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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. 116561, Dz. U. z 2016 r. poz. 125062, Dz. U. z 2016 r. poz. 225563, Dz.U. z
2017 r., poz. 133264, Dz.U. 2017 poz. 152965, Dz.U. 2018 poz. 1266, Dz.U. 2018 poz. 31767, Dz.U. 2018
poz. 35268, Dz.U. 2018 poz. 65069, Dz.U. 2018 poz. 1202 t.j. 70, Dz.U. 2018 poz. 127671, 72)

Rozdziaá 1
Przepisy ogólne
Art. 1
Zakres przedmiotowy
Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje dziaáalnoĞü obejmującą sprawy
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz okreĞla zasady dziaáania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Art. 2
Zakres stosowania
1. Ustawy nie stosuje siĊ do wyrobisk górniczych.
2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrĊbnych, a w szczególnoĞci:
1) prawa geologicznego i górniczego - w odniesieniu do obiektów budowlanych zakáadów górniczych;
2) prawa wodnego - w odniesieniu do urządzeĔ wodnych;
3) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - w odniesieniu do obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów i obszarów objĊtych ochroną konserwatorską na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.3

Art. 3
Definicje ustawowe
Ilekroü w ustawie jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym – naleĪy przez to rozumieü budynek, budowlĊ bądĨ obiekt maáej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi moĪliwoĞü uĪytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uĪyciem wyrobów budowlanych;50
2) budynku - naleĪy przez to rozumieü taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleĪy przez to rozumieü budynek wolno stojący albo
budynek w zabudowie bliĨniaczej, szeregowej lub grupowej, sáuĪący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną caáoĞü, w którym dopuszcza siĊ wy*
Niniejsza ustawa wdraĪa postanowienia nastĊpujących dyrektyw Unii Europejskiej:
1) dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdroĪenia minimalnych wymagaĔ bezpieczeĔstwa i
ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegóáowa 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) czĊĞciowo 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 wiĊcej niĪ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uĪytkowego o powierzchni caákowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni caákowitej budynku;
budowli – naleĪy przez to rozumieü kaĪdy obiekt budowlany niebĊdący budynkiem lub
obiektem maáej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysáowe lub
urządzenia techniczne, oczyszczalnie Ğcieków, skáadowiska odpadów, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejĞcia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takĪe czĊĞci budowlane urządzeĔ technicznych (kotáów, pieców przemysáowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i
innych urządzeĔ) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrĊbne pod wzglĊdem
technicznym czĊĞci przedmiotów skáadających siĊ na caáoĞü uĪytkową;72
obiekcie liniowym - naleĪy przez to rozumieü obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest dáugoĞü, w szczególnoĞci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanaá, gazociąg, ciepáociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpoĞrednio w ziemi, podziemna, waá przeciwpowodziowy
oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego czĊĞci ani urządzenia budowlanego; 28
obiekcie maáej architektury - naleĪy przez to rozumieü niewielkie obiekty, a w szczególnoĞci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyĪe przydroĪne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uĪytkowe sáuĪące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huĞtawki, drabinki, Ğmietniki;
tymczasowym obiekcie budowlanym - naleĪy przez to rozumieü obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uĪytkowania w okresie krótszym od jego trwaáoĞci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takĪe obiekt budowlany niepoáączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaĪy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powáoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
budowie - naleĪy przez to rozumieü wykonywanie obiektu budowlanego w okreĞlonym miejscu, a takĪe odbudowĊ, rozbudowĊ, nadbudowĊ obiektu budowlanego;
robotach budowlanych - naleĪy przez to rozumieü budowĊ, a takĪe prace polegające na przebudowie, montaĪu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
przebudowie - naleĪy przez to rozumieü wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których nastĊpuje zmiana parametrów uĪytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokoĞü, dáugoĞü, szerokoĞü bądĨ liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;7
remoncie - naleĪy przez to rozumieü wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieĪącej konserwacji, przy czym dopuszcza siĊ stosowanie wyrobów budowlanych innych niĪ
uĪyto w stanie pierwotnym;
urządzeniach budowlanych - naleĪy przez to rozumieü urządzenia techniczne związane
z obiektem budowlanym, zapewniające moĪliwoĞü uĪytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyáącza i urządzenia instalacyjne, w tym sáuĪące oczyszczaniu lub gromadzeniu Ğcieków, a takĪe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Ğmietniki;
terenie budowy - naleĪy przez to rozumieü przestrzeĔ, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;
prawie do dysponowania nieruchomoĞcią na cele budowlane - naleĪy przez to rozumieü tytuá
prawny wynikający z prawa wáasnoĞci, uĪytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;
pozwoleniu na budowĊ - naleĪy przez to rozumieü decyzjĊ administracyjną zezwalającą na rozpoczĊcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niĪ budowa obiektu budowlanego;
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22) obiektów maáej architektury;
23) ogrodzeĔ;
24) obiektów przeznaczonych do czasowego uĪytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, poáoĪonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów uĪywanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyáącznie eksponaty wystawowe, niepeániących jakichkolwiek funkcji uĪytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
26) znaków geodezyjnych, a takĪe obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody,
27) instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz uĪytkowanego budynku;63
28) obiektów budowlanych sáuĪących bezpoĞrednio do wykonywania dziaáalnoĞci regulowanej
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613,
ze zm.) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania záóĪ wĊglowodorów; 47
29) poligonowych obiektów budowlanych, w szczególnoĞci: stanowisk obronnych, przepraw,
budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniĊtych wyznaczonych przez Ministra Obrony
Narodowej do prowadzenia üwiczeĔ wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych
oraz umocnieĔ terenu do pozoracji bezpoĞredniego prowadzenia walki.50
2. Pozwolenia na budowĊ nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1) remoncie obiektów budowlanych;50
1a) przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1;50
1aa) przebudowie budynków, innych niĪ budynki, o których mowa w ust. 1, z wyáączeniem ich
przegród zewnĊtrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a takĪe z wyáączeniem przebudowy,
której projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod wzglĊdem ochrony przeciwpoĪarowej;65
1b) przebudowie przegród zewnĊtrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiĊkszenia dotychczasowego obszaru oddziaáywania tych budynków;63
1c) remoncie lub przebudowie urządzeĔ budowlanych;50
2) (uchylony)7
3) (uchylony)7
4) dociepleniu budynków o wysokoĞci do 25 m;50
5) utwardzeniu powierzchni gruntu na dziaákach budowlanych;
6) instalowaniu tablic i urządzeĔ reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam Ğwietlnych i podĞwietlanych usytuowanych poza obszarem
zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;7
7) (uchylony)7
8) (uchylony)7

9) wykonywaniu i przebudowie urządzeĔ melioracji wodnych szczegóáowych;50
10) wykonywaniu obudowy ujĊü wód podziemnych;50
11) przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niĪ wymienione w ust. 1 pkt
19a lit. a;50
12) przebudowie dróg, torów i urządzeĔ kolejowych;7
12a) budowie kanaáów 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 póĨn. zm.8)), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;41
13) (uchylony)50
14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych;
15) instalowaniu urządzeĔ, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych; 28
16) montaĪu pomp ciepáa, wolno stojących kolektorów sáonecznych, urządzeĔ fotowoltaicznych o
mocy zainstalowanej elektrycznej nie wiĊkszej niĪ 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Ĩródáach
energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269 i 1276); obowiązek uzgodnienia pod wzglĊdem zgodnoĞci z
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2) jest uĪytkowany w sposób zagraĪający Īyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeĔstwu mienia lub Ğrodowisku, albo
3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo
4) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia
- organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usuniĊcie stwierdzonych nieprawidáowoĞci, okreĞlając termin wykonania tego obowiązku.
1a. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych wzglĊdami technicznymi lub uĪytkowymi ingerencji lub naruszenia wymagaĔ dotyczących obiektu budowlanego, których charakter uniemoĪliwia
lub znacznie utrudnia uĪytkowanie go do celów mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego nakazuje,
w drodze decyzji, usuniĊcie skutków ingerencji lub naruszeĔ lub przywrócenie stanu poprzedniego.
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i moĪe byü ogáoszona ustnie. 56
2. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3, organ nadzoru budowlanego moĪe zakazaü
uĪytkowania obiektu budowlanego lub jego czĊĞci do czasu usuniĊcia stwierdzonych nieprawidáowoĞci. Decyzja o zakazie uĪytkowania obiektu, jeĪeli wystĊpują okolicznoĞci, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu i moĪe byü ogáoszona ustnie.15
Art. 67
Nakaz rozbiórki obiektu nieuĪytkowaneg lub niewykoĔczonego

1. JeĪeli nieuĪytkowany lub niewykoĔczony obiekt budowlany nie nadaje siĊ do remontu,
odbudowy lub wykoĔczenia, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzjĊ nakazującą wáaĞcicielowi lub zarządcy rozbiórkĊ tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz okreĞlającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakoĔczenia.
1a. Przepis ust. 1 stosuje siĊ odpowiednio do caáoĞci 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-strzeĪeniem, Īe obowiązanym do rozbiórki i przywrócenia
uĪytkowanego terenu do stanu pierwotnego jest podmiot, który w przypadku:
1) nieuzyskania pozwolenia na uĪytkowanie – uzyskaá pozwolenie na budowĊ dla danej
elektrowni wiatrowej;
2) instalacji, dla których uzyskano pozwolenie na uĪytkowanie – jako ostatni prowadziá
eksploatacjĊ danej elektrowni wiatrowej.71
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siĊ do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.
3. W stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objĊtych
ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
decyzjĊ, o której mowa w ust. 1, organ nadzoru budowlanego wydaje po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająü stanowisko w terminie 30 dni.
NiezajĊcie stanowiska w tym terminie uznaje siĊ za uzgodnienie.
Art. 68
Wyáączenie obiektu z uĪytkowania

W razie stwierdzenia potrzeby opróĪnienia w caáoĞci lub w czĊĞci budynku przeznaczonego na
pobyt ludzi, bezpoĞrednio groĪącego zawaleniem, organ nadzoru budowlanego jest obowiązany:
1) nakazaü, w drodze decyzji, na podstawie protokoáu oglĊdzin, wáaĞcicielowi lub zarządcy
obiektu budowlanego opróĪnienie bądĨ wyáączenie w okreĞlonym terminie caáoĞci lub czĊĞci
budynku z uĪytkowania;
2) przesáaü decyzjĊ, o której mowa w pkt 1, obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych
na podstawie odrĊbnych przepisów;
3) zarządziü:
a) umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagroĪenia bezpieczeĔstwa ludzi lub
mienia oraz o zakazie jego uĪytkowania,
b) wykonanie doraĨnych zabezpieczeĔ i usuniĊcie zagroĪenia bezpieczeĔstwa ludzi lub mienia, z okreĞleniem, technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania.

Art. 69

ĝrodki zabezpieczające

1. W razie koniecznoĞci niezwáocznego podjĊcia dziaáaĔ mających na celu usuniĊcie niebezpieczeĔstwa dla ludzi lub mienia, lub ingerencji lub naruszeĔ, o których mowa w art. 66 ust. 1a,
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4. AdministracjĊ architektoniczno-budowlaną i nadzór budowlany w dziedzinie górnictwa
sprawują organy okreĞlone w odrĊbnych przepisach.

Art. 81
Obowiązki organów
1. Do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego naleĪy:
1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególnoĞci:
a) zgodnoĞci zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony Ğrodowiska,
b) warunków bezpieczeĔstwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjĊtych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
c) zgodnoĞci rozwiązaĔ architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej,
d) wáaĞciwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
e) stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów zgodnie z art. 10;54
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach okreĞlonych ustawą;
2a) wspóápraca z Prezesem Krajowego Zasobu NieruchomoĞci w realizacji zadaĔ okreĞlonych w
art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie NieruchomoĞci; 65
2b) nadzór nad uĪytkowaniem 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 siĊ do budownictwa doĞwiadczalnego, wykonywanego na zamkniĊtych terenach badawczych.
3. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego kontrolują posiadanie przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnieĔ do
peánienia tych funkcji.
4. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu obowiązków okreĞlonych przepisami prawa budowlanego mogą dokonywaü czynnoĞci kontrolnych. Protokolarne ustalenia dokonane w toku tych czynnoĞci stanowią podstawĊ do wydania decyzji oraz podejmowania
innych Ğrodków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.

Art. 81a
CzynnoĞci kontrolne
1. Organy nadzoru budowlanego lub osoby dziaáające z ich upowaĪnienia mają prawo wstĊpu:
1) do obiektu budowlanego;
2) na teren:
a) budowy,
b) zakáadu pracy,
c) na którym jest prowadzona dziaáalnoĞü gospodarcza polegająca na obrocie wyrobami budowlanymi.
2. CzynnoĞci kontrolne, związane z wykonywaniem uprawnieĔ organów nadzoru budowlanego, przeprowadza siĊ w obecnoĞci inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakáadu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądĨ osób przez nich upowaĪnionych albo w obecnoĞci
wáaĞciciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym - w obecnoĞci peánoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku.3
3. W przypadku kontroli podmiotu niebĊdącego przedsiĊbiorcą, w razie nieobecnoĞci osób, o
których mowa w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach, czynnoĞci kontrolne mogą byü dokonywane w obecnoĞci przywoáanego peánoletniego Ğwiadka.25
4. CzynnoĞci kontrolne dotyczące obiektów budowlanych, które są w zarządzie paĔstw obcych albo są uĪytkowane przez przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych tych paĔstw lub
przez inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów miĊdzynarodowych, mogą byü wykonywane za zgodą tych przedstawicieli lub osób.
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