
  2018-07-01

SSPPIISS  TTRREE CCII  

ZZBBIIOORRUU  AAKKTTÓÓWW  PPRRAAWWNNYYCCHH  zzwwii zzaannyycchh  zz  bbuuddoowwnniiccttwweemm  

UUPPRRAAWWNNIIEENNIIAA  BBUUDDOOWWLLAANNEE  

  

TTOOMM  II  cczz..  11  

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, Dz.U. 2017 poz. 1332 

t.j., Dz.U. 2017 poz. 1529, Dz.U. z 2018 r. poz. 12, Dz.U. z 2018 r. poz. 317, Dz.U. z 2018 r. poz. 352, 

Dz.U. z 2018 r. poz. 650, Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 t.j., Dz.U. z 2018 r. poz. 1276). 

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 t.j., 

Dz.U. z 2017 r. poz. 1566). 

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 2014 r. poz. 1278, Dz.U. z 2018 r. poz. 352). 

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, Dz.U. z 2018 r. poz. 650). 

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., Dz.U. z 2018 r. poz. 

398, Dz.U. z 2018 r. poz. 650). 

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). 
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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). 

5.7 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków tech-

nicznych parkingów, na które s  usuwane pojazdy przewo ce towary niebezpieczne (Dz. U. z dnia 23 

listopada 2012 r., poz. 1293) (wyci g) 

5.8 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z dnia 24 pa dziernika 

2011 r., Nr 227, poz. 1367, Dz. U. z 2012 r., Nr 244, poz. 1454) 

5.9 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z 

u yciem materia ów wybuchowych przeznaczonych do u ytku cywilnego oraz podczas oczyszczania 

terenów (Dz. U. z dnia 28 lutego 2011 r., Nr 42, poz. 216) (wyci g) 

 7 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowla-

nych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 

z 2001 r., Nr 138, poz. 1554) 

 8 Rozporz dzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budow-

lanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462, Dz. U. z 2013 r., poz. 762, Dz. U. z  2015 r. poz. 1554) 

8.1 Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463) 

8.2 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegó owych wymaga  

dotycz cych projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 

koncesji (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2011 r., Nr 288, poz. 1696) (wyci g) 

 9 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta-

u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042, 

Dz.U. z 2015 r. poz. 1775, Dz.U. z 2018 r. poz. 963). 

9.1 Zarz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych 

st e  i nat e  czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materia y budowlane, urz -

dzenia i elementy wyposa enia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 r, 

Nr 19, poz. 231) 

9.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzoru protoko u obowi zkowej 

kontroli (Dz. U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1231) 

9.3 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku 

o pozwolenie na budow  lub rozbiórk , zg oszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzin-

nego, o wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane, oraz decyzji o 

pozwoleniu na budow  lub rozbiórk  (Dz. U. z dnia 16 wrze nia 2016 r. poz. 1493) 

9.4 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie ksi ki obiektu budowlanego 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134) 

9.5 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budow  i decyzji o pozwoleniu na budow  oraz reje-

strów zg osze  dotycz cych budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 306) 

9.6 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia 

ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do u ytkowania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 120, poz. 1130) 

9.7 Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.10.2002 r. w sprawie nadania pracownikom orga-

nów nadzoru budowlanego uprawnie  do nak adania grzywien w drodze mandatu karnego. (Dz. U. 

z 2002 r., Nr 174, poz. 1423) 

9.11 Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o gwarancji zap aty za roboty budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 180, 

poz. 1758, Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1613, Dz. U. z 2010 r., Nr 40, poz. 222 - ustawa utraci a moc) 

9.13 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9.10.2002 r. w sprawie szczegó owego trybu przeprowa-

dzania kontroli dzia ania organów administracji architektoniczno – budowlanej oraz wzoru protokó u 

kontroli i sposobu jego sporz dzania (Dz.U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1494) 

9.14 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zap aty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 

403, Dz.U. z 2018 r. poz. 650). 
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10 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (wyci g) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 

t.j., Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 60, Dz.U. 2017 poz. 1509, Dz.U. z 2017 r. poz. 

1566, Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 t.j., Dz.U. z 2018 r. poz. 650). 

10.1 Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. w sprawie geode-

zyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 38, poz. 455, Dz. U. z 2014 r., poz. 897 - utraci o moc z dniem 12.07.2014 r.) 

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysoko ci op at za czynno-

ci geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a tak e za wykonywanie wyrysów i wypi-

sów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r., Nr 37, poz. 333). Utraci o moc z dniem 

12.07.2014 r. w zwi zku z wyrokiem TK (Dz. U. z 2013 r. poz. 805) 

10.3 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie okre-

lenia rodzajów materia ów stanowi cych pa stwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i try-

bu ich gromadzenia i wy czania z zasobu oraz udost pniania zasobu (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 493) 

10.4 Rozporz dzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów ma-

teria ów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegaj  ochronie zgodnie z przepisami o ochronie in-

formacji niejawnych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2011 r. Nr 299, poz. 1772) 

10.5 Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 tj., Dz.U. z 2017 r. poz. 1990) 

11 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowa  geodezyjno-kartograficznych oraz czynno ci geodezyjnych obowi zuj -

cych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz.133) 

11.2 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 12 wrze nia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów (Dz. U. z dnia 14 listopada 2012 r. poz. 1246) (wyci g) 

12 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

778 t.j., Dz. U. z 2016 r. poz. 904, Dz. U. z 2016 r. poz. 961, Dz. U. z 2016 r. poz. 1250, Dz. U. z 

2016 r. poz. 1579, Dz.U. z 2017 r. poz. 730, Dz. U. z 2017 r, poz. 1073) 

12.3 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587) 

12.4 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymaga  

dotycz cych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588) 

12.5 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznacze  i nazewnictwa stoso-

wanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabu-

dowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589) 

13 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2017 r. 519 t.j., Dz.U. 2017 poz. 

1529, Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, Dz.U. z 2017 r. poz. 1888, Dz.U. z 2017 r. poz. 1999, Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2056, Dz.U. z 2017 r. poz. 2290, Dz.U. z 2018 r. poz. 9, Dz.U. z 2018 r. poz. 88, Dz.U. z 2018  r. 

poz. 534, Dz.U. z 2018 r. poz. 650, Dz.U. z 2018 r. poz. 799 t.j.). 

13.1 Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach 

oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1085, Dz. U. z 2002 r. Nr 143, 

poz. 1196, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Nr 190, poz. 1865, Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 464, Dz. U. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Dz. U. z 2006 r. Nr 50, poz. 360, Nr 133, poz. 935) (wyci g) 

13.2 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi wzi  mog cych znacz -

co oddzia ywa  na rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 t.j.). 

13.4 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysoko ci stawek op at za usu-

ni cie drzew i krzewów (Dz.U. z dnia 6 lipca 2017 r., poz. 1330). 

13.5 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania warto ci 

wska nika ha asu LDWN (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1414) 

13.7 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 30 pa dziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozio-

mów pól elektromagnetycznych w rodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych pozio-

mów (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r., Nr 192, poz. 1883). 
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14 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony rodowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 1688 t.j., Dz.U. z 

2017 r. poz. 1566, Dz.U. 2017 poz. 1567, Dz.U. z 2018 r. poz. 88, Dz.U. z 2018 r. poz. 650). 

15 Ustawa 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 (Dz.U. 2016 r. poz. 

353 t.j., poz. 831, Dz.U. z 2016 r. poz. 961, Dz.U. z 2016 r. poz. 1250, Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, Dz.U. 

z 2016 r. poz. 2003, Dz.U. 2017 poz. 1405 t.j., Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, Dz.U. z 2017 r. poz. 1999, 

Dz.U. z 2018 r. poz. 810, Dz.U. z 2018 r. poz. 1089). 

15.1 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 12 pa dziernika 2015 r. w sprawie op at za korzystanie ze ro-

dowiska (Dz.U. z 2015 r., poz. 1875, Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

16 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, Dz.U. z 2013 r. poz. 888, Dz.U. 

z 2013 r. poz. 1238, Dz.U. z 2014 r. poz. 695, Dz.U. z 2014 r. poz. 1101, Dz.U. z 2014 r. poz. 1322, 

Dz.U. z 2015 r. poz. 87, Dz.U. z 2015 r. poz. 122, Dz.U. z 2015 r. poz. 933, Dz.U. z 2015 r. poz. 1045, 

Dz. U z 2015 r. poz. 1688, Dz. U z 2015 r. poz. 1936, Dz. U z 2015 r. poz. 2281, Dz.U. z 2016 r. poz. 

1579, Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1954, Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, Dz.U. z 

2017 r. poz. 2056, Dz.U. z 2017 r. poz. 2422, Dz.U. z 2018 r. poz. 21 t.j., Dz.U. z 2018 r. poz. 992 t.j.). 

16.1 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegó owych wymaga  

dotycz cych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkni cia, jakim powinny odpowiada  poszczególne 

typy sk adowisk odpadów (Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz. 549, Dz.U. z 2009 r. Nr 39, poz. 320) 

19 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, Dz.U. z 2017 r. poz. 2180, 

Dz.U. z 2018 r. poz. 650, Dz.U. z 2018 r. poz. 710) 

19.1 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie nale-

y spe ni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegól-

nie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2014 r., poz. 1800 

19.2 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie nale y spe ni  

przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984, Dz.U. z 2009 r. Nr 27, poz. 169) 

19.4 Rozporz dzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowi z-

ków dostawców cieków przemys owych oraz warunków wprowadzania cieków do urz dze  kanaliza-

cyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757 t.j.). 

19.6 Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako ci wody przeznaczonej do 

spo ycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) 

24 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 t.j., Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1920, Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, Dz.U. z 2016 r. poz. 2255, Dz.U. z 2017 r. poz. 191, Dz.U. z 

2017 r. poz. 2222 t.j., Dz.U. z 2018 r. poz. 12, Dz.U. z 2018 r. poz. 138, Dz.U. z 2018 r. poz. 159, Dz.U. 

z 2018 r. poz. 317). 

24.1 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) 

24.2 Ustawa z dnia 27 pa dziernika 1994 r. o autostradach p atnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 641 t.j., Dz.U. z 2015 r. poz. 901, Dz.U. z 2016 r. poz. 615, Dz.U. 2016 r. poz. 

770, Dz.U. z 2016 r. poz. 1020, Dz.U. z 2016 r. poz. 1250, Dz.U. z 2016 r. poz. 770, poz. 1920, Dz.U. z 

2016 r. poz. 1948, Dz.U. z 2016 r. poz. 2260, Dz.U. z 2018 r. poz. 12, Dz.U. z 2018 r. poz. 138). 

24.3 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysoko ci stawek op at za 

zaj cie pasa drogowego dróg, których zarz dc  jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 

(Dz. U. z dnia 19 lipca 2011 r., Nr 148, poz. 886, Dz. U. z 2014 r. poz. 5, Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1608 t.j.) 

24.4 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre lenia warunków udzielania 

zezwole  na zaj cie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 tj.) 

24.5 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie trybu sporz dzania informacji 

oraz gromadzenia i udost pniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz 

promach (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 583) 

24.6 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 15.05.2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych 

(Dz. U. z 2004 r., Nr 128, poz. 1334, Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 220, Dz. U. z 2009 r., Nr 187, 

poz. 1446, Dz. U. z 2015 r. poz. 1734, Dz. U. z 2016 r. poz. 784) 
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24.7 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa dziernika 2008 r. w sprawie dokumentacji bezpie-

cze stwa tunelu (Dz. U. Nr 193, poz. 1192) 

24.10 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2004 r. Nr 171, poz. 

1800, z pó n. zm., Nr 171, poz. 1800, Dz. U. z 2008 r., Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r., Nr 85, poz. 

716, Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 675, Nr 86, poz. 554, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, 

poz. 1443, Nr 238, poz. 1578, Nr 229, poz. 1499, Dz. U. z 2011 r., Nr 102, poz. 587, Nr 134, poz. 779, 

Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 234, poz. 1390, Nr 233, poz. 1381, Nr 234, poz. 1390, Dz. U. z 

2012 r., poz. 908, poz. 1256, poz. 1445, poz. 1529, poz. 1445, poz. 1203) 

25.1 Rozporz dzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie szczegó owych 

wymaga  dotycz cych gospodarowania numeracj  w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (Dz. 

U. z dnia 10 kwietnia 2014 r., poz. 471) 

25.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zakresu us ugi zapewnie-

nia minimalnego zestawu czy dzier awionych (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2005 r., Nr 160, poz. 1351) 

25.3 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie szczegó owych wymaga  dla 

zapewnienia dost pu telekomunikacyjnego (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2008 r., Nr 145, poz. 919) (wyci g) 

25.4 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania 

systemów czno ci na potrzeby obronne pa stwa (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1855, Dz. U. z 

2016 r. poz.. 964). 

25.5 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilno ci elektromagnetycznej (Dz.U. 2016 r. poz. 1258 j.t., 

Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, Dz.U. z 2018 r. poz. 397 t.j.) (wyci g). 

25.6 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju us ug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 880 t.j., Dz.U. z 2015 r. poz. 1045, Dz.U. z 2015 r. poz. 1777, Dz.U. z 2015 r. poz. 2281, Dz.U. z 

2016 r. poz. 1250, Dz.U. z 2016 r. poz. 1537 t.j., poz. 1920, poz. 2003, Dz.U. 2017 poz. 1529, Dz.U. z 

2017 r. poz. 1566, Dz.U. z 2017 r. poz. 2062 t.j., Dz.U. z 2018 r. poz. 741 t.j., Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1118) (wyci g). 

54 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1125 t.j., Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1165, Dz.U. z 2016 r. poz. 1228, Dz.U. z 2016 r. poz. 2255, Dz.U. z 2017 r. poz. 60, Dz.U. 2017 

poz. 1555, Dz.U. z 2017 r. poz. 2201, Dz.U. z 2018 r. poz. 317, Dz.U. z 2018 r. poz. 650). 

54.1 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urz dze  technicznych 

podlegaj cych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468). 

54.2 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.03.2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 30, poz. 346) 

54.3 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wyma-

ganych przy obs udze i konserwacji urz dze  technicznych (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 849, z 2003 r., 

Nr 50, poz. 426) 

54.5 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 pa dziernika 2003 r. w 

sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urz dze  

transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r., Nr 193, poz. 1890) 

54.6 Rozporz dzenie Ministra Transportu z dnia 1.06.2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 

technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urz dze  

transportu linowego (Dz. U. z 2006 r., Nr 106, poz. 717) 

56 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2014 r. poz. 

1200, Dz.U. z 2015 r. poz. 151, Dz.U. z 2016 r. poz. 1250, Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, Dz.U. 2017 poz. 

1498, Dz.U. z 2018 r. poz. 138). 

57 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 t.j., Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1387, Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, Dz.U. z 2018 r. poz. 9, Dz.U. z 2018 r. poz. 138, Dz.U. z 2018 r. 

poz. 317, Dz.U. z 2018 r. poz. 685, Dz.U. z 2018 r. poz. 755t.j., Dz.U. z 2018 r. poz. 771, Dz.U. z 
2018 r. poz. 1000). 

57.1 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie 

szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj ce si  eksploatacj  

urz dze , instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828, Nr 129, poz. 1184, Dz. U. z 2005 r. 

Nr 141, poz. 1189) 

57.2 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymaga  dotycz cych 

dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla 

urz dze  (Dz. U. z 2005 r., Nr 98, poz. 825). Zosta  uchylony z dniem 12.02.2015 r. ustaw  z dnia 15 

stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciek ych oraz niektórych innych 
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ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 151) w wyniku zmiany podstawy prawnej w ustawie Prawo energetyczne 

do wydania rozporz dzenia. 

57.3 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21.01.2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz 

egzaminu dla osób ubiegaj cych si  o uprawnienie do sporz dzania wiadectwa charakterystyki energe-

tycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz cz ci budynku stanowi cej samodzieln  ca o  techniczno-

-u ytkow  (Dz. U. z 2008 r. Nr 17, poz. 104, Dz. U. z 2012 r. poz. 167, Dz. U. z 2013 r., poz. 43, 

Dz. U. z 2013 r., poz. 1210 t.j., Dz. U., poz. 338) 

57.4 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii 

wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub cz ci budynku oraz wiadectw charakterysty-

ki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376, Dz. U. z 2017 r. poz. 22). 

57.5 Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowi zkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej osoby sporz dzaj cej wiadectwa charakterystyki 

energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub cz ci budynku stanowi cej samodzieln  ca-

o  techniczno-u ytkow  (Dz. U. 2009 r. Nr 224, poz. 1802) 

57.6 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2008 r., 

Nr 201, poz. 1238, Dz. U. z 2008 r., Nr 228, poz. 1514) 

57.7 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 130 t.j., Dz.U. 2017 poz. 1529, Dz.U. z 2018 r. poz. 966 t.j.). 

58 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywno ci energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831, Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1250, Dz.U. z 2018 r. poz. 650). 

58.1 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych ród ach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, Dz.U. z 

2015 r. poz. 2365, Dz.U. z 2016 r. poz. 925, Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1753, Dz.U. z 2016 r. 

poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 624, Dz.U. 2017 poz. 1593, Dz.U. z 2018 r. poz. 9, Dz.U. z 2018 r. 

poz. 650, Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, Dz.U. z 2018 r. poz. 1269 t.j., Dz.U. z 2018 r. poz. 1276). 

58.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu doko-

nywania i szczegó owego zakresu weryfikacji wiadectw charakterystyki energetycznej oraz protoko-

ów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz. U.2015 r., poz. 246, Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2232). 

58.3 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protoko-

ów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 247) 

59.1 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2003 r. w sprawie sposobu zg aszania oraz ozna-

kowania przeszkód lotniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1193, Dz. U. z 2006 r., Nr 9, poz. 53) 

63 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno ci  i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r. poz. 

542, Dz.U. z 2016 r. poz. 1228, Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, Dz.U. 2017 poz. 1398 t.j., Dz.U. z 2018 r. 
poz. 650). 

64 Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386, Dz. U. z 2004 r. 

Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Dz.U. z 

2008 r. Nr 227, poz. 1505) 

64.2 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2039, zm. w: Dz. U. z 2004 r., 

Nr 65, poz. 597) 

65.1 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wyka-

zu norm zharmonizowanych (M. P. z dnia 8 marca 2017 r., poz. 253) 

66 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 

t.j., Dz.U. z 2015 r. poz. 397, Dz.U. z 2015 r. poz. 774, Dz.U. z 2015 r. poz. 1505, Dz.U. z 2016 r. poz. 

1330, Dz.U. z 2016 r. poz. 1887, Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 60, Dz.U. 2017 poz. 

1595, Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 t.j., Dz.U. z 2018 r. poz. 10). 

66.1 Rozporz dzenie Ministra Kultury z dnia 06.06.2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

(Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 940, Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 73, Nr 221, poz. 1619, Dz. U. z 2007 r. 

Nr 247, poz. 1832, Dz. U. z 2008 r. Nr 139, poz. 881, Dz. U. z 2010 r., Nr 150, poz. 1006, Dz. U. z 

2013 r., poz. 784) 

66.2 Rozporz dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowa-

dzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wyka-
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zu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granic  niezgodnie z prawem (Dz. U. z dnia 2 czerwca 

2011 r., Nr 113, poz. 661) 

67 Rozporz dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pa dziernika 2015 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, bada  konserwator-

skich, bada  architektonicznych i innych dzia a  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz ba-

da  archeologicznych i poszukiwa  zabytków (Dz. U. z dnia 4 listopada 2015 r., poz. 1789) 

68 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post powania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 t.j., 

Dz.U. 2016 r. poz. 585, poz. 868, Dz.U. z 2016 r. poz. 996, Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, Dz.U. z 

2016 r. poz. 2138, poz. 2255, Dz.U. z 2018 r. poz. 149, Dz.U. z 2018 r. poz. 650). 

70 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 t.j., 

Dz.U. z 2016 r. poz. 1333, Dz.U. z 2018 r. poz. 650, Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 t.j.). 
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 2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. 

Nr 33, poz. 270, Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, Dz. U. z 2008 r., Nr 201, poz. 1238, Nr 228, 

poz. 1514, Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461, Dz. U. 2010 r. Nr 239, poz. 1597, Dz. U. z 2012 r., 

poz. 1289, Dz. U. 2013 r. poz. 926, Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 t.j., Dz.U. z 2017 r. poz. 2285)) 

2.1 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada  sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. z dnia 04.06.2013 r., poz. 640) 

2.2 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warun-

ków technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r., Nr 74, poz. 836 Dz. U. 

z 2009 r., Nr 205, poz. 1584, ) 

2.3 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada  bazy i stacje paliw p ynnych, ruroci gi przesy owe dalekosi ne s u ce do 

transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 t.j., 

Dz. U. z 2017 r. poz. 282). 

2.4 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada  budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579) 

2.5 Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej z dnia 07.10.1997 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada  budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r., Nr 132, poz. 

877, Dz.U. z 2009 r. Nr 108, poz. 907, Dz. U. z 2013 r., poz. 472, Dz. U. z 2014 r., poz. 81 t.j.) 

2.6 Rozporz dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 02.08.1996 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada  obiekty budowlane nie b d ce budynkami, s u ce obronno ci Pa stwa 

oraz ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r., Nr 103, poz. 477, Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1291, Dz. U. z 

2016 r. poz. 183, Dz. U. z 2017 r., poz. 711 t.j.) 

2.7 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada  telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., 

Nr 219, poz. 1864, Dz. U. z 2010 r., Nr 115, poz. 773) 

2.8 Rozporz dzenie Ministra czno ci z dnia 21.04.1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania 

energi  elektryczn  obiektów budowlanych czno ci (Dz. U. z 1995 r., nr 50, poz. 271) 
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2.10 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pa dziernika 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada  skrzy owania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z 

drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 30 pa dziernika 2015 r., poz. 1744) 

2.11 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.01.2002 r. w sprawie przepisów techniczno- 

-budowlanych dotycz cych autostrad p atnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 12, poz. 116, Dz.U. z 2010 r., Nr 

65, poz. 409, Dz. U. z 2014 r., poz. 857) 

2.12 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01.06.1998 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada  morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 1998 r., Nr 101, poz. 645) 

2.13 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie prze-

pisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. z 1998 r., Nr 130, poz. 859, Dz. U. z 

2003 r. Nr 130, poz. 1191, Dz. U. z 2008 r., Nr 178, poz. 1098). 

2.14 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze nia 1998 r. w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiada  budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 

1998 r., Nr 151, poz. 987, Dz.U. z 2014 r., poz. 867, Dz.U. z 2018 r. poz. 1175). 

2.15 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 124 t.j.) 

2.16 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada  drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2000 r., Nr 63, poz. 735, Dz. U. z 2010 r., Nr 65, poz. 408, Dz. U. z 2012 r., poz. 608, Dz. U. z 2013 r., 

poz. 528, Dz. U. z 2014 r., poz. 858, Dz. U. z 2015 r., poz. 331) 

2.18 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spe -

nia  obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1192, Dz. U. 

z 2006 r. Nr 134, poz. 946, Dz.U. z 2017 r. poz. 1942) 

2.20 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1727 t.j., Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1823, Dz.U. z 2016 r. poz. 1920, Dz.U. z 2016 r. poz. 1923, Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, Dz.U. z 

2016 r. poz. 2138, Dz.U. z 2017 r. poz. 60, Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 t.j., 

Dz.U. z 2017 r. poz. 2361, Dz.U. z 2018 r. poz. 927). 

2.21 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 14.12.2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, 

których eksploatacja mo e powodowa  negatywne oddzia ywanie akustyczne na znacznych obszarach, 

dla których jest wymagane sporz dzanie map akustycznych, oraz sposobów okre lania granic terenów 

obj tych tymi mapami (Dz. U. z 2007 r., Nr 1, poz. 8) 

2.22 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegó owych warunków za-

rz dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz dzaniem (Dz. U. z 2003 r., 

Nr 177, poz. 1729) 

2.23 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymaga  w zakresie odle-

g o ci i warunków dopuszczaj cych usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i 

wykonywania robót ziemnych w s siedztwie linii kolejowej, a tak e sposobu urz dzania i utrzymywa-

nia zas on od nie nych oraz pasów przeciwpo arowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227 t.j., Dz. U. z 

2016 r. poz. 563) 

2.25 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegó owych warunków funk-

cjonowania systemu gazowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1059 t.j., Dz.U. z 2017 r. poz. 150, Dz.U. z 
2018 r. poz. 1158 t.j.). 

2.26 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczegó owych warunków funk-

cjonowania systemów ciep owniczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 16, poz. 92) 

2.27 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegó owych warunków funk-

cjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623, Dz.U. z 2008 r. Nr 30, 

poz. 178, Nr 162, poz. 1005) 

2.29 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r. poz. 1131t.j., Dz.U. z 

2016 r. poz. 1991, Dz.U. z 2017 r. poz. 60, Dz.U. z 2017 r. poz. 202, Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, Dz.U. z 

2017 r. poz. 2126 t.j., Dz.U. z 2018 r. poz. 650, Dz.U. z 2018 r. poz. 723). 

2.30 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geo-

logii (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2011 r. Nr 275, poz. 1629) 
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2.31 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 t.j., Dz.U. 

z 2016 r. poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 624, Dz.U. 2017 poz. 1509, Dz.U. 2017 poz. 1529, Dz.U. z 

2017 r. poz. 1566, Dz.U. 2017 poz. 1595, Dz.U. z 2018 r. poz. 50, Dz.U. z 2018 r. poz. 121 t.j., Dz.U. z 

2018 r. poz. 650, Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, Dz.U. z 2018 r. poz. 1089). 

2.32 Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 464, 

Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 63, 

Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, Dz.U. z 2008 r. Nr 237, 

poz. 1657, Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 967, Dz. U. Nr 163, poz. 981, 

Dz. U. z 2013 r., poz. 503, Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 t.j., Dz. U. z 2014 r., poz. 40, Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1101, Dz. U. z 2015 r., poz. 200, Dz. U. z 2015 r., poz. 909 t.j., Dz. U. z 2015 r., poz. 1338, Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1695, Dz. U. z 2016 r. poz. 904, Dz. U. z 2017 r., poz. 1161) 

2.37 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 3.10.2005 r. w sprawie szczegó owych wymaga , jakim 

powinny odpowiada  dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-in ynierskie  (Dz. U. z 2005 r., Nr 

201, poz. 1674) 

2.38 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23.10.2006 r. w sprawie warunków technicznych 

u ytkowania oraz szczegó owego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. z 2006 r., 

Nr 206, poz. 1516) 

2.40 Ustawa z dnia 7.09.2007 r. o przygotowaniu fina owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi ce No nej 

UEFA EURO 2012 (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 26, poz. 133, Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) 

2.41 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spó kach specjalnego przeznaczenia (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1502 t.j., Dz.U. z 2016 r. poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 2093 t.j., Dz.U. z 2018 r. poz. 12). 

2.42 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 pa dziernika 2006 r. w sprawie warunków 

technicznych u ytkowania oraz szczegó owego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych 

(Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r., Nr 206, poz. 1516) (wyci g) 

2.43 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada  obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 13 lipca 2011 r., 

Nr 144, poz. 859) 

2.44 Rozporz dzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kole-

jowych przewo cych towary niebezpieczne (Dz. U. z dnia 11 maja 2012 r. poz. 508) (wyci g) 

2.45 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do 

eksploatacji okre lonych rodzajów budowli urz dze  i pojazdów kolejowych (Dz. U. z dnia 30 maja 

2014 r.) 
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26 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (wyci g) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 t.j., Dz.U. z 2016 

r. poz. 2138, poz. 2255, Dz.U. z 2018 r. poz. 4, Dz.U. z 2018 r. poz. 108 t.j., Dz.U. z 2018 r. poz. 138, 

Dz.U. z 2018 r. poz. 305, Dz.U. z 2018 r. poz. 357, Dz.U. z 2018 r. poz. 917 t.j., Dz.U. z 2018 r. poz. 
1000, Dz.U. z 2018 r. poz. 1076). 

27 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Pa stwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 640 t.j., Dz.U. z 

2015 r. poz. 1240, Dz.U. z 2016 r. poz. 542, Dz.U. z 2016 r. poz. 691, Dz.U. z 2016 r. poz. 868, Dz.U. z 

2016 r. poz. 1165, Dz.U. z 2016 r. poz. 1265, Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, Dz.U. z 2018 r. poz. 305, 

Dz.U. z 2018 r. poz. 623 t.j.). 

28’ Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860, Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972, 

Dz. U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1420) 

28.1 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wy-

magaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 287) 

28.2 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 

powinny by  wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 288) uchylone 

z dniem 18 stycznia 2009 roku - Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1460 

28.5 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie s u by bezpiecze stwa i higieny pracy 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468, Dz. U. z 2005 r. Nr 117, 

poz. 986) 
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28.6 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpiecze stwa 

i higieny pracy na stanowiskach wyposa onych w monitory ekranowe (Dz. U z 1998 r. Nr 148, poz. 973) 

28.7 Ustawa z dnia 30 pa dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo ecznym z tytu u wypadków przy pracy i 

chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 t.j., Dz. U. z 2015 r. poz. 1442, Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1807, Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, Dz. U. z 2016 r. poz. 2255, Dz.U. 2017 poz. 1773 t.j., Dz.U. z 

2017 r. poz. 2120, Dz.U. z 2017 r. poz. 2179). 

28.9 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 16.09.2004 r. w sprawie wzoru protoko u ustalenia 

okoliczno ci i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 227, poz. 2298) 

28.10 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie 

statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14, poz. 80, Dz. U. z 2010 r. Nr 218, 

poz. 1440, Dz. U. z 2010 r. Nr 240, poz. 1612). 

29 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r., w sprawie wykazu prac wzbronionych m odocia-

nym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2047, Dz. U. z 

2005 r. Nr 136, poz. 1145, Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 724, Dz. U. z 2015 r., poz. 929) 

30 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 10 wrze nia 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uci -

liwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 2016 r. poz. 2057 t.j.). 

31 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczno ci i przyczyn wy-

padków przy pracy (Dz. U. z 2 lipca 2009 r., Nr 105, poz. 870) 

32.1 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie rzeczoznawców do 

spraw bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. z 2007 r., Nr 247, poz. 1835, Dz. U. z 2011 r., Nr 87, 

poz. 488) 

34 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpiecze stwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650, Dz. U. z 2007 r. Nr 49, 

poz. 330, z 2008 r., Nr 108, poz. 690, Dz. U. z Nr 173 poz. 1034) 

34.1 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 

przy urz dzeniach energetycznych (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r., poz. 492) 

35 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpiecze stwa 

i higieny pracy przy r cznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313, Nr 82, poz. 

930, Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 462, Dz.U. z 2018 r. poz. 1139 t.j.). 

36 Rozporz dzenie Ministrów Pracy i Opieki Spo ecznej Oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r. w sprawie 

bezpiecze stwa i higieny pracy przy obs udze przeno ników (Dz. U. z 1954 r., Nr 13, poz. 51, Dz. U. z 

2014 r., poz. 1456 uchylone z dniem 08.11.2014 r.) 

37 Rozporz dzenie Ministrów Pracy i Opieki Spo ecznej Oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954 r. w sprawie 

bezpiecze stwa i higieny pracy przy obs udze urawi (Dz. U. z 1954 r., Nr 15, poz. 58 (wyci g), Dz. U. 

z 2013 r., poz. 376) 

38 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 23.12.2003 r. w sprawie bez-

piecze stwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, nape nianiu zbiorników gazami 

oraz u ywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 r. Nr 7, poz. 59) 

38.1 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 

przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego 

(Dz. U. z dnia 8 stycznia 2010 r., Nr 2, poz. 6) 

39 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 

przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r., Nr 40, poz. 470) 

40 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401) 

40.1 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263, Dz.U. z 2017 r. poz. 134, Dz.U. z 2018 r. poz. 583 t.j.). 

40.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpie-

cze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, 

poz. 1126) 

40.3 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymaga  dotycz -

cych bezpiecze stwa i higieny pracy w zakresie u ytkowania maszyn przez pracowników podczas pra-

cy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596, Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745) 
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40.4 Rozporz dzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony rodo-

wiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogo-

wych i mostowych (Dz. U. z 1977 r., Nr 7, poz. 30) 

40.5 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bez-

piecze stwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewn trzzak adowym oraz obrocie materia ów 

wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 262 t.j.) (wyci g). 

41 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie 

bezpiecze stwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 

(Dz. U. z 1993 r., Nr 96, poz. 437) 

42 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie 

bezpiecze stwa i higieny pracy w oczyszczalniach cieków (Dz. U. 1993 r., Nr 96, poz. 438) 

43 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie 

bezpiecze stwa i higieny pracy przy stosowaniu rodków chemicznych do uzdatniania wody i oczysz-

czania cieków (Dz. U. z 1994 r., Nr 21, poz. 73) 

43.1 Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 

zwi zanej z wyst powaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1097, Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1488 t.j.). 

44 Ustawa z dnia 24 sierpnia.1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191 t.j., Dz. U. z 

2016 r. poz. 904, Dz. U. z 2016 r. poz. 2138, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, Dz. U. z 2017 r., poz. 736 t.j., 

Dz.U. 2017 poz. 1169). 

44.1 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny 

pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo arowego w zak adach gór-

niczych wydobywaj cych kopaliny otworami wiertniczymi. (Dz. U. z 2002 r., Nr 109, poz. 961, Dz. U. 

z 2004 r. Nr 24, poz. 213, Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 726) (wyci g). 

45 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, 

poz. 719 

46 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie prze-

ciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030, ) 

47 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia 

2015 r., poz. 2117) 

50 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 

wykazu wyrobów s u cych zapewnieniu bezpiecze stwa publicznego lub ochronie zdrowia i ycia 

oraz mienia, a tak e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do u ytkowania (Dz.U. z 2007 r., 

Nr 143, poz. 1002, Dz.U. z 2010 r., Nr 85, poz. 553, Dz.U. z 2018 r. poz. 984). 

51 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 t.j., Dz. U. z 

2016 r. poz. 1165, Dz. U. z 2016 r. poz. 2003, Dz. U. z 2017 r., poz. 1261, Dz.U. z 2017 r. poz. 2111). 

51.1 Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie okre lenia wymaga , jakim 

powinny odpowiada  zak ady i urz dzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 452, 

Dz. U. z 2016 r. poz. 2069). 

53 Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarno-

higienicznych (Dz. U. z 2002 r., Nr 210, poz. 1792) 
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 Zasady kosztorysowania – Regulamin POLCEN 

69 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 t.j., Dz.U. z 2018 r.  poz. 

398, Dz.U. z 2018 r. poz. 650, Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 t.j., Dz.U. z 2018 r. poz. 1104). 

71 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i us ug (Dz.U. z 2014 r. poz. 915, 

Dz.U. z 2016 r. poz. 1823, Dz.U. z 2017 r. poz. 1830 t.j., Dz.U. z 2018 r. poz. 650). 

71.2 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Bu-

dowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r., Nr 112, poz. 1316, Dz. U. z 2002 r., Nr 18, poz. 170) 
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72 Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j., Dz. U. 2016 r. poz. 

831, poz. 996, Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, Dz. U. z 2016 r. poz. 1250, Dz. U. z 2016 r. poz. 1265, Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1579, Dz. U. z 2016 r. poz. 1920, Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, Dz. U. z 2017 r., poz. 933, Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2018). 

72.1 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre lenia metod i podstaw 

sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz pla-

nowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-u ytkowym (Dz. U. 

z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) 

72.2 Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protoko u post powania o udziele-

nie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1128) 

72.3 Rozporz dzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawar-

tych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2038). 

72.4 Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów og osze  zamieszczanych 

w Biuletynie Zamówie  Publicznych (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r. poz. 1127) 

72.5 Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu post powania 

przy rozpoznawaniu odwo a  (Dz.U. z 2014 r. poz. 964 t.j., Dz.U. z 2017 r. poz. 14, Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1092 t.j.). 

72.6 Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysoko ci i sposobu po-

bierania wpisu od odwo ania oraz rodzajów kosztów w post powaniu odwo awczym i sposobu ich roz-

liczania (Dz.U. z 2010 r., Nr 41, poz. 238, Dz.U. z 2017 r. poz. 47, Dz.U. z 2018 r. poz. 972 t.j.). 

72.7 Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

mo e da  zamawiaj cy od wykonawcy w post powaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 

lipca 2016 r.) 

72.10 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 

poz. 664, Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 464, Dz. U. z 2011 r., Nr 42, poz. 217, Dz. U. z 2012 r. 

poz. 365, Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) 

72.11 Wspólny S ownik Zamówie  (CPV) – Roboty budowlane 

72.12 Rozporz dzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot warto ci zamówie  oraz konkursów, od 

których jest uzale niony obowi zek przekazywania og osze  Urz dowi Publikacji Unii Europejskiej z 

dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2479). 

72.14 Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie redniego kursu z otego w stosunku do euro stano-

wi cego podstaw  przeliczania warto ci zamówie  publicznych z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 

2017 r. poz. 2477). 
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4.0 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, Dz.U. z 

2009 r. Nr 18, poz. 97, Dz. U. z 2010 r., Nr 114, poz. 760, Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Dz. U. z 

2012 r., poz. 951, Dz. U. z 2013 r., poz. 898, Dz. U. z 2014 r., poz. 883 t.j., Dz. U. z 2015 r., poz. 1165, 

Dz. U. z 2016 r. Poz. 542) 

 4 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajo-

wych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1968). 

4.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania w a ciwo ci u ytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. z 6 grudnia 2016 r. poz. 1966, Dz.U. z 2018 r. poz. 1233). 

4.3 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, 

wymaga , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz spo-

sobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011) 

4.9 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicz-

nych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 237, poz. 2375) 
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4.20 Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawieraj cych azbest (Dz. U. z 

2004 r. Nr 3, poz. 20 t.j., Nr 96, poz. 959, Nr 120, poz. 1252, Nr 210, poz. 2135, Dz. U. z 2005 r. Nr 10, 

poz. 72, Dz. U. z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, Dz.U. z 2017 r. poz. 2119 t.j.). 

4.21 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 2.04.2004 r. w sprawie sposo-

bów i warunków bezpiecznego u ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj cych azbest (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 71, poz. 649, Dz. U. z 2010 r., Nr 162, poz. 1089) 

4.22 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpiecze stwa 

i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawieraj cych azbest oraz programu szkole-

nia w zakresie bezpiecznego u ytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1824) 

4.23 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymaga  w zakresie wyko-

rzystywania wyrobów zawieraj cych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz -

dze , w których by y lub s  wykorzystywane wyroby zawieraj ce azbest (Dz. U. z dnia 11 stycznia 

2011 r. Nr 8, poz. 31)  

4.24 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budow-

lanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z dnia 4 wrze nia 2009 r., Nr 144, poz. 1182) 

4.25 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udost pnianych na rynku krajowym (Dz. U. z 

dnia 30 grudnia 2015 r., poz. 2332) 

4.26 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegó owego zakresu 

informacji o przeprowadzanych kontrolach wyrobów budowlanych i wydawanych postanowieniach, 

decyzjach i opiniach, a tak e o sposobie i terminie przekazywania tych informacji (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 254, poz. 1706) 

4.27 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymaga  dla 

sprz tu elektrycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1089) 

4.37 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. z dnia 31 grud-

nia 2015 r., poz. 2342) 

4.38 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5.07.2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych 

przez Komisj  Europejsk  na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do 

europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M.P. z 2004 r., 

Nr 32, poz. 571) 

4.39 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek 

organizacyjnych pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej upowa nionych do wydawania eu-

ropejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicz-

nych (M.P. z 2011 r., Nr 44 poz. 481) 

4.40 Rozporz dzenie Rady Ministrów  z dnia 23.12.2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywa-

nia znaku zgodno ci z Polsk  Norm  (Dz. U. z 2002 r., Nr 241, poz. 2077, Dz. U. Nr 198, poz. 1316) 

63 Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodno ci (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087, 

z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700, Nr 249, 

poz. 1832, Nr 249, poz. 1834, z 2007 r., Nr 21, poz. 124, Nr 192, poz. 1381, Dz.U. z 2008 r. Nr 157, 

poz. 976, Dz.U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Dz. U. z 2010 r., Nr 107, 

poz. 679, Dz. U. Nr 114, poz. 760, Dz. U. 2010 Nr 138 poz. 935 tj., Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 586, 

Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367, Dz. U. z 2012 r. poz. 1529, Dz. U. z 2013 r., poz. 898, Dz. U. z 

2014 r., poz. 822, Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 t.j., Dz. U. z 2014 r., poz. 1662, Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1165, Dz. U. z 2015 r., poz. 1223) 

64 Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386, Dz. U. z 2004 r. 

Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Dz.U. z 

2008 r. Nr 227, poz. 1505) 

64.2 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2039, zm. w: Dz. U. z 2004 r., 

Nr 65, poz. 597) 

65.1 Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wy-

kazu norm zharmonizowanych (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2012 r., poz. 612). 


