
P R Z E D M O WA

Drogi Czytelniku!

Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 13. wydanie

publikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem

(teksty ujednolicone) wg stanu prawnego na dzień 1 kwietnia

2019 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 do-

tyczą podniesienia do rangi ustawy regulacji ograniczających

uprawnienia budowlane poprzez przeniesienie przepisów rozdziału

4 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie regulujących zakres uprawnień budowlanych

(§ 10–15) do ustawy – Prawo budowlane. 

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
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* Patrz przypisy w tekœcie aktów prawnych.



USTAWA

z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z póŸn. zm., 

tekst ujednolicony wed³ug ZAP*)
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* ZAP – Zbiór Aktów Prawnych – odrêbne wydawnictwo POLCEN,

wymiennokartkowe, aktualizowane kwartalnie.

 

1* 



*  *  *

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

i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1276)

Ustawa wprowadza rozszerzenie wymogu projektowania i budo-

wania budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz obiektów uży-

teczności publicznej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnospraw-

nościami innymi niż tylko niepełnosprawność ruchowa, o których mo-

wa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporzą-

dzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób star-

szych. Wprowadzono również wymóg zapewnienia minimalnego

udziału lokali mieszkalnych dostępnych dla takich osób. Spełnienie

tych wymogów będzie wykazywane w projekcie architektoniczno-bu-

dowlanym. Organy nadzoru budowlanego będą zobowiązane do we-

ryfikowania projektu w tym zakresie na etapie kontroli przed wyda-

niem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Uchwalono zmiany uła-

twiające inwestorowi gospodarowanie terenem, m.in. poprzez umoż-

liwienie zmiany usytuowania obiektów małej architektury i urządzeń

budowlanych (w zakresie zgodnym z przepisami techniczno-budowla-

nymi) – bez konieczności sporządzania i zatwierdzania projektu za-

miennego. Wejście w życie zmian z dniem 22.08.2018 r. 

*  *  *

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1276)

Nowo uchwalona ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

wprowadziła zmiany o charakterze systemowym. Wiąże się to z za-

sadniczymi modyfikacjami dotyczącymi terminologii opisującej sys-

tem szkolnictwa wyższego i nauki. W związku z tym ustawa wprowa-

dza zmiany o charakterze dostosowującym w Prawie budowlanym.

Wejście w życie zmian z dniem 1.10.2018 r. 

WPROWADZENIE
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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, poz. 22456, Dz.U. z 2019 r. poz. 517, Dz.U. z 2019 r.

poz. 6958 tekst ujednolicony wed³ug ZAP**)
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* 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. 
6 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oœwiatowe, ustawy o systemie
oœwiaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Wejœcie w ¿ycie zmian
z dniem 1 wrzeœnia 2019 r.
7 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 51). Wejœcie w ¿ycie zmian
z dniem 11 lutego 2019 r.
8 Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustwy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.
poz. 695). Wejœcie w ¿ycie zmian z dniem 30 kwietnia 2019 r.
(Do spraw wszczêtych i niezakoñczonych przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy decyzj¹
ostateczn¹ stosuje siê przepisy dotychczasowe. Osoby, które przed dniem wejœcia w ¿ycie
ustawy uzyska³y uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pe³nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowuj¹
uprawnienia do pe³nienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.)
** ZAP – Zbiór Aktów Prawnych – odrêbne wydawnictwo POLCEN, wymiennokartkowe,
aktualizowane kwartalnie.


