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P R Z E D M O WA

Drogi Czytelniku!

Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 11. wydanie

publikacji pt. Prawo budowlane – przepisy z omówieniem (teksty

ujednolicone) wg stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2018 roku

(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 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 6 lipca 2017 r. poz. 1332)21*

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie

Nieruchomości (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1529)22. Wejście

w życie zmian 11.09.2017 r. 

3. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach pu-

blicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 12)23.

Wejście z życie zmian z dniem 4.01.2018 r. 
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* Patrz przypisy w tekœcie aktów prawnych.



4. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i pali-

wach alternatywnych. (Dz.U. z 2018 r. poz. 317)24. Wejście z życie

zmian z dniem 22.02.2018 r. 

5. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r.

sygn. akt K 39/15. (Dz.U. z 2018 r. poz. 352)25. Artykuł 16 pkt 3

Prawa budowlanego w zakresie, w jakim nie zawiera wytycznych do

treści rozporządzenia utraci moc obowiązującą z dniem

13.02.2019 r. 

6. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające

ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące dzia-

łalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650). Wejście zmian

z dniem 30.04.2018 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. 

Zmiany aktów prawnych są zaznaczone w tekstach pogrubioną

czcionką.

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

Redakcja
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NOWOŒÆ Oficyny Wydawniczej POLCEN

VADEMECUM PROJEKTANTA
Tom 1.

Podstawy projektowania
konstrukcji budowlanych

wyd. 2016, format B5, stron 450, rysunków 90, papier
kred, oprawa twarda

VADEMECUM PROJEKTANTA to kompendium wiedzy, które w tomie 1. zawiera podstawowe informa-
cje i praktyczne komentarze zwi¹zane ze stosowaniem norm europejskich (tzw. Eurokodów). Kolejne
planowane do wydania tomy bêd¹ dotyczyæ projektowania konstrukcji: ¿elbetowych, stalowych, muro-
wych i drewnianych, a tak¿e projektowana geotechnicznego. Praca zbiorowa jest opracowywana pod
kierunkiem prof. dr. hab. in¿. Leonarda Runkiewicza i redakcj¹ naukow¹ dr. in¿. Stefana Pyraka. 

Autorami tomu 1 pt. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych s¹ wybitni specjaliœci, rze-
czoznawcy, eksperci teoretycy i praktycy: prof. dr hab. in¿. Antoni Biegus, dr in¿. Andrzej Pogorzel-
ski, prof. dr hab. in¿. Leonard Runkiewicz, mgr in¿. Jan Sieczkowski i dr in¿. Andrzej Tomana. 

W rozdziale 1. przedstawiono ogólne zasady projektowania i uzgadniania dokumentacji projek-t-
owej niezbêdne nie tylko dla projektanta konstrukcji. 

Zasady projektowania konstrukcji budowlanych wed³ug Eurokodu (PN-EN 1990) zosta³y ujête
w rozdziale 2. Omówiono w nim problematykê oceny bezpieczeñstwa konstrukcji budowlanych metod¹
stanów granicznych. 

Rozdzia³ 3 obejmuje problematykê identyfikacji obci¹¿eñ i oddzia³ywañ na budynki oraz konstruk-
cje wed³ug Eurokodów, a tak¿e zasady okreœlania obci¹¿eñ sta³ych i u¿ytkowych, tj. oddzia³ywañ
na konstrukcje w warunkach po¿aru, obci¹¿enia œniegiem, oddzia³ywania wiatru, oddzia³ywañ termicz-
nych, oddzia³ywañ w czasie wykonywania konstrukcji oraz oddzia³ywañ wyj¹tkowych. 

Krajowy system normalizacyjny, aktualne normy oraz zasady sporz¹dzania projektów wed³ug
norm polskich i europejskich omówiono w rozdziale 4 i 5. 

Rozdzia³ 6 zawiera wiadomoœci w odniesieniu do komputerowego wspomagania projektowania kon-
strukcji budowlanych. Uwzglêdniono przede wszystkim te zagadnienia, które wytyczaj¹ kierunki roz-
woju technologii informatycznych w budownictwie – od CAD do BIM. 

www.polcen.com.pl Cena detaliczna 126 z³



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. 

USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest

wyłącznie inwestor, a w przypadku inwestycji KZN – inwestor i Pre-

zes Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ustawa wprowadza ograni-

czenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego dla

wskazanych w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Wej-

ście w życie zmian z dniem 11.09.2017 r. 

*  *  *

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 12)

Ustawa rozszerzyła katalog robót, które nie wymagają pozwo-

lenia na budowę. Zgodnie z nowelą nie będzie potrzeby uzyskiwa-

nia pozwolenia na budowę urządzeń instalowanych w pasie drogo-

wym dróg publicznych wraz z fundamentami, konstrukcjami wspor-

czymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia służących do

zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów

transportowych oraz służących do zarządzania ruchem drogowym,

w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zdaniem usta-

wodawcy w celu usprawnienia instalacji ww. urządzeń, które służą

interesowi publicznemu lub interesowi użytkowników dróg, zasadne

jest wyłączenie stosowania przepisów o konieczności uzyskania po-

zwolenia na budowę w stosunku do wszystkich wymienionych urzą-

dzeń. Wejście w życie zmian z dniem 4.01.2018 r. 

*  *  *

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach

alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 317)

W ustawie wprowadzono definicję stacji ładowania oraz wpro-

wadzono odpowiednie zmiany w przepisach ustawy Prawo budow-

lane, które mają ułatwić i przyspieszyć procedurę budowy stacji ła-

dowania. Zgodnie z uchwaloną ustawą budowa stacji ładowania
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USTAWA
z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane*
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 t.j.1, z 2014 r., poz. 402, 

poz. 7683, poz. 8224, poz. 11335, poz. 12006, z 2015 r. poz. 151**

poz. 2007, poz. 4438, poz. 5289, poz. 77410, poz. 116511, 

poz. 126512, poz. 154913, poz. 164214, poz. 177715, z 2016 r. poz. 290 t.j.16,

poz. 96117, poz. 116518, poz. 125019, poz. 225520, z 2017 r. poz. 1332 t.j.21,

poz. 152922, z 2018 r. poz. 1223, poz. 31724, poz. 35225, poz. 65026,

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 2 paŸdziernika 2013 r.

w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu – Prawo budowlane (Dz.U. z 29 listopada 2013 r.).
2 Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych (Dz.U. z dnia 9 stycznia

2014 r., poz. 40). Wejœcie w ¿ycie zmian do ustawy Prawo budowlane z dniem 19.01.2014 r. 
3 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o u³atwieniu dostêpu do wykonywania niektórych zawodów

regulowanych (Dz.U. z dnia 10 czerwca 2014 r.). Wejœcie w ¿ycie zmian do ustawy – Prawo

budowlane z dniem 10.08.2014 r.
4 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku ze standaryzacj¹

niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz.U. z dnia 24 kwietnia 2014 r.,

poz. 822). Wejœcie w ¿ycie zmian do ustawy – Prawo budowlane z dniem 25.12.2014 r.
5 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz

niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 26 sierpnia 2014 r., poz. 1133). Wejœcie w ¿ycie zmian 

z dniem 1.01.2015 r. 
6 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z dnia 

8 wrzeœnia 2014 r., poz. 1200). Wejœcie w ¿ycie zmian z dniem 9.03.2015 r.
7 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych

innych ustaw (Dz.U. z dnia 10 lutego 2015 r.). Wejœcie w ¿ycie zmian do ustawy – Prawo

budowlane z dniem 25.02.2015 r.
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8 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 27 marca 2015 r., poz. 443). Wchodzi w ¿ycie z dniem 28.06.2015 r., 
a w zakresie art. 82b z dniem 1.01.2016 r.
9 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych
ustaw. (Dz.U. z 15 kwietnia 2015 r. poz. 528). Wejœcie w ¿ycie z dniem 30.04.2015 r.
10 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku ze wzmocnieniem
narzêdzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 10 czerwca 2015 r., poz. 774). Wejœcie w ¿ycie zmian do
ustawy – Prawo budowlane z dniem 11.09.2015 r.
11 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy –
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy 

o systemie oceny zgodnoœci (Dz.U. z 13 sierpnia 2015 r. poz. 1165). Wejœcie w ¿ycie zmian 
do ustawy – Prawo budowlane z dniem 1.01.2016 r.
12 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 
w zakresie sieci przesy³owych (Dz.U. z 31 sierpnia 2015 r.). Wejœcie w ¿ycie z dniem 15.09.2015 r.
13 Ustawa z dnia 10 wrzeœnia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo
budowlane oraz ustawy – Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia 
(Dz.U. z 6 paŸdziernika 2015 r. poz. 1549). Wejœcie w ¿ycie z dniem 7.01.2016 r.
14 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z dnia 19 paŸdziernika
2015 r., poz. 1642). Wejœcie w ¿ycie zmian z dniem 19 listopada 2015 r.
15 Ustawa z dnia 9 paŸdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z dnia 3 listopada 2015 r., 
poz. 1777). Wejœcie w ¿ycie zmian z dniem 18 listopada 2015 r.
16 Obwieszczenie Marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. 
w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 8 marca
2016 r.)
17 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 
(Dz.U. z dnia 1 lipca 2016 r. poz. 961). Wejœcie w ¿ycie zmian z dniem 16.07.2016 r.
18 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z dnia 2 sierpnia 2016 r.). Wejœcie w ¿ycie zmian do ustawy Prawo budowlane
z dniem 2.09.2016 r.
19 Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 16 sierpnia 2016 r.). Wejœcie w ¿ycie zmian z dniem
1.08.2016 r. 
20 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia
prawnego przedsiêbiorców (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016 r.). Wejœcie w ¿ycie z dniem
1.01.2017 r. 
21 Obwieszczenie Marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. 
w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 6 lipca 2017 r.) 
22 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomoœci (Dz.U. z 11 sierpnia 
2017 r.). Wejœcie w ¿ycie z dniem 11.09.2017 r.
23 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 12). Wejœcie z ¿ycie zmian z dniem 4.01.2018 r. 
24 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoœci i paliwach alternatywnych. 
(Dz.U. 2018 poz. 317). Wejœcie z ¿ycie zmian z dniem 22.02.2018 r. 
25 Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. akt K 39/15. (Dz.U. 2018
poz. 352). Artyku³ 16 pkt 3 Prawa budowlanego w zakresie, w jakim nie zawiera
wytycznych do treœci rozporz¹dzenia utraci moc obowi¹zuj¹c¹ z dniem 13.02.2019 r. 
26 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Prawo przedsiê-
biorców oraz inne ustawy dotycz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. 2018 poz. 650).
Wejœcie zmian z dniem 30 kwietnia 2018 r.
*** ZAP – Zbiór Aktów Prawnych – odrêbne wydawnictwo POLCEN, wymiennokartkowe,
aktualizowane kwartalnie.



drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3

tej ustawy;24

9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bie¿ni s³u¿¹cych

do rekreacji; 

10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk

w³¹cznie; 

11) zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingo-

wych na tych drogach; 20

11a) zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych

na tych drogach; 20

11b) przepustów o œrednicy do 100 cm; 20

11c) urz¹dzeñ instalowanych w pasie drogowym dróg publicznych,

wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przy-

nale¿nymi elementami wyposa¿enia: 

a) s³u¿¹cych do zarz¹dzania drogami, w tym do wdra¿ania in-

teligentnych systemów transportowych, 

b) s³u¿¹cych do zarz¹dzania ruchem drogowym, w tym urz¹-

dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego, 

c) o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r.

poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12);23

12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepo³¹czonych trwale

z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne

miejsce w terminie okreœlonym w zg³oszeniu, o którym mowa

w art. 30 ust. 1, ale nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 180 dni od dnia

rozpoczêcia budowy okreœlonego w zg³oszeniu; 

13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy

do 35 m2, przy rozpiêtoœci konstrukcji nie wiêkszej ni¿ 4,80 m,

przeznaczonych wy³¹cznie na cele gospodarki leœnej i po³o¿onych

na gruntach leœnych Skarbu Pañstwa;

14) obiektów budowlanych piêtrz¹cych wodê i upustowych o wysoko-

œci piêtrzenia poni¿ej 1 m poza rzekami ¿eglownymi oraz poza ob-

szarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajo-

brazowych oraz ich otulin; 

15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;8
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