
P R Z E D M O WA

Drogi Czytelniku!

Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 14. wydanie

publikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem

(teksty ujednolicone) wg stanu prawnego na dzień 1 września

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. 

Książka obejmuje najnowsze zmiany wprowadzone następujący-

mi aktami prawnymi: 

1. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji

strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz.U. z 2019 r.

poz. 630). Wejście w życie zmian z dniem 18 kwietnia 2019 r.8*

2. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo

budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 695). Wejście w życie zmian

z dniem 30 kwietnia 2019 r.9

3. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw

w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-

nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r. poz. 730). Wejście w życie

zmian z dniem 4 maja 2019 r.10
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* Patrz przypisy w tekœcie aktów prawnych.



4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

ustawy – Prawo budowlane. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).11

5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajo-

wym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.

z 2019 r. poz. 1309). Wejście w życie zmian z dniem 15 sierpnia

2019 r.12

6. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawial-

nych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r.

poz. 1524). Wejście w życie zmian z dniem 29 sierpnia 2019 r.13

Książka zawiera również: 

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia

2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania sa-

modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r.

poz. 831). Wejście w życie zmian z dniem 7 maja 2019 r.

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. 

Redakcja
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*  *  *

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych

źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r.

poz. 1524). 

Celem ustawy jest realizacja dodatkowych działań zmierzają-

cych do osiągnięcia celu 15% udziału energii ze źródeł odnawial-

nych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Wprowadzone

rozwiązania mają również zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne,

czego skutkiem powinno być w perspektywie długofalowej zapew-

nienie stałego dostępu do energii dla odbiorców końcowych, przy

jednoczesnym utrzymaniu się cen energii na możliwie niskim pozio-

mie. Ustawa zmienia ustawę – Prawo budowlane poprzez doprecy-

zowanie obowiązku uzgadniania projektu budowlanego pod kątem

przepisów przeciwpożarowych przy instalacji fotowoltaicznej o mocy

zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW. Wejście w życie

zmian z dniem 29.08.2019 r. 
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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. 6308, poz.

6959, poz. 73010, Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 t.j.11, zm. poz. 130912,

152413, tekst ujednolicony wed³ug ZAP**)***

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. 
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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.).

** ZAP – Zbiór Aktów Prawnych – odrêbne wydawnictwo POLCEN, wymiennokartkowe,
aktualizowane kwartalnie.
*** Przypisy znajduj¹ siê na koñcu aktu prawnego (str. 186).



Rozporz¹dzenie

Ministra Inwestycji i Rozwoju

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie przygotowania zawodowego 
do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie

(Dz.U. z 2019 r. poz. 831,

tekst ujednolicony wed³ug ZAP poz. 3*)

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z póŸn. zm.) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne

§ 1 

Zakres przedmiotowy

Rozporz¹dzenie okreœla: 

1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania sa-

modzielnych funkcji technicznych w budownictwie: 

a) kierunki studiów odpowiednie lub pokrewne dla danej specjal-

noœci, 

b) wykaz zawodów zwi¹zanych z budownictwem, 
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* ZAP – Zbiór Aktów Prawnych – odrêbne wydawnictwo POLCEN,

wymiennokartkowe, aktualizowane kwartalnie.


