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z dnia 11 września 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
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Ustawa
z dnia 16 grudnia 2016 r.

o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia
prawnego przedsiębiorców
Dz. U. z 2016r. poz.2255
weszła w życie 1 stycznia 2017r.

- Art.5 W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2016r. poz. 290, 961,1165 i 1250 )
wprowadza się zmiany opisane w 18 punktach .
- Art.26 przepisy przejściowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

co normuje w/wym. ustawa
Zgodnie z art.1 powołanej j.w. ustawy cyt. „ ... Prawo budowlane
normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowania ,
utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady
działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach”.
Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych.
Przepisy nin. ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w
szczególności;
- prawa geologicznego i górniczego,
- prawa wodnego,
- o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

do kogo jest skierowana w/wym. ustawa

< uczestników procesu budowlanego – inwestora, projektanta,
kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego,

< właścicieli i zarządców obiektów budowlanych,

< organów administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru
budowlanego

jak posługiwać się ustawą

Ustawa Prawo budowlane składa się z 11 rozdziałów
1. Przepisy ogólne
Zakres przedmiotowy, zakres stosowania, definicje ustawowe, zasady
projektowania , budowy i użytkowania , przepisy techniczno-budowlane i
odstępstwa od nich, wyroby budowlane,
2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Warunki uzyskiwania uprawnień budowlanych, zakres, specjalności,
rzeczoznawca budowlany, zakres przygotowania zawodowego
3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenie
zamiaru wykonania robót budowlanych

5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
Proces realizacji inwestycji, zmiany dokonywane w trakcie budowy,
oddanie do użytkowania obiektów budowlanych
6. Utrzymanie obiektów budowlanych
Obowiązki właściciela i zarządcy w zakresie utrzymania obiektów
budowlanych, decyzje nakazujące usunięcie nieprawidłowości lub
nakazujące rozbiórkę, zmiana sposobu użytkowania
7. Katastrofa budowlana
Definicja katastrofy budowlanej, postępowanie w razie jej wystąpienia
8. Organy administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru
budowlanego
Zadania, obowiązki, właściwość organów
9. Przepisy karne
Kierowanie spraw do Prokuratury, Sądu Grodzkiego i nakładanie
mandatów karnych
10. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
Postępowanie przygotowawcze, wniosek do organu samorządu
zawodowego, decyzja o ukaraniu.
11. Przepisy przejściowe i końcowe

Podstawowe zmiany :
Zmienione brzmienie definicji „obiektu budowlanego”, która
została doprecyzowana poprzez zapis: „wzniesiony z użyciem
wyrobów budowlanych”
(zmieniony art.3 pkt 1)
Obiekt budowlany –należy przez to rozumieć budynek, budowlę
bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami
zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem
w yrobów
budowlanych.
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach
budowlanych, ilekroć w ustawie jest mowa o: wyrobie budowlanym
należy przez to rozumieć wyrób budowlany, o którym mowa w art.2 pkt
1 rozporządzenia Nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiającego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

Roboty budowlane

- wzniesienie
- odbudowa
- nadbudowa
- rozbudowa
.

.

.

.

.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk
technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień
architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, w
szczególności działalność obejmującą;
1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i
2)
3)
4)
5)

sprawowanie nadzoru autorskiego,
kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
Kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz
nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
Wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
Sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,

Uczestnicy procesu budowlanego
( art. 17 )

Inwestor,
Inspektor nadzoru inwestorskiego,
Projektant,
Kierownik budowy lub kierownik robót.

Inwestor ( art.18 )

-zorganizowanie procesu budowy, a w szczególności zapewnienie:
1) opracowania projektu budowlanego,
2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót

budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem
robót budowlanych,
- przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru
autorskiego,
Art.19. Organ aab może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na
inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,
a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach
uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót
budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.

Projektant ( art.20,21 )
ma obowiązek w szczególności:
-opracowania projektu budowlanego,
- sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
-określenia obszaru oddziaływania obiektu,
-uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień,
-wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim
rozwiązań,
-sprawowania nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub organu
aab w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności
realizacji z projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego

Podstawowe zmiany :
Kluczowa dla nowelizacji, definicja „obszaru oddziaływania obiektu” należy
przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego
terenu, (zmieniony art.3 pkt 20)
Do podstawowych obowiązków projektanta należy:
Art. 20 ust.1 pkt1 Opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z
wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Art. 20 ust.1 pkt 1 Określenie obszaru oddziaływania obiektu,
Zgodnie z art.34 ust.3 pkt 5 Pb
-projekt budowlany powinien zawierać informację o obszarze oddziaływania
obiektu;
Zgodnie z art. 20 ust.1 Pb
-projektant ma obowiązek wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i
zawartych w nim rozwiązań

Proces inwestycyjny

Uproszczenie procedur poprzedzających
rozpoczęcie inwestycji

Możliwość rozpoczęcia budowy na podstawie:
- decyzji o pozwoleniu na budowę,
- zgłoszenia,
- zgłoszenia wraz z ostemplowanym projektem,
- bez zgody organu architektoniczno budowlanego,

Po dokonaniu skutecznego zgłoszenia.
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego
rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót
budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia
doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze
decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego
w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
Po dokonaniu skutecznego zgłoszenia z ostemplowaniem
projektu budowlanego
Wymogi j.w. Dodatkowo projekt budowlany podlega ostemplowaniu
(organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie, po upływie terminu
na wniesienie sprzeciwu)
W oparciu o decyzję pozwolenia na budowę
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została
rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała
się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3
lata.

Podstawowe zmiany:
Możliwość wyboru przez inwestora trybu procedowania , przed
organem architektoniczno budowlanym, zgody na realizację
określonej inwestycji, wymagającej tylko zgłoszenia;
- Zgłoszenie lub
- decyzja pozwolenia na budowę
( dodany art.30 ust 1a )
-

Możliwość wyboru przez inwestora trybu procedowania, przed
organem nadzoru budowlanego przyjęcia do użytkowania obiektu
budowlanego, wymagającego zawiadomienia o zakończeniu robót
budowlanych;
- zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych lub
- decyzja pozwolenia na użytkowanie,
( dodany art.55 ust 2 )
-

Zgłoszenie wraz projektem
Jest przewidziane dla następujących inwestycji:
-

mieszkalnych budynków jednorodzinnych wolno stojących,
których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce
lub działkach, na których zostały zaprojektowane,

-

wolno stojących parterowych budynków stacji
transformatorowych i kontenerowych stacji
transformatorowych o pow. zabudowy do 35 m ²,

-

budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych
telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych
obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.

w Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie
wniósł sprzeciwu, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w
drodze decyzji – art. 40 ust.4
Istotne odstąpienie
od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o
której mowa w art.29 ust.1 pkt 1a,2b i 19a, ( wolno stojące budynki
mieszkalne jednorodzinne, stacje transformatorowe, sieci
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych telekomunikacyjnych
oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie
wyższe niż 1 kV. ) lub
przebudowy, o której mowa w art.29 ust.2 pkt 1b (przegród
zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia
dotychczasowego obszaru oddziaływania ), wobec którego właściwy
organ nie wniósł sprzeciwu,
jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
dotyczącej całego zamierzenia budowlanego - art. 36a ust.1a

Ustawa
z dnia 16 grudnia 2016 r.

o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia
prawnego przedsiębiorców
Dz. U. z 2016r. poz.2255
weszła w życie 1 stycznia 2017r.

Wprowadzone najistotniejsze zmiany:
- Art.3 ustawy Prawo budowlane uchylono pkt. 17)
Cyt. …”Ilekroć w ustawie jest mowa o: …właściwym
organie – należy przez to rozumieć organy
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich właściwości,
określonej w rozdziale 8….”
- W różnych przypadkach wyrazy „właściwy organ”
zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach
wyrazami organ administracji architektonicznobudowlanej albo organ nadzoru budowlanego

Po dokonaniu skutecznego zgłoszenia.
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego
rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót
budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia
doręczenia zgłoszenia
organ administracji architektonicznobudowlanej nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później
niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich
rozpoczęcia.
Art.30 ust. 5aa
Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z
urzędu, przed terminem (21dni) wydać zaświadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia
wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu i uprawnia inwestora
do rozpoczęcia robót budowlanych.
Po dokonaniu skutecznego zgłoszenia z ostemplowaniem
projektu budowlanego
W oparciu o decyzję pozwolenia na budowę
.

Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót
budowlanych

Art. 28 ust.1a
Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ
administracji architektoniczno-budowlanej

Zgłoszenie bez projektu dla następujących budów:
Art.29 ust.1
- wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat
lub przydomowych ganków i oranżerii o pow. zabudowy do 35 m² ,
przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może
przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki,
- wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej,
rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego
wypoczynku, o pow. zabudowy do 35 m², przy czym liczba tych
obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500
m² powierzchni działki,
- przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m³ na
dobę ,
- zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do
10 m³ na dobę,
- zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych
na tych drogach;

Bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę ale z
obowiązkiem zgłoszenia

Art.29 ust.1 Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i
uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki
siedliskowej:
b) płyt do składania obornika
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności
do 25 m3
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30m3 i
wysokości nie większej niż 7m;

Bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę ale z
obowiązkiem zgłoszenia
Art.29 ust.1 Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
12) tymczasowych obiektów budowlanych , niepołączonych trwale z
gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne
miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art.
30ust.1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia
rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.
Art.37a ust. 1 Inwestor może, przed upływem 180dni od dnia
rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, złożyć wniosek o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu
budowlanego .
ust.2 W przypadku złożenia wniosku j.w., inwestor może powstrzymać
się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego
obiektu budowlanego, do czasu zakończenia postępowania w
przedmiocie pozwolenia na budowę.

Bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę ale z
obowiązkiem zgłoszenia
Art.29 ust.1 Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
15)przydomowych basenów i oczek wodnych o pow. do 50 m²
16) pomostów o długości całkowitej do 25m i wysokości, liczonej od
korony pomostu do dna akwenu, do 2,50m, służących do:
a)
b)
c)

cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki ,
jachty,
uprawiania wędkarstwa,
rekreacji,

19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o
pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji
gazowych w budynkach mieszkalnych;
20) przyłączy; elektroenergetycznych, wodociągowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
20b) kanalizacji kablowej;
28) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania
działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż
węglowodorów

Bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę ale z
obowiązkiem zgłoszenia
Art.29 ust.2 Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót
budowlanych polegających na:
1) remoncie dotyczącym;
a) budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na
budowę,
b) przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych
budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na
budowę - art. 30 ust.1 pkt 2a
1b) przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów
konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile
nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru
oddziaływania tych budynków:

Bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę ale z
obowiązkiem zgłoszenia
Art.29 ust.2 Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót
budowlanych polegających na:
6) Instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowania na
obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam
świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem
zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
9) Wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych;
11) przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż
wymienione ww ust. 1 pkt 19a lit.a ( tj wodociągowych, kanalizacyjnych,
cieplnych telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych
obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV). - art.30 ust.1
pkt 2
12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
12a) budowie kanałów technologicznych w pasie drogowym w ramach
przebudowy tej drogi

Bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę ale z
obowiązkiem zgłoszenia art.30 ust.1
Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej
wymaga:

pkt.1a
Budowa przyłączy : elektroenergetycznych, wodociągowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, chyba że budowa przyłączy realizowana jest za zgodą dysponentów
mediów

Bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę ale z
obowiązkiem zgłoszenia art.30 pkt.2b
Wykonywanie przebudowy; między innymi)
- obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i
uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki
siedliskowej:
b) płyt do składania obornika
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności
do 25 m3
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30m3 i
wysokości nie większej niż 7m;
wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i
kontenerowych stacji transformatorowych o pow. zabudowy do 35
m2
przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na
dobę
Zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności
do 10 m3

Zgłoszenie bez projektu
dla następujących robót budowlanych :
-

remont obiektów budowlanych, z wyjątkiem remontu obiektów
budowlanych, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia
na budowę - art. 30 ust.1 pkt 2a

-

docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych
niż 25 m, art.30 ust.1 pkt 2c

-

wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych, - art. 30 ust.1 pkt 2,

-

przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych
niż wymienione ww ust. 1 pkt 19a lit.a ( tj wodociągowych,
kanalizacyjnych, cieplnych telekomunikacyjnych oraz
elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie
wyższe niż 1 kV). - art.30 ust.1 pkt 2

Zgłoszenie bez projektu
dla następujących robót budowlanych
art.30 ust.1

pkt 3)
Budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,2 m i wykonywanie robót
budowlanych polegających na instalowaniu:
a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych , użyteczności
publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do
rejestru zabytków,
b) urządzeń o wysokości powyżej 3m na obiektach budowlanych;
pkt 4)
Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych;

Zgłoszenia bez projektu
wymagają obiekty sytuowane na obszarze Natura 2000
art.29 ust.1
pkt. 6) Parterowe budynki o pow. zabudowy do 35 m²,
służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii
kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność
Skarbu Państwa - art. 29 ust.1 pkt 6)
pkt. 10) Miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 10
stanowisk włącznie – art. 29 ust.1 pkt 10),
pkt. 13) Gospodarcze obiekty budowlane o pow. zabudowy do
35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i
położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa- art. 29 ust.1
pkt 13),

Obiekty zabytkowe
Roboty budowlane wymienione w art.29 w ust.1 i 2 wykonywane:
1)przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków – wymagają
pozwolenia na budowę,
2)na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – wymagają dokonania
zgłoszenia, o którym mowa w art.30 ust.1
-

przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia
należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego
konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.

Bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę bądź
zgłoszenia
Art.29 ust.1 Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i
uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej
działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni
zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej
niż 4,80 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m²
2c) wiat o pow. zabudowy do 50 m² , sytuowanych na działce, na
której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod
budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat
nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m² powierzchni
działki,
2d) wolno stojących altan o pow. zabudowy do 35 m² , przy czym
łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać
dwóch na każde 500 m² powierzchni działki;

Bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę bądź
zgłoszenia
Art.29 ust.1 Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w
ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. O rodzinnych ogrodach
działkowych;
5) wiat przystankowych i peronowych; wolno stojące kabiny
telefoniczne, szafy i słupy telekomunikacyjne,
7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków
telekomunikacyjnych;
8) parkometrów z własnym zasilaniem;
11a) zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok
parkingowych na tych drogach;
11b) przepustów o średnicy do 100cm;
15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do
50 m²

Bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę bądź
zgłoszenia
Art.29 ust.1 Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych,
powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i
potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich
wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;
21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami
wewnętrznymi, państwowej służby hydrologicznometeorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
a)posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych,
opadowych oraz wód podziemnych,
b)punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz
monitoringu jakości wód podziemnych,
c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

Bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę bądź
zgłoszenia
Art.29 ust.1 Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie
realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz
ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót
budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie
eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji
użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza
obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
27) instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych
wewnątrz użytkowanego budynku;
29) poligonowych obiektów budowlanych,

Bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę bądź
zgłoszenia
Art.29 ust.2 Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót
budowlanych polegających na:
1a) przebudowie obiektów na które nie jest wymagane pozwolenie na
budowę;
1aa) przebudowie budynków, innych niż budynki, na które nie jest
wymagane pozwolenie na budowę, z wyłączeniem przegród
zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem
budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod
względem ochrony przeciwpożarowej.
5) utwardzenia powierzchni gruntu na działkach budowlanych,
6) wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych;
14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych;
15) instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i
instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych,
16) montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej
mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów

Zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części
zgłoszenie art.71
Dodaje się w art.71 ust.4c w brzmieniu:
Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu
przed upływem terminu, o którym mowa w ust.4, (30 dni ) wydać
zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o
którym mowa w ust.4, oraz uprawnia do zmiany sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Prowadzenie robót budowlanych

Inwestor jest zobowiązany:
( art.41 ust. 4)
zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest
wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie z projekterm
- organ nadzoru budowlanego
- projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z
projektem,
składając:
1)
oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową
(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
2)
w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora
nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym
mowa w art. 12 ust. 7;
3)
informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2.

Skrócenie czasu pozwalającego na rozpoczęcie robót
budowlanych
-

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o
pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31
(art.28 ustawy P.b, jedyną stroną postępowania jest inwestor - Kpa)

-

Pozostawiono obowiązek zawiadomienia przez inwestora, o zamierzonym
terminie rozpoczęcia
robót budowlanych właściwy organ nadzoru
budowlanego i projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji
budowy z projektem z jednoczesnym
zniesieniem 7-nio dniowego
terminu, poprzedzającego te zmiany.
(art.41 ust.4 ustawy P.b)

- W przypadku zmiany kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego,
projektanta sprawującego nadzór autorski inwestor dołącza do
dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków,
(art.44 ustawy P.b)

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
* uczestnicy procesu budowlanego
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:
Inwestor,
Projektant,
Kierownik budowy lub kierownik robót,
Inspektor nadzoru inwestorskiego,
Najważniejszym uczestnikiem procesu budowlanego jest inwestor.
Projektant, kierownik budowy lub kierownik robót, inspektor nadzoru
inwestorskiego – to osoby wykonujące samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie. Muszą posiadać uprawnienia
budowlane oraz wpis do odpowiedniej izby samorządu
zawodowego, zgodnie z art.12 ustawy Prawo budowlane.

Obowiązki Inwestora ( art. 18 ):
Zorganizowanie procesu budowy, a w szczególności zapewnienie:
1.
2.
3.
4.
5.

opracowania projektu budowlanego,
objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
wykonania i odbioru robót budowlanych,
w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem
skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi,
nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych,

Inwestor może:
-

ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego,
zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego,

Projektant ma obowiązek ( art.20 ) :
Opracowania projektu budowlanego,
Zapewnienia, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób
posiadających uprawnienia w odpowiedniej specjalności,
3.
Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu
na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
4.
Określenie obszaru oddziaływania,
5.
Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych,
6.
Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań
7.
Sporządzania lub uzgadniania indywidualnej dokumentacji –dot. wyrobów
budowlanych,
8.
Sprawowania nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w
zakresie
-stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
-uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, zgłoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego,
8.
Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektonicznobudowlanego w zakresie zgodności z przepisami , w tym techniczno-budowlanymi
przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w odpowiedniej specjalności .
1.
2.

Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo
1.
2.

Wstępu na teren budowy i dokonywania wpisów w dzienniku budowy,
Żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:
a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem,

Obowiązki kierownika budowy :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie trenu
budowy,
Prowadzenie dokumentacji budowy,
Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, zorganizowanie budowy
i kierowanie budową obiektu w sposób zgodny z projektem, pozwoleniem
i przepisami,
wstrzymanie robót budowlanych, w przypadku możliwości powstania
zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym
właściwego organu. Również wstrzymanie robót budowlanych, z powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem,
Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika
budowy,
Sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia

Kierownik budowy ma prawo:
1.
2.

Występowania do inwestora o zmiany projektowe,
Ustosunkowania się do wpisów w dzienniku budowy

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego:
1.
2.
3.
4.

Reprezentuje inwestora na budowie – sprawowanie kontroli jej
zgodności z projektem,
Sprawdzenie jakości robót i wbudowanych materiałów budowlanych,
Sprawdzanie i odbieranie robót ulegających zakryciu,
Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz na żądanie inwestora
kontrolowanie rozliczeń budowy,

Prawa inspektora nadzoru inwestorskiego:
1.

Wydawać kierownikowi budowy polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

2.

żądanie od kierownika budowy poprawy wadliwie wykonanych robót, a
także wstrzymania ich, gdyby dalsza kontynuacja mogła spowodować
stan zagrożenia bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z
projektem,

Dokumentacja budowy
( zgodnie z art. 3 pkt 13):
- pozwolenie na budowę ( decyzja administracyjna zezwalająca na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego)
- projekt budowlany
- dziennik budowy
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych
- w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu
- operaty geodezyjne,
- książka obmiarów,
- w przypadku realizacji obiektów metodą montażu –dziennik
montażu,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
( Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz.953 z późn. zmianami)
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia.

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.
2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w
dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone
kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych.
Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie
powierzonych im funkcji.

1. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu
robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich
wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości
wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.
2. Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów
wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności, o których mowa w ust. 1
§ 3. 1. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego,
wymagającego pozwolenia na budowę.
2. Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla
każdego wydzielonego odcinka robót.
3. Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montażu dodatkowo prowadzi się
dziennik montażu.
4. Jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek prowadzenia specjalnego dziennika
robót, fakt jego prowadzenia odnotowuje się w dzienniku budowy, a po zakończeniu
robót specjalny dziennik robót dołącza się do dziennika budowy.
§ 4. 1. (1) Inwestor występuje do organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na
budowę, o wydanie dziennika budowy.
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia,
w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, za zwrotem kosztów
związanych z jego przygotowaniem.

Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych
( art. 50 ust.1 )
1)

bez wymaganego pozwolenia albo zgłoszenia lub

2)

w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi
lub mienia bądź zagrożenie środowiska, lub

3)

na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art.30 ust.1, lub

4)

W sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych
w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach

Prowadzenie robót budowlanych w sposób
istotnie odbiegający od ustaleń i warunków
określonych w pozwoleniu na budowę bądź
w przepisach

Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie
po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
art.36a ust.6
Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków
pozwolenia na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono
nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym
odpowiednie informacje ( rysunek i opis) dotyczące tego
odstąpienia.
Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego
lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga
uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

Art.36a ust.5 otrzymuje nowe brzmienie:
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego
lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi
odstąpienie w zakresie:
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu,
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury,
powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby
kondygnacji, z zastrzeżeniem ust.5a
3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepełnosprawne,
4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części,
5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
6) wymagającym uzyskania opinii lub zmiany opinii, uzgodnień i
pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę
lub dokonania zgłoszenia;
a) budowy - na zgłoszenie z projektem,
b) przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów
konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie
prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru
oddziaływania tych budynków:

Dodaje się art.5a
Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana
wysokości, długości, szerokości lub długości obiektu budowlanego
niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia
następujące warunki:
1) Nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu

budowlanego określonych w projekcie budowlanym;
2) Nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
3) Nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust.5 pkt

3-6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony
przeciwpożarowej, jeśli odstępstwo zostało uzgodnione z
rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
4) Nie narusza przepisów techniczno-budowlanych

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu,
wykonane bez zgody właściwego organu
Organ nadzoru budowlanego, postanowieniem wstrzymuje
prowadzenie robót budowlanych – art. 50 ustawy
Prowadzenie robót budowlanych, pomimo ich wstrzymania, skutkuje
wydaniem decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego lub
jego części,
Przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, organ
nadzoru:
- nakłada, w drodze decyzji, określając termin wykonania,
obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu
budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany
wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz
- w razie potrzeby - wykonania określonych czynności lub robót
budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót
budowlanych do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące
projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych
zmian.

Decyzja rozstrzygająca sprawę
Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ
sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, i
wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i
pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo - jeżeli budowa
została zakończona - o zatwierdzeniu projektu budowlanego
zamiennego. W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie.
Powyższa decyzja może zostać wydana dopiero wtedy, gdy organ
architektoniczno-budowlany uchyli swoją decyzję pozwolenia na
budowę
W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w
ust. 1 pkt 3, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą zaniechanie
dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części,
bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.

Oddawanie do użytkowania obiektów
budowlanych

Art.54 ust.1
Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane
jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy( z projektem)
można przystąpić, z zastrzeżeniem art.55 i 57, po zawiadomieniu
organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ
ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi
sprzeciwu w drodze decyzji.
Ust.2
Organ nadzoru budowlanego może z urzędu przed upływem terminu, o
którym mowa w ust.1, wydać zaświadczenie o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu.
Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o
którym mowa w ust.1 oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia
użytkowania obiektu, o którym mowa w ust.1

Kiedy można przystąpić do użytkowania obiektu
budowlanego?
Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest
pozwolenie na budowę, albo zgłoszenie budowy
-wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których
obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na
których zostały zaprojektowane,
- sieci ( elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie
wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i
telekomunikacyjnych),
można przystąpić po:
skutecznym zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu
budowy , jeśli organ ten w terminie 14 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji
uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie

Procedury związane z uzyskaniem zgody na
przystąpienie do użytkowania
Art. 57 P.b. Wymagane załączniki do zawiadomienia o zakończeniu
budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę
oryginał dziennika budowy
oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na
budowę oraz przepisami,
oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
protokoły badań i sprawdzeń
dokumentacja
geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu,
potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych
przyłączy

Wymagane załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub
do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę
Art. 57 ust.1a
W przypadku budynków mieszkalnych lub budynków z częścią mieszkalną –
w oświadczeniu kierownika budowy zamieszcza się informację o dokonaniu
pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali.

Art.57 ust.2
W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunków pozwolenia na
budowę, dokonanych podczas
wykonywania robót do zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na budowę należy dołączyć kopie rysunków
wchodzących w skład
zatwierdzonego projektu budowlanego, z
naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis.

Art.57 ust.3
Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku lub zawiadomienia ,
oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów : Państwowej
Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej, gdy projekt budowlany
obiektu nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie
wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub
wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu
budowlanego

Oświadczenie kierownika budowy
- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
UWAGA !
W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę,
dokonanych podczas wykonywania robót, oświadczenie kierownika
budowy, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego ( jeśli został ustanowiony)
Należy również załączyć kopie rysunków wchodzących w skład
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami.

Wezwanie do usunięcia braków formalnych
Pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia, wydanie
decyzji sprzeciwu
Skuteczne zawiadomienie właściwego organu
zakończeniu budowy obiektu budowlanego –
zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
Właściwy organ, po zakończeniu sprawy, zwraca inwestorowi
część złożonych wraz z wnioskiem dokumentów:
- oryginał dziennika budowy,
-protokoły badań i sprawdzeń,
-dokumentację geodezyjną powykonawczą

Kiedy wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenia na
użytkowanie obiektu budowlanego wzniesionego w oparciu
o ostateczną decyzję pozwolenia na budowę?
Obowiązek taki, zgodnie z art. 55 jest wymagany jeżeli:
-

obiekt budowlany zaliczany jest do odpowiedniej kategorii, o której
mowa w załączniku do ustawy

- gdy obiekt był zrealizowany bez wymaganego pozwolenia na
budowę lub z istotnym odstępstwem od decyzji pozwolenia na
budowę, a organ nadzoru budowlanego, po przeprowadzeniu
postępowania legalizacyjnego wydał decyzję na zatwierdzenie
projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót ( jeżeli
budowa nie została zakończona )
-

gdy przystąpienie do użytkowania ma nastąpić przed wykonaniem
wszystkich robót budowlanych,
Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończenia
budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
budowę.

Kategorie obiektów, które wymagają uzyskania decyzji
pozwolenia na użytkowanie
Zgodnie z art.55 pkt 1), obiekty zaliczane do kategorii:
V – obiekty sportu i rekreacji,
IX- budynki kultury, nauki i oświaty,
X – budynki kultu religijnego,
XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej,
XII – budynki administracji publicznej,
XIII – pozostałe budynki mieszkalne,
XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego,
XV – budynki sportu i rekreacji,
XVI – budynki biurowe i konferencyjne,
XVII – budynki handlu, gastronomi i usług, jak: sklepy, centra
handlowe, domy towarowe, hale targowe,
restauracje, bary,
kasyna, dyskoteki , budynki dworcowe z wyjątkiem warsztatów
rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni
samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie)

XVIII – budynki przemysłowe jak: budynki produkcyjne, służące
energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie z wyjątkiem obiektów
magazynowych, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary i
wiaty, a także budynków kolejowych
XX - stacje paliw,
XXII – składowiska odpadów z wyjątkiem placów składowych,
postojowych i parkingów,
XXIV –obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i
nadpoziomowe, z wyjątkiem stawów rybnych
XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne
z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek, i
ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych
XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe ( mosty, estakady,
kładki, przejścia podziemne, wiadukty, tunele),
XXIX – wolno stojące kominy i maszty,
XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych jak:
ujęcia wód morskich i śródlądowych, oczyszczalnie ścieków, stacje
uzdatniania wody,

Procedury związane z uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na użytkowanie
Wniosek wraz z załącznikami
Dodatkowy obowiązek inwestora -zawiadomienie o zakończeniu
budowy obiektu budowlanego organów;
•
•

Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązkowa kontrola
Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi
wezwanie organu do przeprowadzenia obowiązkowej
kontroli w trybie art. 59a
( w terminie do 21 dni, od dnia doręczenia wezwania
inwestora) której celem jest stwierdzenie prowadzenia jej
zgodnie z ustaleniami i warunkami
określonymi w
pozwoleniu na budowę.

Obowiązkowa kontrola
zgodnie z art. 59 a ustawy Prawo budowlane
Kontrola obejmuje sprawdzenie:
1)
Zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
działki lub terenu,
2)
Zgodności obiektu budowlanego z projektem architektonicznobudowlanym w zakresie:
a) charakterystycznych parametrów technicznych,
b) wykonania widocznych elementów nośnych układu
konstrukcyjnego
c) geometrii dachu,
d) wykonania urządzeń budowlanych,
e) zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego
f) zapewnienia warunków do korzystania z obiektu przez osoby
niepełnosprawne

3) Wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa
konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego,
4) W przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku
rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do
dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych –
wykonania tego obowiązku
5) Uporządkowania terenu budowy
To, czy obiekt spełnia wymagania dotyczące możliwości
bezpiecznego użytkowania oraz czy spełnia wymagania
dotyczące przyłączenia do określonych sieci czy połączenia
działki z drogą publiczną jest weryfikowane przez organ
nadzoru budowlanego na etapie oddawania obiektu do
użytkowania

Protokół z przeprowadzenia kontroli budowy
art.59 d
Obowiązkową kontrolę budowy lub obiektu budowlanego
przeprowadza, z upoważnienia właściwego organu nadzoru
budowlanego , wyłącznie osoba zatrudniona w tym organie i
posiadająca uprawnienia budowlane,
Protokół z obowiązkowej kontroli,
Obowiązek przekazania jednego ( z trzech) egzemplarza protokołu
do organu wyższego stopnia,
Obowiązek przechowywania protokołu przez okres istnienia
obiektu.

Protokół z obowiązkowej kontroli:
Art.59d ust.1
Organ nadzoru budowlanego, po przeprowadzeniu obowiązkowej
kontroli, sporządza protokół w trzech egzemplarzach. Jeden
egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi bezzwłocznie po
przeprowadzeniu kontroli, drugi egzemplarz przekazuje się organowi
wyższego stopnia, a trzeci pozostaje we właściwym organie.
Uszczegółowienie zapisu art. 59d ust 1a
Dopuszcza się przekazanie protokołu organowi wyższego stopnia w
postaci elektronicznej. W takim przypadku sporządza się dwa
egzemplarze protokołu, a protokół w postaci elektronicznej
przekazuje się również Głównemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego.

Skutki stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli,
nieprawidłowości związanej z realizacją inwestycji

Kara za nieprawidłowości
Odmowa wydania decyzji pozwolenia na użytkowanie
Prowadzenie postępowania naprawczego

Decyzja pozwolenia na użytkowanie
Właściwy organ może w pozwoleniu na użytkowanie obiektu
budowlanego określić warunki użytkowania tego obiektu albo
uzależnić jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym
terminie, określonych robót budowlanych.
Nie wykonanie w.w określonych robót budowlanych powoduje
wydanie decyzji o wygaśnięciu decyzji pozwolenia na
użytkowanie.
Art. 162 § 1 pkt 2 Kodeks postępowania administracyjnego
Jeśli właściwy organ stwierdzi, po obowiązkowej kontroli, że obiekt
budowlany spełnia warunki do wydania decyzji pozwolenia na
użytkowanie, pomimo niewykonania części robót
wykończeniowych lub innych robót budowlanych związanych z
obiektem w wydanym pozwoleniu na użytkowanie może określić
termin wykonania tych robót.
Nie wykonanie w.w określonych robót budowlanych powoduje
wydanie decyzji o uchyleniu decyzji pozwolenia na
użytkowanie.
Art. 162 § 2 Kodeks postępowania administracyjnego

Nielegalne użytkowanie obiektów budowlanych
Gdy obiekt budowlany jest użytkowany bez decyzji pozwolenia na
użytkowanie lub bez zawiadomienia właściwego organu o
zakończeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo budowlane,
organ nadzoru budowlanego jest zobowiązany nałożyć karę za
nielegalne użytkowanie.
Stawka opłaty, naliczana zgodnie z art. 59 f podlega
dziesięciokrotnemu podwyższeniu.
Opłata legalizacyjna = 10 × ( s ) × ( k ) × ( w )
gdzie: s - stawka opłaty, równa 500,k – współczynnik kategorii obiektu budowlanego
w – współczynnik wielkości obiektu budowlanego
Np. kara za nielegalne użytkowanie domu jednorodzinnego wynosi
10 000, zł, a użytkowanie hali magazynowej nawet do 200 000, - zł.

Postępowanie naprawcze

Dziękuję za uwagę

