniaj¹cej

i w nastêpstwie uchylaj¹cej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140

z 5.06.2009, str. 16, z póŸn. zm.).
1 Obwieszczenie Marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane.
2, 3 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych Ÿród³ach energii oraz

niektórych innych ustaw. Zmiany (przypis 2) wchodz¹ w ¿ycie z dniem 30 czerwca z moc¹ od

dnia 1 stycznia 2018 r. Zmiany (przypis 3) wchodz¹ w ¿ycie z dniem 13 lipca 2018 r. 
4 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o u³atwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzysz¹cych. Wejœcie w ¿ycie zmian z dniem 22 sierpnia

2018 r.
5 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Prawo o szkolnictwie

wy¿szym i nauce. Wejœcie w ¿ycie zmian z dniem 1 paŸdziernika 2018 r. 

** ZAP – Zbiór Aktów Prawnych – odrêbne wydawnictwo POLCEN, wymiennokartkowe,

aktualizowane kwartalnie.



Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne

Art. 1

Zakres przedmiotowy

Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustaw¹”, normuje

dzia³alnoœæ obejmuj¹c¹ sprawy projektowania, budowy, utrzymania

i rozbiórki obiektów budowlanych oraz okreœla zasady dzia³ania

organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

Art. 2

Zakres stosowania

1. Ustawy nie stosuje siê do wyrobisk górniczych. 

2. Przepisy ustawy nie naruszaj¹ przepisów odrêbnych, a w szczególnoœci: 

1) prawa geologicznego i górniczego – w odniesieniu do obiektów

budowlanych zak³adów górniczych; 

2) prawa wodnego – w odniesieniu do urz¹dzeñ wodnych; 

3) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – w odniesieniu do

obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiek-

tów i obszarów objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ na podstawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Art. 3

Definicje ustawowe

Ilekroæ w ustawie jest mowa o: 

1) obiekcie budowlanym – nale¿y przez to rozumieæ budynek, budowlê

b¹dŸ obiekt ma³ej architektury, wraz z instalacjami zapewniaj¹cymi

mo¿liwoœæ u¿ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

wzniesiony z u¿yciem wyrobów budowlanych;

2) budynku – nale¿y przez to rozumieæ taki obiekt budowlany, który

jest trwale zwi¹zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomo-

c¹ przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – nale¿y przez to rozumieæ

budynek wolno stoj¹cy albo budynek w zabudowie bliŸniaczej, sze-

regowej lub grupowej, s³u¿¹cy zaspokajaniu potrzeb mieszkanio-
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3) mo¿liwoœæ utrzymania w³aœciwego stanu technicznego; 

4) niezbêdne warunki do korzystania z obiektów u¿ytecznoœci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez

osoby niepe³nosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji

o prawach osób niepe³nosprawnych, sporz¹dzonej 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;4

4a) minimalny udzia³ lokali mieszkalnych dostêpnych dla osób niepe³-

nosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób

niepe³nosprawnych, sporz¹dzonej w Nowym Jorku dnia 13 grud-

nia 2006 r., w tym osób starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkal-

nych w budynku wielorodzinnym;4

5) warunki bezpieczeñstwa i higieny pracy; 

6) ochronê ludnoœci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 

7) ochronê obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów

objêtych ochron¹ konserwatorsk¹; 

8) odpowiednie usytuowanie na dzia³ce budowlanej; 

9) poszanowanie, wystêpuj¹cych w obszarze oddzia³ywania obiektu,

uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostê-

pu do drogi publicznej;

10) warunki bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia osób przebywaj¹cych

na terenie budowy. 

2. Obiekt budowlany nale¿y u¿ytkowaæ w sposób zgodny z jego przezna-

czeniem i wymaganiami ochrony œrodowiska oraz utrzymywaæ w nale¿ytym

stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczaj¹c do nadmiernego pogor-

szenia jego w³aœciwoœci u¿ytkowych i sprawnoœci technicznej, w szczególno-

œci w zakresie zwi¹zanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7. 

2a. W nowych budynkach oraz istniej¹cych budynkach poddawanych

przebudowie lub przedsiêwziêciu s³u¿¹cemu poprawie efektywnoœci

energetycznej w rozumieniu przepisów o efektywnoœci energetycznej,

które s¹ u¿ytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych w ro-

zumieniu przepisów o finansach publicznych, zaleca siê stosowanie

urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych energiê wytworzon¹ w odnawialnych Ÿró-

d³ach energii, a tak¿e technologie maj¹ce na celu budowê budynków

o wysokiej charakterystyce energetycznej.
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