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Przedmowa 

Drogi Czytelniku!

O�cyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 17. wydanie pu-

blikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem (tek-

sty ujednolicone) wg stanu prawnego na dzień 1 lutego 2021 r. (wyda-

nie kieszonkowe, format B6). 

Zmienione przepisy wyróżniono pogrubioną czcionką. Z kolei 

przepisy, które obowiązują do 1 lipca 2021 r., wyróżniono [kursywą 

oraz nawiasem kwadratowym]. Bezpośrednio pod nimi wprowadza-

no przepisy, które je zastąpią i wejdą w życie od 1 lipca 2021 r.

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

pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się 

przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzie-

ję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, 

inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót 

oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów 

budowlanych.

Książka zawiera tekst ujednolicony ustawy Prawo budowlane obej-

mujący najnowsze zmiany, które zostały wprowadzone:

1) ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budow-

lane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), które 

weszły w życie z dniem 19 września 2020 r.
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2) ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 2127), które wchodzą w życie z dniem wdrożenia 

rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie proto-

kołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego 

obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, 

określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 7 

ustawy zmieniającej.

3) ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 

2021 r .

4) ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspie-

rających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11), które wcho-

dzą w życie z dniem: 5 i 19 stycznia 2021 r., 4 lutego 2021 r. oraz 

1 lipca 2021 r. 

5) ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania ener-

gii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz.U. z 2021 r.  

poz. 234), które weszły w życie z dniem 18 lutego 2021 r. 

6) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2021 r. sygn. 

Akt P 15/17 (Dz.U. z 2021 r. poz. 282). Artykuł 91a w ww. zakresie 

utracił moc 12 lutego 2021 r.

W książce zamieszony jest również tekst nowego rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).

Ustawy te zmieniają w Prawie budowlanym ponad 50 prze-

pisów. 

Najważniejsze obszary zmian dotyczą:

 – podziału projektu budowlanego na trzy zasadnicze części,

 – liczby dokumentów na etapie składania wniosku o pozwolenie na 

budowę,
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 – zmian w zakresie uzyskiwania odstępstwa od przepisów technicz-

no-budowlanych,

 – ustalenia, jakie roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia 

zamiast uzyskania pozwolenia na budowę, a jakie nie wymagają ani 

pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia,

 – wzmocnienia bezpieczeństwa pożarowego w przypadku zmiany 

sposobu użytkowania budynku lub jego części, 

 – granicznego 5-letniego terminu dla stwierdzenia nieważności de-

cyzji pozwolenia na budowę, 

 – wprowadzenia łatwiejszej legalizacji „starych” samowoli budow-

lanych,

 – zmiany de�nicji obiektu liniowego,

 – doprecyzowania oraz uporządkowania przepisów dotyczących roz-

biórki obiektów budowlanych,

 – uzupełnienia de�nicji budowli o morską turbinę wiatrową,

 – usprawnienia procesu inwestycyjnego i umożliwienia załatwiania 

spraw i składania wniosków przez Internet.

Publikacja zawiera omówienia zmian oraz teksty ujednolicone na-

stępujących aktów prawnych: 

 – USTAWA – PRAWO BUDOWLANE, 

 – Rozporządzenie MIiR w sprawie przygotowania zawodowego 

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w bu-

downictwie, 

 – Rozporządzenie MR w sprawie szczegółowego zakresu i formy pro-

jektu budowlanego, 

 – Rozporządzenie MI w sprawie dziennika budowy, montażu i roz-

biórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

 – Rozporządzenie MI w sprawie książki obiektu budowlanego, 
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 – Rozporządzenie MIiB w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 

budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym pra-

wie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane, oraz de-

cyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, 

 – Rozporządzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych wa-

runków posadawiania obiektów budowlanych. 

Zapraszamy do naszej księgarni internetowej na stronę:  

www.polcen.com.pl. 

Redakcja
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WPROWADZEN IE

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471)

Nowelizacja dokonuje przebudowy znacznej części przepisów 

ustawy – Prawo budowlane pod kątem uproszczenia i przyspieszenia 

procesu inwestycyjno-budowlanego. Likwiduje wiele niejasności, któ-

re pojawiły się w ciągu lat w związku ze stosowaniem prawa budowla-

nego przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, organy 

nadzoru budowlanego a także sądy. 

Jeśli chodzi o  szczegółowe rozwiązania, to jedną z  istotniejszych 

zmian jest mody$kacja de$nicji pojęcia „obszaru oddziaływania obiek-

tu” zawartej w art. 3 pkt 20. Z dotychczasowej de$nicji usunięto wy-

rażenie „w zagospodarowaniu”, co poskutkuje tym, że pojęcie obszaru 

oddziaływania obiektu będzie się odnosić wyłącznie do ograniczeń 

w zabudowie. 

Wprowadzono zmiany w  procedurze odstępstw od przepisów 

techniczno-budowlanych, uregulowanej w art. 9. Przesądzono, że nie 

będzie dopuszczalne uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-

-budowlanych w  postępowaniach, o  których mowa w  rozdziale 5a, 

tzn. w  postępowaniach w  sprawie rozpoczęcia i  prowadzenia robót 

budowlanych z naruszeniem ustawy. Wyjaśnienie tej kwestii w drodze 

zmian legislacyjnych było konieczne ze względu na pojawiające się 

wątpliwości oraz rozbieżności w orzecznictwie. 

Istotną częścią nowelizacji jest przebudowa struktury art. 29 

i  art. 30, które zawierają katalog inwestycji zwolnionych z  obo-

wiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Dotychczasowa treść 

art. 29 oraz treść art. 30 zawierała szereg odesłań i wyjątków, któ-

re nie pozwalały na proste ustalenie (dla osób nieposiadających 

znajomości reguł wykładni przepisów prawa), czy dana inwestycja  

wiązała się z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę bądź 



USTAWA

z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane*

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245;  

Dz.U. z 2019 r. poz. 1309; Dz.U. z 2019 r. poz. 1524; Dz.U. z 2019 r.  

poz. 1696; Dz.U. z 2019 r. poz. 1712; Dz.U. z 2019 r. poz. 1815;  

Dz.U. z 2019 r. poz. 2166; Dz.U. z 2019 r. poz. 2170; Dz.U. z 2020 r.  

poz. 148; Dz.U. z 2020 r. poz. 4711, poz. 6952, poz. 7823, poz. 10864,  

t.j. poz. 13335 zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 21276, poz. 23207, z 2021 r. 

poz. 118, 9, 10, 11, poz. 23412, 28213, **)***

Przepisy ogólne

Art. 1

Zakres przedmiotowy

-

-

stracji publicznej w tych dziedzinach.

*

-

245 z 26.08.1992, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71);

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

-

** 

Przypisy przeniesione na koniec ustawy na str. 176.
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