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PPRRAAWWOO  BBUUDDOOWWLLAANNEE  II  PPRRZZEEPPIISSYY  OOKKOOLLIICCZZNNEE   

 1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 t.j., Dz. U. z 2016 r. 

poz. 961, Dz. U. z 2016 r. poz. 1165, Dz. U. z 2016 r. poz. 1250, Dz. U. z 2016 r. poz. 2255). 

1.1 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz dach zawodowych architektów oraz in ynierów budownictwa. 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 t.j.). 

1.2 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 

budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzia ania ywio u (Dz. U. z 2016 r. poz. 1067 tj.) 

1.3 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót bu-

dowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 235, poz. 1539) 

 3 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze nia 2014 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 24 wrze nia 2014 r., poz. 1278). 

3.4 Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowi zkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialno ci cywilnej architektów oraz in ynierów budownictwa (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, 

poz. 2174) 

3.5 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.10.2002 r. w sprawie szczegó owych zasad i trybu 

post powania dyscyplinarnego w stosunku do cz onków samorz dów zawodowych architektów, in y-

nierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2002 r., Nr 194, poz. 1635) 

3.6 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 pa dziernika 2014 r. w sprawie wzorów i 

sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadaj cych uprawnienia 

budowlane oraz ukaranych z tytu u odpowiedzialno ci zawodowej w budownictwie (Dz. U. z dnia 4 li-

stopada 2014 r., poz. 1513) 

3.7 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.07.2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, certyfika-

tów i innych dokumentów oraz tytu ów naukowych potwierdzaj cych posiadanie kwalifikacji zawodo-

wych w dziedzinie architektury, które s  uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 179, poz. 1848, z 2008 r., Nr 97, poz. 632) uchylony z dniem 14.02.2009 roku 

3.9 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa -

stwach cz onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) 

4.27 Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymaga  dla sprz tu elektrycz-

nego (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2016 r. poz. 806) 

5 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury dnia 30.08.2004 r. w sprawie warunków i trybu post powania 

w sprawach rozbiórek nieu ytkowanych lub niewyko czonych obiektów budowlanych (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 198, poz. 2043) 

5.1 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowla-

nych wykonywanych metod  wybuchow  (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1135) 

5.2 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia ach wybuchowych przeznaczonych do u ytku cywilnego 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 32, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, Dz. U. z 2017 r. poz. 283 t.j.). 

5.3 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowa-

nia osób maj cych dost p do materia ów wybuchowych przeznaczonych do u ytku cywilnego (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 684 t.j.). 

5.4 Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ewidencji nabytych, zu ytych, 

przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materia ów wybuchowych przeznaczonych do u ytku 

cywilnego oraz znalezionych i zniszczonych materia ów wybuchowych (Dz. U. z dnia 8 czerwca 

2016 r. poz. 808). 

5.5 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie instytucji wydaj cych opi-

nie o mo liwo ci spe nienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z u yciem mate-

ria ów wybuchowych przeznaczonych do u ytku cywilnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1716). 

5.6 Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie 

zgody na przemieszczanie materia ów wybuchowych przeznaczonych do u ytku cywilnego albo amu-

nicji (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2016 r. poz. 897). 

POZYCJA 



   
   
   
   
   
   
   
   
   

USTAWA 
 
 
 

z dnia 7 lipca 1994 r. 
 
 

Prawo budowlane 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 

 
 

 

1 −3©  USTAWA PRAWO BUDOWLANE 2017-01-01 

USTAWA 
 

z dnia 7 lipca 1994 r. 
 

Prawo budowlane* 
 

(t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, zm. Nr 170, po. 121711, Nr 193, poz. 143012,  

z 2007 r., Nr 10, poz. 6913, Nr 88, poz. 58714, Nr 99, poz. 66515, Nr 127, poz. 88016, Nr 191, poz. 137317, 

Dz. U. z 2008r. Nr 123, poz. 80318, Dz. U. z 2008 r.1 Nr 145, poz. 91419, Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 122720, 

Dz.U.  z 2008 r. Nr 206, poz. 128721, Dz.U. z 2008 r. Nr 210, poz. 132122, Dz. U. z 2008 r. Nr 227, 

poz. 150523, Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 20624, Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 9725, Dz.U. z 2009 r. Nr 161, 

poz. 127926, Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 67528, Dz. U. z 2010 r. Nr 119, poz. 80429, Dz. U. z 2010 r. 

Nr 121, poz. 80930, Dz. U. Nr 243, poz. 162331, Dz. U. z 2011 r., Nr 32, poz. 15932, Dz. U. z 2011 r., Nr 45, 

poz. 23533, Dz. U. z 2011 r., Nr 94, poz. 55134, Dz. U. z 2011 r., Nr 135, poz. 78935, Nr 142 poz. 82936, Nr 185 poz. 109237, 

Dz. U. z 2011 r., Nr 232, poz. 137738, Dz. U. z 2012 r., poz. 47239,  poz. 95140, Dz. U. z 2012 r., poz. 125641, 

Dz. U. z 2013 r., poz. 98442, Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 t.j.
43

, Dz. U. z 2014 r., poz. 4044, Dz. U. z 2014 

r., poz. 76845, Dz. U. z 2014 r., poz. 82246, poz. 113347, poz. 120048, Dz. U. z 2015 r. poz. 20049, Dz. U. 

z 2015 r., poz. 44350, Dz. U z 2015 r., poz. 44351, Dz. U. z 2015 r., poz. 52852, Dz. U. z 2015 r., poz. 774 53,  

Dz. U. z 2015 r., Poz. 116554, Dz. U. z 2015 r., Poz. 126555, Dz. U. z 2015 r., poz. 154956, Dz. U. z 2015 r., 

poz. 164257, Dz. U. z 2015 r., poz. 177758, Dz. U. z 2016 r. poz. 290 t.j.59, Dz. U. z 2016 r. poz. 96160, 

Dz. U. z 2016 r. poz. 1165
61

, Dz. U. z 2016 r. poz. 1250
62

, Dz. U. z 2016 r. poz. 225563
) 

 

Rozdzia  1 

Przepisy ogólne 
 

Art. 1 
Zakres przedmiotowy 

Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustaw ", normuje dzia alno  obejmuj c  sprawy 

projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz okre la zasady dzia-

ania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 
 

 
Art. 2 

Zakres stosowania 
1. Ustawy nie stosuje si  do wyrobisk górniczych. 

2. Przepisy ustawy nie naruszaj  przepisów odr bnych, a w szczególno ci: 

 1)  prawa geologicznego i górniczego - w odniesieniu do obiektów budowlanych zak adów górniczych; 

 2)  prawa wodnego - w odniesieniu do urz dze  wodnych; 

 3)  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - w odniesieniu do obiektów i obszarów wpisa-

nych do rejestru zabytków oraz obiektów i obszarów obj tych ochron  konserwatorsk  na 

podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3 

 
Art. 3 

Definicje ustawowe 
Ilekro  w ustawie jest mowa o: 

 1) obiekcie budowlanym – nale y przez to rozumie  budynek, budowl  b d  obiekt ma ej archi-

tektury, wraz z instalacjami zapewniaj cymi mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, wzniesiony z u yciem wyrobów budowlanych;
50

 

 2) budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

 2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nale y przez to rozumie  budynek wolno stoj cy albo 

budynek w zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, s u cy zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowi cy konstrukcyjnie samodzieln  ca o , w którym dopuszcza si  wy-

                                                           
* Niniejsza ustawa wdra a postanowienia nast puj cych dyrektyw Unii Europejskiej: 
1) dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdro enia minimalnych wymaga  bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegó owa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrek-
tywy 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) cz ciowo 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). 
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Art. 27 
Koordynator nadzorów inwestorskich 

Przy budowie obiektu budowlanego, wymagaj cego ustanowienia inspektorów nadzoru in-

westorskiego w zakresie ró nych specjalno ci, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordyna-

tora ich czynno ci na budowie. 

 
Rozdzia  4 

Post powanie poprzedzaj ce rozpocz cie robót budowlanych 

 
Art. 28 

Rozpocz cie robót budowlanych 
1. Roboty budowlane mo na rozpocz  jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na bu-

dow , z zastrze eniem art. 29–31.
50

 

1a. Decyzj  o pozwoleniu na budow  wydaje organ administracji architektoniczno-
budowlanej.63 

2. Stronami w post powaniu w sprawie pozwolenia na budow  s : inwestor oraz w a ciciele, 

u ytkownicy wieczy ci lub zarz dcy nieruchomo ci znajduj cych si  w obszarze oddzia ywania 

obiektu. 

3. Przepisu art. 31 Kodeksu post powania administracyjnego nie stosuje si  w post powaniu 

w sprawie pozwolenia na budow . 

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje si  w post powaniu w sprawie pozwolenia na budow  

wymagaj cym udzia u spo ecze stwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. 

o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie ro-

dowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z pó n. zm.).
50

 

 
 

Art. 29 
Obiekty nie wymagaj ce 

pozwolenia na budow  
1. Pozwolenia na budow  nie wymaga budowa: 

 1) obiektów gospodarczych zwi zanych z produkcj  roln  i uzupe niaj cych zabudow  zagro-

dow  w ramach istniej cej dzia ki siedliskowej: 

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy rozpi to-

ci konstrukcji nie wi kszej ni  4,80 m, 

b) p yt do sk adowania obornika, 

c) szczelnych zbiorników na gnojówk  lub gnojowic  o pojemno ci do 25 m
3
, 

d) naziemnych silosów na materia y sypkie o pojemno ci do 30 m3 i wysoko ci nie wi k-
szej ni  7 m, 63 

e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2; 

1a)wolno stoj cych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddzia ywania 

mie ci si  w ca o ci na dzia ce lub dzia kach, na których zosta y zaprojektowane;
50

 

 2) wolno stoj cych parterowych budynków gospodarczych, gara y, wiat lub przydomo-
wych ganków i oran erii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2 , przy 
czym czna liczba tych obiektów na dzia ce nie mo e przekracza  dwóch na ka de 500 
m2 powierzchni dzia ki;63 

2a)wolno stoj cych parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki 

przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy czym 

liczba tych obiektów na dzia ce nie mo e przekracza  jednego na ka de 500 m
2
 powierzchni 

dzia ki;50 

2b) wolno stoj cych parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji 

transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
;
50

 

2c)  wiat o powierzchni zabudowy do 50 m
2
, sytuowanych na dzia ce, na której znajduje si  bu-

dynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym czna 
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liczba tych wiat na dzia ce nie mo e przekracza  dwóch na ka de 1000 m2 powierzchni 

dzia ki;
50

 

2d) wolno stoj cych altan o powierzchni zabudowy do 35 m2 , przy czym czna liczba tych 
obiektów na dzia ce nie mo e przekracza  dwóch na ka de 500 m2  powierzchni dzia -
ki;63 

 3) przydomowych oczyszczalni cieków o wydajno ci do 7,50 m3 na dob ; 50 

3a)zbiorników bezodp ywowych na nieczysto ci ciek e o pojemno ci do 10 m
3
;
50

 

 4) altan dzia kowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 

2013 r. o rodzinnych ogrodach dzia kowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40);
52

 

 5) wiat przystankowych i peronowych; 

 6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, s u cych jako zaplecze do bie-

cego utrzymania linii kolejowych, po o onych na terenach stanowi cych w asno  Skarbu 

Pa stwa;
 50

 

 7) wolno stoj cych kabin telefonicznych, szaf i s upków telekomunikacyjnych;
7
 

 8) parkometrów z w asnym zasilaniem; 

 9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bie ni s u cych do rekreacji3; 
10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk w cznie; 

11) zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach; 63 
11a) zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach; 63 
11b) przepustów o rednicy do 100 cm; 63 
 12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepo czonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki 

lub przeniesienia w inne miejsce w terminie okre lonym w zg oszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale 

nie pó niej ni  przed up ywem 180 dni od dnia rozpocz cia budowy okre lonego w zg oszeniu;
20

 

13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy rozpi to ci 

konstrukcji nie wi kszej ni  4,80 m, przeznaczonych wy cznie na cele gospodarki le nej 

i po o onych na gruntach le nych Skarbu Pa stwa;3 

14) obiektów budowlanych pi trz cych wod  i upustowych o wysoko ci pi trzenia poni ej 1 m 

poza rzekami eglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody 

i parków krajobrazowych oraz ich otulin; 

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

16) pomostów o d ugo ci ca kowitej do 25 m i wysoko ci, liczonej od korony pomostu do dna 

akwenu, do 2,50 m, s u cych do: 

a) cumowania niewielkich jednostek p ywaj cych, jak odzie, kajaki, jachty, 

b) uprawiania w dkarstwa, 

c) rekreacji; 

17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnie  

brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewn trz-

nych, niestanowi cych konstrukcji oporowych;
3 

18) pochylni przeznaczonych dla osób niepe nosprawnych; 

19) instalacji zbiornikowych na gaz p ynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemno ci do 7 m3, 

przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 

19a) sieci: 

a) elektroenergetycznych obejmuj cych napi cie znamionowe nie wy sze ni  1 kV,  

b) wodoci gowych, 

c) kanalizacyjnych, 

d) cieplnych, 

e) telekomunikacyjnych;
 50

 

20) przy czy: elektroenergetycznych, wodoci gowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i 

telekomunikacyjnych;
7
 

20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;28 

20b) kanalizacji kablowej; 28 

21) urz dze  pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewn trznymi, pa stwowej s u by 

hydrologiczno-meteorologicznej i pa stwowej s u by hydrogeologicznej: 

a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych, 

b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jako ci wód podziemnych, 
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3)  nie mie ci si  w zakresie odst pstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3–6, z wyj tkiem od-
st pstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpo arowej, je eli odst pstwo 
zosta o uzgodnione z rzeczoznawc  do spraw zabezpiecze  przeciwpo arowych; 

4)  nie narusza przepisów techniczno-budowlanych. 63 
6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odst pienia od zatwierdzonego pro-

jektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budow , a w przypadku uznania, 
e jest ono nieistotne, obowi zany jest zamie ci  w projekcie budowlanym odpowiednie in-

formacje (rysunek i opis) dotycz ce tego odst pienia. Nieistotne odst pienie od zatwierdzo-
nego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budow  nie wymaga uzy-
skania decyzji o zmianie pozwolenia na budow .63 

 

 
Art. 37 

Wyga ni cie pozwolenia na budow  

1. Decyzja o pozwoleniu na budow  wygasa, je eli budowa nie zosta a rozpocz ta przed up y-

wem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta sta a si  ostateczna lub budowa zosta a przerwana na czas 

d u szy ni  3 lata.
19

 

2. W przypadku: 

1)     okre lonym w ust. 1 albo 

2)     stwierdzenia niewa no ci albo uchylenia decyzji o pozwoleniu na budow  

– rozpocz cie albo wznowienie budowy mo e nast pi  po wydaniu decyzji o pozwoleniu na 

budow , o której mowa w art. 28 ust. 1.
50

 

3. W przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 2, wznowienie budowy mo e nast pi  po wyda-

niu decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.
 50

 
 

Art. 37a 
 

1. Inwestor mo e, przed up ywem 180 dni od dnia rozpocz cia budowy okre lonego w 
zg oszeniu, z o y  wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budow  tymczasowego obiek-
tu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12. Przepisy art. 32–36 stosuje si  od-
powiednio. 

2. W przypadku z o enia wniosku, o którym mowa w ust. 1, inwestor mo e powstrzy-
ma  si  od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, 
o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, do czasu zako czenia post powania w przedmiocie 
pozwolenia na budow .63 

 
Art. 38 

Inne obowi zki w a ciwego organu 

1. Decyzj  o pozwoleniu na budow  lub kopi  zg oszenia budowy, o której mowa w art. 29 

ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub kopi  zg oszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 

wraz z adnotacj  o niewniesieniu sprzeciwu, organ administracji architektoniczno-budowlanej 
przesy a niezw ocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wyda  

decyzj  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzj  o rodowiskowych uwarun-

kowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu 

informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o 

ocenach oddzia ywania na rodowisko, lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a usta-

wy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji mor-

skiej.
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2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej przechowuje zatwierdzone projekty 

budowlane, projekty budowlane za czone do zg oszenia, w stosunku do którego organ nie wniós  

sprzeciwu, a tak e inne dokumenty obj te pozwoleniem na budow  lub tym zg oszeniem, co naj-

mniej przez okres istnienia obiektu budowlanego. 50 

3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej w decyzji o pozwoleniu na budow  

obiektu budowlanego na terenie zamkni tym niezb dnym na cele obronno ci lub bezpiecze stwa 

pa stwa mo e wyrazi  zgod , aby zatwierdzony projekt budowlany, a tak e inne dokumenty ob-
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