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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. 2255
63

, Dz.U. z 

2017 r., poz. 1332
64

, Dz.U. 2017 poz. 1529
65

, Dz.U. 2018 poz. 12
66

, Dz.U. 2018 poz. 317
67

, Dz.U. 2018 

poz. 352
68

, Dz.U. 2018 poz. 650
69

, Dz.U. 2018 poz. 1202 t.j. 70, Dz.U. 2018 poz. 127671, 72) 
 

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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dzielenie nie wi cej ni  dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

u ytkowego o powierzchni ca kowitej nieprzekraczaj cej 30 % powierzchni ca kowitej budynku; 

 3) budowli – nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nieb d cy budynkiem lub 

obiektem ma ej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tu-

nele, przepusty, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi -

zane z gruntem tablice reklamowe i urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (for-

tyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub 

urz dzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania 

wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia 

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze  tech-

nicznych (kot ów, pieców przemys owych, elektrowni j drowych, elektrowni wiatrowych i 

innych urz dze ) oraz fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem 

technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si  na ca o  u ytkow ;
72 

 3a) obiekcie liniowym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany, którego charakterystycz-

nym parametrem jest d ugo , w szczególno ci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wo-

doci g, kana , gazoci g, ciep oci g, ruroci g, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablo-

wa nadziemna i, umieszczona bezpo rednio w ziemi, podziemna, wa  przeciwpowodziowy 

oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowi  obiektu bu-

dowlanego lub jego cz ci ani urz dzenia budowlanego;
 28 

 4) obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w szczególno ci: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury, 

b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) u ytkowe s u ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu taw-

ki, drabinki, mietniki; 

 5) tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany przeznaczony 

do czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwa o ci technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany niepo czony trwale z grun-

tem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namio-

towe i pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe; 

 6) budowie - nale y przez to rozumie  wykonywanie obiektu budowlanego w okre lonym miej-

scu, a tak e odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego; 

 7) robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na prze-

budowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

 7a) przebudowie - nale y przez to rozumie  wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których na-

st puje zmiana parametrów u ytkowych lub technicznych istniej cego obiektu budowlanego, z wy-

j tkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko , d u-

go , szeroko  b d  liczba kondygnacji; w przypadku dróg s  dopuszczalne zmiany charaktery-

stycznych parametrów w zakresie niewymagaj cym zmiany granic pasa drogowego;
7 

 8) remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowi cych bie-

cej konserwacji, przy czym dopuszcza si  stosowanie wyrobów budowlanych innych ni  

u yto w stanie pierwotnym; 

 9) urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane 

z obiektem budowlanym, zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego prze-

znaczeniem, jak przy cza i urz dzenia instalacyjne, w tym s u ce oczyszczaniu lub groma-

dzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki; 

10) terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty bu-

dowlane wraz z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy; 

11) prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie  tytu  

prawny wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wyko-

nywania robót budowlanych; 

 12) pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj c  na roz-

pocz cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiek-

tu budowlanego; 
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22) obiektów ma ej architektury; 

23) ogrodze ; 

24) obiektów przeznaczonych do czasowego u ytkowania w trakcie realizacji robót budowla-

nych, po o onych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów u ywanych przy wyko-

nywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych; 

25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowi cych wy cznie eksponaty wystawowe, niepe ni -

cych jakichkolwiek funkcji u ytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel; 

26) znaków geodezyjnych, a tak e obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodo-

wych i rezerwatów przyrody, 

27) instalacji elektroenergetycznych, wodoci gowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyj-

nych i telekomunikacyjnych wewn trz u ytkowanego budynku;
63 

28) obiektów budowlanych s u cych bezpo rednio do wykonywania dzia alno ci regulowanej 

ustaw  z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, 

ze zm.) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania z ó  w glowodorów;
 47 

29) poligonowych obiektów budowlanych, w szczególno ci: stanowisk obronnych, przepraw, 

budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów konte-

nerowych, lokalizowanych na terenach zamkni tych wyznaczonych przez Ministra Obrony 

Narodowej do prowadzenia wicze  wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych 

oraz umocnie  terenu do pozoracji bezpo redniego prowadzenia walki.
50 

2. Pozwolenia na budow  nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegaj cych na: 

1)   remoncie obiektów budowlanych;
50

 

1a)  przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1;
50

 

1aa)  przebudowie budynków, innych ni  budynki, o których mowa w ust. 1, z wy czeniem ich 

przegród zewn trznych oraz elementów konstrukcyjnych, a tak e z wy czeniem przebudowy, 

której projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej;
65

 

1b) przebudowie przegród zewn trznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkal-

nych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwi kszenia dotychczasowego obszaru od-

dzia ywania tych budynków;63 

1c)  remoncie lub przebudowie urz dze  budowlanych;
50

 

 2) (uchylony)
7
 

 3) (uchylony)
7 

 4) dociepleniu budynków o wysoko ci do 25 m;
50

 

 5) utwardzeniu powierzchni gruntu na dzia kach budowlanych; 

 6) instalowaniu tablic i urz dze  reklamowych, z wyj tkiem usytuowanych na obiektach wpisa-

nych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-

kami oraz z wyj tkiem reklam wietlnych i pod wietlanych usytuowanych poza obszarem 

zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
7
 

 7) (uchylony)7 

 8) (uchylony)7 

 9) wykonywaniu i przebudowie urz dze  melioracji wodnych szczegó owych;
50 

10) wykonywaniu obudowy uj  wód podziemnych;
50

 

11) przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych ni  wymienione w ust. 1 pkt 

19a lit. a;50 

12) przebudowie dróg, torów i urz dze  kolejowych;
7
 

12a)  budowie kana ów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z pó n. zm.
8)

), w pasie dro-

gowym w ramach przebudowy tej drogi;41 

13) (uchylony)50 

14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych; 

15) instalowaniu urz dze , w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomuni-

kacyjnych, na obiektach budowlanych;
 28

 

16) monta u pomp ciep a, wolno stoj cych kolektorów s onecznych, urz dze  fotowoltaicznych o 

mocy zainstalowanej elektrycznej nie wi kszej ni  50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolni-

czego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych ród ach 

energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269 i 1276); obowi zek uzgodnienia pod wzgl dem zgodno ci z 
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 2) jest u ytkowany w sposób zagra aj cy yciu lub zdrowiu ludzi, bezpiecze stwu mienia lub rodo-
wisku, albo 

 3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo 
 4) powoduje swym wygl dem oszpecenie otoczenia 
- organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usuni cie stwierdzonych nieprawid o-
wo ci, okre laj c termin wykonania tego obowi zku. 

1a. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych wzgl dami technicznymi lub u ytkowymi inge-
rencji lub naruszenia wymaga  dotycz cych obiektu budowlanego, których charakter uniemo liwia 
lub znacznie utrudnia u ytkowanie go do celów mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego nakazuje, 
w drodze decyzji, usuni cie skutków ingerencji lub narusze  lub przywrócenie stanu poprzedniego. 
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i mo e by  og oszona ustnie.

 56
 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3, organ nadzoru budowlanego mo e zakaza  
u ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz ci do czasu usuni cia stwierdzonych nieprawi-
d owo ci. Decyzja o zakazie u ytkowania obiektu, je eli wyst puj  okoliczno ci, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1 i 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu i mo e by  og oszona ustnie.

15
 

 
Art. 67 

Nakaz rozbiórki obiektu nieu ytkowaneg lub niewyko czonego 

1. Je eli nieu ytkowany lub niewyko czony obiekt budowlany nie nadaje si  do remontu, 
odbudowy lub wyko czenia, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzj  nakazuj c  w a cicie-
lowi lub zarz dcy rozbiórk  tego obiektu i uporz dkowanie terenu oraz okre laj c  terminy przy-
st pienia do tych robót i ich zako czenia. 

1a. Przepis ust. 1 stosuje si  odpowiednio do ca o ci elektrowni wiatrowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 

961 oraz z 2018 r. poz. 1276), z za-strze eniem, e obowi zanym do rozbiórki i przywrócenia 

u ytkowanego terenu do stanu pierwotnego jest podmiot, który w przypadku:  

1) nieuzyskania pozwolenia na u ytkowanie – uzyska  pozwolenie na budow  dla danej 

elektrowni wiatrowej;  
2) instalacji, dla których uzyskano pozwolenie na u ytkowanie – jako ostatni prowadzi  

eksploatacj  danej elektrowni wiatrowej.
71

 
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si  do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków. 
3. W stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a obj tych 

ochron  konserwatorsk  na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
decyzj , o której mowa w ust. 1, organ nadzoru budowlanego wydaje po uzgodnieniu z woje-
wódzkim konserwatorem zabytków. 

4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowi zany zaj  stanowisko w terminie 30 dni. 
Niezaj cie stanowiska w tym terminie uznaje si  za uzgodnienie. 

 

Art. 68 

Wy czenie obiektu z u ytkowania 

W razie stwierdzenia potrzeby opró nienia w ca o ci lub w cz ci budynku przeznaczonego na 
pobyt ludzi, bezpo rednio gro cego zawaleniem, organ nadzoru budowlanego jest obowi zany:  
 1)  nakaza , w drodze decyzji, na podstawie protoko u ogl dzin, w a cicielowi lub zarz dcy 

obiektu budowlanego opró nienie b d  wy czenie w okre lonym terminie ca o ci lub cz ci 
budynku z u ytkowania; 

 2)  przes a  decyzj , o której mowa w pkt 1, obowi zanemu do zapewnienia lokali zamiennych 
na podstawie odr bnych przepisów; 

 3)  zarz dzi : 
a)  umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagro enia bezpiecze stwa ludzi lub 

mienia oraz o zakazie jego u ytkowania, 
b)  wykonanie dora nych zabezpiecze  i usuni cie zagro enia bezpiecze stwa ludzi lub mie-

nia, z okre leniem, technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania. 

 

Art. 69 

rodki zabezpieczaj ce 
1. W razie konieczno ci niezw ocznego podj cia dzia a  maj cych na celu usuni cie niebez-

piecze stwa dla ludzi lub mienia, lub ingerencji lub narusze , o których mowa w art. 66 ust. 1a, 
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4. Administracj  architektoniczno-budowlan  i nadzór budowlany w dziedzinie górnictwa 

sprawuj  organy okre lone w odr bnych przepisach. 

 

Art. 81 

Obowi zki organów 
1. Do podstawowych obowi zków organów administracji architektoniczno-budowlanej 

i nadzoru budowlanego nale y: 

 1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególno ci: 

a) zgodno ci zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania prze-

strzennego oraz wymaganiami ochrony rodowiska, 

b) warunków bezpiecze stwa ludzi i mienia w rozwi zaniach przyj tych w projektach bu-

dowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budow-

lanych, 

c) zgodno ci rozwi za  architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi 

oraz zasadami wiedzy technicznej, 

d) w a ciwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

e) stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów zgodnie z art. 10;
54 

 2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach okre lonych ustaw ; 

2a)  wspó praca z Prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomo ci w realizacji zada  okre lonych w 

art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomo ci;
 65

 

2b) nadzór nad u ytkowaniem elektrowni wiatrowych w zakresie oceny stanu technicznego 

tych elektrowni;
71

 

 3) (uchylony). 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e nie stosuje si  do budownictwa do wiadczalnego, wyko-

nywanego na zamkni tych terenach badawczych. 

3. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego kontroluj  po-

siadanie przez osoby wykonuj ce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnie  do 

pe nienia tych funkcji. 

4. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu obo-

wi zków okre lonych przepisami prawa budowlanego mog  dokonywa  czynno ci kontrolnych. Protokolar-

ne ustalenia dokonane w toku tych czynno ci stanowi  podstaw  do wydania decyzji oraz podejmowania 

innych rodków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego. 

 

Art. 81a 

Czynno ci kontrolne 
1. Organy nadzoru budowlanego lub osoby dzia aj ce z ich upowa nienia maj  prawo wst pu: 

 1) do obiektu budowlanego; 

 2) na teren: 

a) budowy, 

b) zak adu pracy, 

c) na którym jest prowadzona dzia alno  gospodarcza polegaj ca na obrocie wyrobami bu-

dowlanymi. 

2. Czynno ci kontrolne, zwi zane z wykonywaniem uprawnie  organów nadzoru budowla-

nego, przeprowadza si  w obecno ci inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zak a-

du pracy lub wyznaczonego pracownika, b d  osób przez nich upowa nionych albo w obecno ci 

w a ciciela lub zarz dcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym - w obecno ci pe noletniego domowni-

ka i przedstawiciela administracji lub zarz dcy budynku.
3 

3. W przypadku kontroli podmiotu nieb d cego przedsi biorc , w razie nieobecno ci osób, o 

których mowa w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach, czynno ci kontrolne mog  by  dokony-

wane w obecno ci przywo anego pe noletniego wiadka.
25

 

4. Czynno ci kontrolne dotycz ce obiektów budowlanych, które s  w zarz dzie pa stw ob-

cych albo s  u ytkowane przez przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych tych pa stw lub 

przez inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwy-

czajów mi dzynarodowych, mog  by  wykonywane za zgod  tych przedstawicieli lub osób. 

 



 
 

 

1 − 68 ©  USTAWA PRAWO BUDOWLANE 2018-07-01 

49 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.). Wej cie w ycie zmian do ustawy – Prawo budowlane z dniem 

25.02.2015 r. 
50 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z dnia 27.03.2015 r., poz. 443). Wej cie w ycie zmian do ustawy Prawo budowlane z dniem 

28.06.2015 r. 
51 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z dnia 27.03.2015 r., poz. 443). Wej cie w ycie zmian do ustawy Prawo budowlane z dniem 

01.01.2016 r. 
52 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 528). Wej cie w ycie zmiany z dniem 30.04.2015 r. 
53 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku ze wzmocnieniem narz dzi 

ochrony krajobrazu (Dz. U. z 10 czerwca 2015 r., poz. 774). Wej cie w ycie zmian do ustawy – Prawo 

budowlane z dniem 11.09.2015 r. 
54 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy– Prawo budowla-

ne oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodno ci (Dz. 

U. z dnia 13.08.2015 r.). Wej cie w ycie z dniem 01.01.2016 r. oraz z dniem 01.01.2017 r.  
55 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 

przesy owych (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r.). Wej cie w ycie z dniem 15.09.2015 r. 
56 Ustawa z dnia 10 wrze nia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz 

ustawy – Kodeks post powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z dnia 6 pa dziernika 2015 r., poz. 

1549). Wej cie w ycie zmian z dniem 07.01.2016 r. 
57 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 pa dziernika 2015 r., poz. 1642). 

Wej cie w ycie zmian z dniem 19.11.2015 r. 
58 Ustawa z dnia 9 pa dziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z dnia 3 listopada 2015 r., poz. 1777). Wej-

cie w ycie zmian z dniem 18.11.2015 r. 
59 Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie og oszenia 

jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r.) 
60 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z dnia 1 lipca 

2016 r. poz. 961). Wej cie w ycie zmian z dniem 16.07.2016 r. 
61 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z dnia 2 sierpnia 2016 r.). Wej cie w ycie zmian do ustawy Prawo budowlane z dniem 02.09.2016 r. 
62 Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o dzia ach administracji rz dowej oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2016 r.). Wej cie w ycie zmian z dniem 01.08.2016 r.  
63

 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przed-

si biorców (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016 r.). Wej cie w ycie z dniem 01.01.2017 r.  
64

 Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie og osze-

nia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane 
65

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomo ci. Zmiany wchodz  w ycie z dniem 

11 wrze nia 2017 r. 
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 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. 2018 poz. 12). Wej cie z ycie zmian z dniem 4 stycznia 2018 r. 
67

 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno ci i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018 poz. 317). 

Wej cie z ycie zmian z dniem 22 lutego 2018 r. 
68

 Wyrok Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. akt K 39/15 (Dz.U. 2018 poz. 352). 

Artyku  16 pkt 3 Prawa budowlanego w zakresie w jakim nie zawiera wytycznych do tre ci rozporzadzenia 

utraci moc obowi zuj c  z dniem 13 lutego 2019 r. 
69 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzaj ce ustaw  - Prawo przedsi biorców oraz inne 

ustawy dotycz ce dzia alno ci gospodarczej (Dz.U. 2018 poz. 650). Wej cie zmian z dniem 30 kwietnia 

2018 r. 
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 Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie 

og oszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202). 
71 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych ród ach energii oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1276). Wej cie w ycie zmian z dniem 13 lipca 2018 r.  
72 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych ród ach energii oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1276). Wej cie w ycie zmian z dniem 30 czerwca 2018 r. z moc  od 

dnia 1 stycznia 2018 r. 


