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Szanowna Pani Dyrektor,

Departament Prawny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przekazuje projekt ustawy
o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD507), z uprzejmą
prośbą o jego rozpatrzenie przez komisję prawniczą.

Projekt ustawy w dniu 31 lipca br. został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.
Przekazana wersja uwzględnia wszystkie zmiany zaakceptowane przez ten Komitet
w toku jego prac.

Z poważaniem,
Dorota Chlebosz

Dyrektor Departamentu
/podpisano elektronicznie/

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
tel. 22 273 75 51 , fax 22 273 8912, www.miir. ov. I, www.funduszeeuro e'skie. ov. I

Pismo spełnia zasady dostępności.

Projekt z dnia 31 lipca 2019 r.

USTAWA
z dnia........20l9 r.

o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustawl)
Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)
wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) obszarze oddziaływaiiia obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych,
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu;";
w

na

2) art. 9 otrzymuje brzmienie:
a) ust. 1 - 3 otrzymują brzmienie:

,1. W przypadkach szczególnie uzasadnionycli dopuszcza się odstępstwo od
przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może
powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia,
stosunku do
obiektów użyteczności publicznej i mieszkaiiiowego budownictwa wielorodziiinego ograniczenia dostępności dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, o którycli mowa
w ustawie z dnia ... o zapewniaiiiu dos%.piiości osobom ze szczególnymi potrzebami
aw

') Niniejszą ustawą zn'iienia się ustawy: ristawę z dnia 7 1ipca ] 994 r. - Prawo budowlane, ustawę z dnia 21

marca 1985 r. o drogach p?iblicznyc)i, ustawę z dnia 24 sierpiiia 1991 r. o oclironie przeciwpożarowej,
ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochroiiie gruiitów rolnycl'i i leśnycl'i, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, ?istawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho+nościami, ustawę z dnia 29
Iistopada 2000 r. Prawo atomowe, ?istawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odpi-owadzaniu ścieków, ustawę z diiia 27 marca 2003 r. o planowaiiiu i zagospodarowaniu
przestrzennyi'n, ustawę z dnia 10 kwietiiia 2003 r. o szczególnycli zasadach przygotowaiiia i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicziiych, ustawę z dnia 16 kwietiiia 2004 r. o oclironie przyrody, cistawę z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobacli b?idowlanych, ustawę z dnia 8 wi-ześiiia 2006 r. o fiiiaiisowyin wsparciu
rodzin i innych osób w iiabywaniu własiiego inieszkania, ustawę z diiia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej, ?istawe. z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianici inforii'iacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w oclironie środowiska oraz ocenacli oddziaływania iia środowisko, ustawę z dnia 12
lutego 2009 r. o szczegó1nych zasadach przygotowania i realizacji iiiwestycji w zakresie 1otnisk użytku
publicznego, ?istawę z diiia 20 i'narca 2009 r. o bezpieczei'istwie iinpi-ez masowych, ustawę z diiia 8 lipca
2010 r. o szczególnych zasadach przygotowaiiia do realizacji inwestycji w zaki-esie bcidowli
przeciwpowodziowyc)i, ustawę z dnia 16 września 2011 r. o ochroiiie praw iiabywcy lokalu mieszkalnego
Iub doimi jednorodziimego, ?istawę z diiia 29 sierpiiia 2014 r. o cliai-akterystyce eiiergetycziiej budyiików,
ustawę z diiia 24 lutego 2017 i'. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodiiej %czącej Zalew Wi'ślai'iy z
Zatoką Gdaiiską i ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieiiiacl'i w przygotowaniu i i-ealizacji inwestycji
mieszkaiiiowych oraz inwestyc.ii towarzyszących. ,.
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oraz iiie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitai'nych i
?iżytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków
zamiennych.

2. Zgody iia odstępstwo, po rizyskaniu upoważnienia ministra, który ristanowił
przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia ridziela albo odmawia
udzielenia organ administracji architektoniczno-budowlanej, przed wydaniem decyzji o
pozwoleniu na budowę, o której mowa w art. 28 ust. 1, albo decyzji o zmianie decyzji o
pozwoleniu na budowę.

3. Wniosek do miiiistra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do
udzielenia zgody na odstępstwo organ administracji architektoniczno-budowlanej składa
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, albo decyzji o zmianie decyzji o
pozwoleniu na budowę. Wniosek powinien zawierać:

1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania
działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub
niemchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tycli iiieruchomości, z
riwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;

2) opinię organu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem o konicczności
wprowadzenia odstępstwa;

3) propozycje rozwiązań zamiennych;

4) w przypadk?i obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz
iiinych obiektów budowlaiiych usytuowanych iia obszarach objętycli ochroiią
konserwatorską lub wpisaiiych do gminnej ewidencji zabytków - pozytywną opinię
wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5) w przypadku ods%:pstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa
pożarowego - ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
oraz w przypadku obiektów budowlanych istotnych ze względu iia konieczność
zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską
żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, o którym mowa w art. 6g pkt 1 ?istawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - postaiiowienie komendaiita
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej lub właściwego miejscowo szefa
delegatury Wojskowej Oclirony Przeciwpożarowej w odniesieniu do komórek i
jednostek orgaiiizacy?jnych podległycli Ministrowi Obrony Narodowej wyrażające zgodę
iia zastosowanie rozwiązań zamiennycli w stosunku do wymagań ochroiiy
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przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej;

6) w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznycli i zdrowotnych
pozytywną opinię w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego
inspektora saiiitarnego.";

b) po ust. 4 dodaje się ?ist. 5 i 6 w brzmieniu:

,5. Odstępstw, o których mowa w ust. 1, iiie dopuszcza się w postępowaniach, o
których mowa w Rozdziale 5a.

6. W przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu
użytkowania istniejących obiektów budowlanych oraz w przypadku dostosowywania
tych obiektów do wymagań ochroiiy przeciwpożarowej, w szczególności przy usuwaiii?i
staiiu zagrożenia życia ludzi, rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony
przeciwpożarowej stosuje się na podstawie zgody udzielonej wpostaiiowieniu
komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej albo właściwego miejscowo
szefa delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w odniesieniri do komórek i
jednostek organizacyjnych podległycli Ministrowi Obroiiy Narodowej, o którym mowa
w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, bez
wymogu uzyskiwaiiia zgody na odstępstwo, o której mowa w ust. 2.";
3) w art. 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

,,3. Właściwi ministrowie wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2,
kierują się potrzebą zapewnienia oclirony zdrowia ludzi lub zwierząt.";
4) w art. 12:

a) w ust. 1 pkt l otrzymuje brzmienie:

,1) projektowanie, sprawdzaiiie projektów arcliitektoiiiczno-budowlanych i
technicznych oraz sprawowanie nadzom autorskiego;",

b) w ust. 3a wprowadzenie do wyliczenia otrzym?ije następujące brzmienie:
,3a. Właściwa izba samorządu zawodowego prowadzi postępowaiiie
kwalifikacyjne na wniosek osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlaiie,
składające się z dwóch etapów:",
c) rist. 4e otrzyrmije brzmienie:

,4e. Egzamin jest przeprowadzaiiy co iiajmniej dwa razy w roku, w terminach
ustalaiiycli przez właściwą izbe samorządu zawodowego, przy czym częsc pisemna
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egzaminu odbywa się we wszystkich okręgowych izbach właściwej izby, w tym
samym terminie i czasie.";

5) w art. 14 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieni?i:

,2a. Uzyskanie specjalizacji techniczno-budowlanej wyamaga odbycia, pięcioletniej
praktyki w zawodzie w zakresie specjalizacji w ramach posiadanych uprawnień
budowlanych bez ograniczeń:

1 ) przy sporządzeniu projektów, w przypadku specjalizacji do projektowaiiia,
2) na budowie, w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlaiiymi.";
6) w art. 20:

a) w ust. 1 pkt la otrzymuje brzmienie:

,,la) zapewnienie, w razie potrzeby, ?idziału w opracowaniu projektu budowlanego
osób posiadającycli uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalności;";

b) po pkt la dodaje się pkt laa w brzmieniu:

,,laa) wzajenme skoordynowanie techniczne wykonanych przez osoby, o których
mowa w pkt la, opracowań projektowych, zapewniające uwzg%:dnienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie
budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektu budowlanego, oraz
zapewnienie zgodności projektu technicznego z projektem zagospodarowania
działki lub teremi oraz projektem architektoniczno-budowlanym;";
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,2. Projektant zapewnia sprawdzenie projektu arcliitektoniczno-budowlanego
oraz technicznego pod względem zgodności z przepisami, w tym technicznobudowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlaiie do projektowania
bez ograiiiczeń w odpowiedniej specjalności.";
d) uchyla się ust. 4;
7) art. 29 otrzymuje brzmienie:

,Art. 29. 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga
zgłoszenia, budowa:

]) WOll'lO stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar
oddziaływaiiia mieści się w całości iia działce lub działkach, na których zostały
zaprojektowane;
2) sieci:
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a) elektroenergetycznycli obejm?ijących iiapięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,

e) gazowych o ciśnienm roboczym nie wyższym iiiż 0,5 MPa;

3) wolno stojącycli parterowych budynków stacji traiisformatorowych

i

kontenerowycli stacji traxisformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 ?nz;
4)

obiektów budowlanych, nie wymienioiiych w ust. l pkt 5-30 oraz w rist. 2,
usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony
Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wy%czeniem
budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz riżyteczności publicznej;

5)

oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

6)

zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 n'!;

7)

tymczasowych obiektów budowlanych, niepo%czonych trwale z gruntem i
przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w iiine miejsce - w terminie
określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed ?ipływem 180 dni od dnia
rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;

8)

pomostów o długosci całkowitej do 25 m i wysokości, liczoiiej od korony pomostu
do dna akwenu, do 2,50 m;

9)

instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności

do 7 m3, przeznaczonych do zasilaiiia instalacji gazowych w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnycli;
10) kanalizacjikablowej;

11) zjazdów z dróg krajowycli i wojewódzkich oraz zatok parkingowych iia tych
drogach;

12) obiektów budowlanycli służ4cych bezpośrednio do wykonywania działalności
regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gómicze (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1131, 1991 oraz z 2017 r. poz. 60 i202) w zakresie poszukiwaiiia
i rozpoznawania zlóż vve2Blovvodorów;

13) obiektów budowlanych piętrzących wodę i ?ip?istowych o wysokości piętrzenia
poiiiżej 1 m poza śród%dowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków
iiarodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otuliii;
14) wolno stojących:
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a) parterowych budynków gospodarczych,
b) garaży,
c) wiat

- o powierzchni zabudowy do 35 ln", przy czym łączna liczba tych obiektów na działce
iiie może przekraczać dwócłi na każde 500 mz powierzclini działki;
15) przydomowych:
a) ganków,

b) oranżerii (ogrodów zimowych)

- o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów iia działce
iiie może przekraczać dwóch na każde 500 1nF powierzchni działki;
16) wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozurnianych jako
budynki przeznaczoiie do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do

3 5 rn", przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na
każde 500 nl" powierzchni działki;

17) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, shiżących jako
zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowycli, położonych na terenacli
stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;

18) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzclini zabudowy do 35 m2, przy
rozpiętości koiistrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników

wodnych o powierzclini nieprzekraczającej 500m" i g%bokości nieprzekraczającej
2 m od naturalnej powierzchni tererm, przeznaczonycli wyłącznie na cele
gospodarki leśnej i położoiiych iia gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych
na obszarze Natura 2000;

19) stanowisk postojowych dla samocliodów osobowych do 10 stanowisk w%cznie,
sytuowanych na obszarze Natura 2000;

20) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służ4cych do rekreacji;
21) ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;

22) przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy pos'vyze5 35m2;
23) przy%czy:

a) elektroenergetycznych,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) gazowych,
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e) cieplnych,

f) telekomunikacyjnych
- z zastrzeżeniem art. 29a;

24) kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz
z 2017 r. poz. 191 ), w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi;

25) stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych (I)z. U. poz. 317), z wy%czeniem
infrastrukhiry ładowar»ia drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2
pkt 3 tej ustawy;

26) niecek dezyiifekcyjnych w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem;
27) podbudowy iiadziemnej dla telekomunikacyjnych liiiii kablowych;
28) obiektów małej arcliitektury w miejscach publicznych;

29) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i rizupełniającycli zabudowę
zagrodową w ramacli istniejącej działki siedliskowej:
a) płyt do składowania obornika,

b) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,

c) iiaziemnycli silosów iia materiały sypkie o pojemności do 30 rn' i wysokości nie
większej niż 7 m,

d) silosów na kiszonkę;

30) stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.
2. Nie wymaga decyzji o pozwoleni?i na budowę aiii zgłoszenia budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i rizupełniających
zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej;

a) parterowych budyiików gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 1112, przy
rozpiętości koiistrukcji nie większej niż 4,80 m;

b) suszarni koiitenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

2) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której
znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczoiiej pod budownictwo
mieszkaniowe, przy czym %czna liczba tycli wiat na działce iiie może przekraczać
dwóch iia każde 1000 IT! powierzcłrni działki;
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3)

wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 n'lF, pl-27 czym łączna liczba
tych obiektów na działce iiie może przekraczać dwóch na każde 500 nl"
powierzchni działki;

4)

altaii działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13
grudnia 2013 r. o rodzinnycli ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176);

5)

wiat przystankowych i peronowych;

6)

parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służ4cych jako
zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowyacli, położonych iia terenach
stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyjątkiem budyiików sytuowanych na
obszarze Natura 2000;

7)

stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk w%cznie, z
wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;

8)

gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 ?nx, przy
rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników

wodnych o powierzclini nieprzekraczającej 500m2 i g%bokości nieprzekraczającej
2 m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczonycli wyłącznie na cele
gospodarki leśnej i poło;Łonych iia gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem
sytuowaiiycli iia obszarze Natura 2000;

9) wolno sto?jących kabin telefonicznycli, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
10) parkometrów z własnym zasilaniem;

11) zjazdów z dróg powiatowych i gminnycli oraz zatok parkiiigowych na tycli
drogach;

12) przepustów o przekroju wewnętrznym do O,85 nl";
,

..

1?)) przydomowych basenow s oczek wodnych o powierzchm do 50 m ;
14) obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych;
15) opasek brzegowych oraz innycli sztucznych, powierzchniowycli lub liniowych
umocnień brzegów rzek i potoków górskicli oraz brzegu morskiego, brzegu
morskicli wód wewnętrznych, niestaiiowiącycli koiistrukcji oporowych;
.

.

2

16) pochylni przeznaczoiiych dla osób niepełnosprawnych;
17) telekomunikacy?jnycli liiiii kablowycli;

18) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi,
państwowej sł?iżby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby
hydrogeologicznej:
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a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód
podziemnych,

b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód
podziemnych,

c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanycli źródeł;

19) obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscacli
publicznych;

20) ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;

21) obiektów przeznaczoiiycli do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót
budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów
używanycli przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i
pomiarach geodezyjnych;

22) tymczasowych obiektów budowlanycl'i stanowiących wy%cznie eksponaty
wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowycli, ?isytuowanych na
terenach przeznaczonych na ten cel;

23) znaków geodezyjnycli, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków
narodowych i rezerwatów przyrody;

24) poligonowych obiektów budowlaiiych, w szczególności: stanowisk obroiinych,
przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych
oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenacli zamkniętych
wyznaczonycli przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczei'i
wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz ?imocnień terenu do
pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki;
25) obudowy ujęć wód podziemnych;

26) punktów ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia Il stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwacli alternatywnych, z wyłączeniem iiifrastruktury
ładowania drogowego traiisportu p?iblicznego w rozumieni?i art. 2 pkt 3 tej ustawy;
27) urządzeń sytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z
fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elen'ientami
W'y'pOSaŻellia:

a) służącycli do zarządzania drogami, w tym do wdrażaiiia iiiteligentnych
systemów transportowych,
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b) służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa
ruclqu dro(4owego,

c) o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. I ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz.
12, 138, 159 i 317);

28) bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów
przechowujących przesyłki lub automatów służ4cych do wykonywania iiinego
rodzaju ?isług o wysokości do 3 m włącznie;

29) obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przy%czami oraz dedykowaiiych im
sieci:

a) elektroenergetycznych,
b) wodociągowych,
c) kanalizacji saiiitarnych,
d) ciepłowniczych

- lokalizowanycli na terenach zamlniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony
Narodowej ;

30) naziemnych zbiorników będących obiektami łudowlaiiymi, służących do
przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne riżytkownika, o
pojemności do 5 ?n";

31) przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m".
3. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia,
wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1) przebudowie:

a) przegród zewnętrznycli oraz elementów konstrukcyjnycli budynków mieszkalnycli
jednorodzinnych, o ile iiie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływaiiia
obiektu poza działką, iia której budynek jest usytuowaiiy,

b) obiektów, o których mowa w art. 29 rist. 1 pkt 2, 3, 9, 11-13 oraz 30,

c) sieci gazowych oraz elektroenergetycznycli innych niż wymienione w ?ist. l pkt 2
lit. a i e,

d) dróg, torów i urządzeń kolejowycli,

e) polegającej sq;a dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych
niż 25 1]1,
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f) instalacji odnawialnych źródeł energii o %cznej mocy zainstalowanej elektrycznej
nie większej niż 1 MW wykorzystującycli liydroenergię do wytwarzania energii
elektrycznej w rozumieni?i ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii;
2)

remoncie:

a) budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) budynków, którycli budowa wymaga uzyskaiiia decyzji o pozwoleniu iia budowę w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstmkcyjnych;
3) instalowaniu:

a) na obiektach budowlaiiych urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i
instalacji radiokomunikacyjnych, o wysokości posvyźej 3 m,

b) krat na budynkach mieszkalnycli wielorodziiinych, użyteczności publicznej i
zamieszkaiiia zbiorowego,

c) tablic i urz4dzeń reklamowycli, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych
usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o rucl'ru
drogowym,

d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowaiiego budynku instalacji gazowych,

e) mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 oraz z
2019 r. poz. 42, 60 i730).

4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu iia budowę ani zgłoszenia wykonywanie
robót budowlanych polegających na:
1) przebudowie:

a) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniri na budowę,
oraz budynków mieszkalnycli jednorodzinnycli, z wyłączeniem przebudowy
przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych,
b) obiektów, o których mowa w:
?ist. 1 pkt 4-8, 10, 14-29,
ust. 2,

c) polegającej na dociepleniu buaynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m,
d) urządzeń budowlanycli;
2) remoncie:

a) obiektów b?idowlanych, z wy%czeniem remont?i:

-12-

budowli, którycli budowa wymaga uzyskaiiia decyzji o pozwoleniu na budowę,
budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych,
b) urz4dzeń budowlanych;
3) instalowaniu:

a) na obiektach budowlanych urz4dzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i
instalacji radiokomunikacy?jnych, o wysokości nieprzekraczającej3 m,

b) krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania
zbiorowego,

c) pomp ciepła, WOIIIO stojących ko}ektorćwv słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych
o mocy zainstalowanej elektrycznej iiie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do
urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5
kW stosuje się obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej projektu tycli urz4dzeń oraz zawiadomienia organóvv
Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1 a tej cistawy;

d) wewnątrz i na zewnątrz riżytkowanego budyiikri iiistalacji, z wyłączeniem iiistalacji
gazowych;

4) utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

5. Inwestor zamiast dokoiiania zgłoszenia dotycz4cego budowy, o której mowa w
ust. 1, lub robót budowlanych, o których mowa w ust. 3, może wystąpić z wnioskiem o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

6. Decyzji o pozwoleniri na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają
przeprowadzenia oceny oddziaływania iia środowisko, oraz przedsięwzięqia
wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania iia obszar Natura 2000, zgodnie z
art. 59 ustawya z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu iiiformacji o środowisku i
jego oclironie, udziale społeczeństwa w ochroiiie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, z wy%czeniem przedsięwzięć o których mowa w ait. 29
?ist. 1 pkt 17-19.

7. Roboty budowlane, o którycli mowa W ust. 1-4, wykonywane:

l ) przy obiekcie budowlaiiym wpisaiiym do rejestm zabytków - wymagają decyzji
o pozwoleniu na budowę,

2) na obszarze wpisaiiym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia
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- przy czym do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia należy
dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane iia
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabyatkami.";
8) w art. 29a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,1 . Budowa przy%czy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23 lub stacji ładowania,
o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25, wymaga sporządzenia plami sytuacyjnego na
kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do paxistwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.";
9) w art. 30:

a) uchyla się ust. 1 i la,
b) dodaje się ust. 1 b w brzmieniu:

,,lb. Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dokonuje
się organowi administracji architektoniczno-budowlanej.;
c) ust. 2 -4 otrzymują brzmienie:

,,2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania
robót budowlaiiych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia iiależy do%czyć
oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb,
odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których
obowiązek do%czenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępniaiiiu informacji o środowisku i jego ochroiiie, ridziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9, 23 i30, oraz robót
budowlanych, o których mowa w art. 2'- ust. 3 pkt 3 lit. e, należy ponadto dołączsyc
projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji,
wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia )xidowlaiie.
Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadkri budowy mstalacji gazowej, o
której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9 i 30, oraz robót budowlaiiycli, o których mowa w art.
29 ust. 3 pkt 3 lit. e, powiiiien być yizgodniony pod względem ochrony
przeciwpożarowej. W przypadku robót budowlanych, o których mowa w art. 29 rist. 3
pkt 3 lit. e stosuje się ponadto, obowiązek zawiadomienia organów Państwowej Straży
Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ?ist. 1 a tej ustawy.
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4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ?ist. ] pkt 27 i 28, należy
ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub tererm, wykonaiiy przez
projektanta posiadającego wymagane uprawiiienia budowlane.";
e) ust. 4b - 5 otrzymują brzmienie:

,,4b. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt i-4 należy do%czyć
dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się
odpowiediiio.

4c. Do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 rist. 3 pkt 1 lit. a, oraz
robót budowlanych, o którycli mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, należy do%czyć
dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się
odpowiednio.

5. Zgłoszenia należy dokonać przed termiiiem zamierzonego rozpoczęcia robót
budowlanych. Orgaii administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od
dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania
robót budowlaiiycli można przystąpić, jeżeli orgaii administracji architektonicznobudowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.";
f) rist. 5e otrzymuje brzmienie:

,5e. W przypadku gdy orgaii admiiiistracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł
sprzeciwu, projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt arcliitektonicznobudowlany dotyczący budowy, o której mowa w art. 29 ust. l pkt l-4, oraz przebudowy,
o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt l lit. a i pkt 3 lit. d, podlega ostemplowaniu. Organ
administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje ostemplowania iiiezwłocznie po
upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.

6. Organ administracji arcliitektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli:
1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywaiiia robót budowlaiiych objętycli
obowiązkiem uzyskania decyz?ji o pozwoleni?i na budowę;

2) budowa lub wykonywaiiie robót budowlanych objętych zgłoszeniem iiar?isza
ustalenia miejscowego plaim zagospodarowaiiia przestrzeiinego, decyzji o warunkach
zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy;

3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlaiiego, o którym
mowa w art. 29 rist. 1 pkt 7, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje;
4) roboty budowlane zostały rozpoczęte z naruszeniem ?ist. 5.";
g) ust. 7 otrzyrnuje brzmienie:
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,,7. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze
decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek ?izyskaiiia pozwolenia na wykonanie
określonego obiektu lub robót budowlaiiych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli
ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:
l) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;

2) pogorszenie staiiu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;

4) wprowadzenie, utrwalenie lub zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla
terenów sąsiednich.";
10) art. 30a otrzymuje brzmienie:

,Ait. 30a. W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3,
oraz zgłoszenia robót budowlanycli, o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a i pkt 3
lit. d, organ administracji arcliitektoiiiczno-budowlaiiej zamieszcza na okres nie krótszy
iiiż 30 i nie dłuższy iiiż 60 dni w Biuletynie Informacji Publicznej iia stronie
podmiotowej obsługującego go urzędu w termiiiie 3 dni od dnia:

1) doręczenia zgłoszenia - iiiformację o dokonaiiiu zgłoszenia, zawierającą imię i
nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowaiiego obiektu;
2) wniesienia sprzeciwu - iiiformację o dacie jego wniesienia;

3) upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku
wniesienia sprzeciwu.";
11) w art. 31 :

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniri:

,,3) budynków i budowli zlokalizowanycli iia terenach zamkniętych ustalonych
decyzją Ministra Obrony Narodowej, z wyłączeniem obiektów wpisanych do rejestru
zabytków oraz objętycli ochroną konserwatorską.;",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,2. Rozbiórka obiektów budowlaiiych, o któryc)i mowa w ?ist. 1 pkt 1, wymaga

uprzedniego zgłoszenia organowi administracji architektoiiiczno-budowlanej, w którym
należy określić rodzaj, zakres i sposób wykoiiywania tych robót. Przepisy art. 30 rist. 5,
5aa, 5c, 5d i 6a oraz 33 rist. 4 pkt 1 stosuje się odpowiednio.";
12) w art. 32:

a) richyla się ust. 4a;
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b) w ust. 5 uchyla się pkt 3;
13) wart.33:
a) w ust. 2:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,1) trzy egzemplarze projektu zagospodarowaiiia działki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego wraz z opiiiiami, rizgodnieniami, pozwoleniami i
iiinymi dokumentami, których obowiązek do%czenia wynika z przepisów
odrębnycli ustaw, lub kopiami tych opinii, rizgodnień, pozwoleń i innych
dokumentów;",

- po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

,,g) oświadczenie pro?iektaiita dotyczące możliwości przy%czenia projektowanego
obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z wamnkami
określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.
U. z 2019 r. poz. 755 i 730), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny; klauzula ta zas%:puje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.";
b) richyla się ust. 3;
14) w art. 34:

a) po rist. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

,2a. Zakres i tresć projektu budowlanego riwzględnia warunki ochrony
przeciwpożarowej.

2b. Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, o
których mowa w art. 15a, riprawniają do sporządzaiiia projektu budowlaiiego w
zakresie tej specjalności.";

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,3. Projekt budowlany zawiera:

1) projekt zagospodarowania działki lub tererm, sporz4dzony na aktualnej
mapie do celów projektowych, obejmu?jący:
a) określenie granic działki lub terenu,

b) usytuowaiiie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów
budowlanych, w tym sieci ?izbrojenia terenu, oraz rirządzeń budowlaiiycli
sytuowaiiych poza obiektem budowlanym,
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c) sposób odprowadzania lub oczyszczaiiia ścieków,

d) układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych
elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu
do istniejącej i projektowaiiej zabudowy terenów sąsiednich,
e) informację o obszarze oddziaływania obiektu;
2) projekt architektoniczno-budowlany obejmujący:

a) układ przestrzenny oraz formę architektoiiiczną istniejącycli i
projektowaiiych obiektów budowlanych,

b) zamierzoiiy sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę
projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych,
c) charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,

d) opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego,

e) projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na
otoczenie, w tym środowisko,
f) charakterystykę ekologiczną,

g) informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym
źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
h) opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych - w przypadku obiektów budowlaiiych, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4,

i) informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o których mowa w
art. 5 ?ist. 1 pkt 4a - w przypadku budynków mieszkalnycli wielorodzinnycli;
j) postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 9,
jeżeli zostało wydane;

3) projekt techniczny obejmujący:

a) opis koiistrukcji obiektów wraz z wynikami obliczeń statycznowytrzymałościowych,

b) charakterystykę energetyczną - w przypadku tudynków,
c) projektowane iiiezbędne rozwiązaiiia techniczne oraz materiałowe,

d) w zależności od potrzeb dokumentację geologiczno-iiiżynierską,
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
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e) inne opracowania projektowe;

4) w zależności od potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej,
oświadczenie właściwego zarz4dcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą,
zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

5) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art.
33 ?ist. 2 pkt 1 .";

c) ust. 3b otrzymuje brzmienie:

,3b. Przepisu ust. 3 pkt 2 oraz pkt 3 nie stosuje się do projektu budowlaiiego
budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci ?izbrojenia
terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie
zagospodarowania działki lub terenu.";

d) po rist. 3b dodaje się ust. 3c i 3d w brzmieniu:

,3c. Projekt techniczny powinien być zgodny z projektem zagospodarowania
działki lub tererm oraz projektem architektoniczno-budowlanym.
3d. Do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego dołącza się:
1) kopię decyzji o nadaiiiu projektaiitowi lub projektantowi sprawdzającernu,
jeżeli jest wymagaiiy, riprawnień budowlaiiycli w odpowiedniej specjalności
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządza3a,ceHo projekt;
2) kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, dotycz4cą:
- projektanta - aktualnego odpowiednio iia dzień opracowania projektu,
- projektanta sprawdzającego - aktualnego na dzień sprawdzenia projektu;
3) oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu
projektu zgodnie z obowiązuj ącymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.";
d) ust. 4 - 5 otrzymują brzmienie:

,4. Projekt zagospodarowania działki lub terenu

Ol-aZ

projekt

architektoniczno-budowlany podlegają zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu iia
budowę,

4a. Zatwierdzeniu podlegają trzy egzemplarze projektu zagospodarowaiiia
działki lub tererm oraz projektu arcliitektoniczno-budowlanego, z których jeden
egzemplarz przeznaczony jest dla inwestora, jeden egzemplarz dla orgami
zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu iiadzom
budowlanego.
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5. Inwestor, spełniający warunki do uzyskaiiia decyzji o pozwołenihi na
budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu
zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
poprzedzającej wydaiiie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna
przez czas w iiiej oznaczony, jednak nie dłużej iiiż rok.";
15) w art. 35:

a) ust. l otrzymuje brzmienie:

,J. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o
zatwierdzeni?i projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu
architektoiiiczno-budowlaiiego organ administracji architektoiiiczno-budowlanej
sprawdza:

1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego z:

a) ustaleniami miejscowego plaiui zagospodarowaiiia przestrzennego i innymi
aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego plaiiu,
b) wymaganiami ochroiiy środowiska, w szczególności określonymi w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ?ist. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiri informacji o środowisku i jego ochroiiie,
udziale społeczeństwa w ochroiiie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko,

c) ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;
2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi;

3) kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego, w tym do%czenie:

a) wymaganycli opinii, ?izgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,

b) iiiformacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa
w art. 20 rist. 1 pkt 1 b,

c) kopii zaświadczeiiia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, dotyczącego
projektanta i projektaiita sprawdzającego,

d) oświadczenia, o którym mowa w art. 33 cist. 2 pkt 9;
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4) posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiedi'iich
uprawnień budowlanych oraz aktualność zaświadczenia, o którym mowa w art. 12
ust. 7;

5) spełnienie wymagań określonych w art. 60 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529 i 2161 oraz z
2018 r. poz. 756) - w przypadku iiiwestycji na iiieruchomości wchodzącej w skład
Zasobu Nierrichomości, o którym mowa w tej ustawie, oddaiiej w ?iżytkowanie
wieczyste lub sprzedanej w trybie określonym w art. 53 ust. l lub 2 tej ustawy,
przeznaczoiiej na wynajem o czyiiszu najmu określonym zgodnie z przepisami
rozdziału 7 tej ustawy, zwanej dalej ,inwestycją KZN.";
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,3. W razie stwierdzenia iiieprawidłowości w zakresie określonym w ust. 1,
organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem
obowiązek usunięcia wskazanych iiieprawidłowości, określając termiii ich
usunięcia.";

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

,5. Organ admiiiistracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzję o
odmowie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego i wydania decyzji o pozwoleni?i iia budowę:
1) w przypadku iiiewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia, o
którym mowa w ust. 3;

2) w przypadku wykonywaiiia robót budowlaiiych przed uzyskaniem decyzji
o pozwoleniri na budowę;

3) jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowaiiia działki lub
terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego wydano ostateczną
decyzję o iiakazie rozbiórki.";

d) w ust. 6 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieiii?i:

,3) w zakresie realizacji inwestycji zlokalizowaiiycli iia terenacli zamkniętych
ristaloiiycli decyzją Miiiistra Obroiiy Narodowej, służących bezpieczeństw?i i
obronności państwa, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydaiiie takiej
decyzji.";
16) w art. 36a:

a) ust l i la otrzynmją brzmienie:
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,1 . Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki
lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków
decyzji o pozwoleniu na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o
zmianie
pozwolenia na budowę wydanej przez orgaii administracji
architektoniczno-budowlanej.

la. Istotne odstąpienie od projektu zagospodarowania działki lub terenu lub
pro5ektu architektoniczno-budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o
której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub wykonywaniu robót budowlaiiych, o
których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 lit. d, wobec którego organ
administracji architektoniczno-budowlaiiej iiie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne
jedynie po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla całego zamierzenia budowlanego
albo dokonaniu ponownego zgłoszenia.";
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

,3a. W przypadku ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. la,
przepisy art. 30 stosuje się odpowiednio do zakresu zmiany wynikającej z tego
odstąpienia.";

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

,5. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki
lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków
pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:

1) projektu zagospodarowaiiia działki lub terenu, w przypadku zwiększenia
obszaru oddziaływaiiia obiektu poza działkę, iia której obiekt budowlany został
zaprojektowany; nie dotyczy to ?irządzeń budowlanych oraz obiektów małej
architektury;

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlaiiego dotyczących:
a) wysokości, dł?igości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%,
b) liczby kondygnacji;

3) warunków iiiezbędnych do korzystaiiia z obiektu budowlaiiego przez osoby
niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 gmdnia 2006 r., w tym
osoby starsze;

4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu )udowlaiiego lub jego
częŚci;
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5)ustaleń miejscowego planu zagospodarowaiiia przestrzennego, innych
aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu;

6) wymagającym uzyskania lrib zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień,
które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub do dokonania
zgłoszenia:

a)budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub

b)przełudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. d;
7) zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody
użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym
źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym.";
c) uchyla się ust. 5a;

d) po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu:

,,5b. Przepisu ust. 5 pkt 6 nie stosuje się w zakresie odstąpienia od:
1) projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstąpienie
zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
2) wymagań zawartych w pozwoleniu właściwego konserwatora zabytków
wydanego na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione z właściwym wojewódzkim konserwatorem
zabytków,

3) projektowanych warunków higienicznycli i zdrowotnych, jeżeli odstąpienie
zostało uzgodnione z właściwym państwowym wojewódzkim iiispektorem
sanitarnym";

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,,6.Projektant dokomije kwalifikacji zamierzoiiego odstąpienia od
zatwierdzoiiego projektu zagospodarowania działki lub terenu, lub projektu
arcliitektoniczno-budowlanego lub innycli warunków decyzji o pozwoleniu na
budowę, a w przypadku ?iznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić
w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, lub prqjekcie arcłiitektoiiicznobudowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia.
Nieistotne odstąpienie od zatwierdzoiiego projektu zagospodarowania działki lub
terenu, lub projektu arcliitektoniczno-budowlaiiego lub im'iych warunków decyzji o
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pozwoleniu na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmiaiiie pozwolenia na
budowę ani ponownego zgłoszenia.";

17) po art. 36a dodaje się art. 36b w brzmieniu:

,,Art. 36b. 1. Wprowadzaiiie zmian w projekcie tecl'inicznym, dotycz4cych
rozwiązań, które podlegały ?izgodnieniom, wymaga ponownego uzyskania tych
uzgodnień.

2. Odstąpienie od projektu technicznego, jest dopuszczalne po dokonaiiiu przez
projektanta zmian w tym projekcie oraz sprawdzeniu tych zmiaii przez projektanta
sprawdzającego - o ile jest wymagany.

3. Kierownik budowy okazuje aktualny projekt budowlany na każde żądanie
orgaiiu nadzoru budowlanego.";
18) w art. 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. W przypadku:
1) określoiiym w ust. 1 albo

2) stwierdzenia nieważności albo uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę
- rozpoczęcie albo wznowienie robót budowlanych może nastąpić po wydani?i
decyzji o pozwoleniri na budowę, o której mowa w art. 28 rist. 1 . Decyzję o pozwoleniu
na budowę wydaje się również pomimo zakończenia robót budowlanych.";
19) po art. 37a dodaje się art. 37b w brzmieniu:

,Art. 37b. 1 . Nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli
od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat.

2. W przypadkach, o których mowa w rist. 1, przepis art. 158 § 2 Kodeksu
postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.";
20) w art. 38 rist. 1 otrzymuje brzmienie:

t) 1 . Decyzję o pozwoleniu na budowę lub kopię zgłoszenia budowy, o której mowa
w art. 29 ?ist. 1 pkt 1-4 , lub kopię zgłoszenia robót budowlaiiych, o których mowa w art.
29 ust. 3 pkt l lit. a oraz pkt 3 lit. d, wraz z adnotacją o niewniesieniu sprzeciwu, organ
administracji arcliitektoniczno-budowlanej przesyła niezwłocznie wójtowi,
burmistrzowi, prezydentowi miasta albo orgaiiowi, który wydał decyzję o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o środowiskowych uwarunkowaiiiach, o
której mowa w art. 71 ?ist. 1 ?istawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowislu i jego ochronie, ?idziale społeczeństwa w ochroxiie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23
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oraz art. 26 i27 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej.";
21) w art. 40

a) ust. 1 otrzymuje brzrnienie:

,,1. Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest obowiązany
przenieść, w drodze decyzji, takie pozwolenie na wniosek iiowego inwestora, jeżeli
do wniosku do%czy:
1) oświadczenie:

a) o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniri na budowę,
b) o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;

2) zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została
wydana.";

b) po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu:

,la. Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagana, jeżeli
własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego
dotyczącego iiieruchomości objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu
tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego iiiwestora na iiowego iiiwestora
wnioskującego o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na ludowę .",
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniri na
budowe; są jedynie dotychczasowy i nowy inwestor.";
22) Tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:
,Rozdział 5. Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych";
23) wart.41:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,4. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym termiiiie
rozpoczęcia robót budowlaiiycli, dla którycl'i wymagaiia jest decyzja o pozwoleniri
na budowę, zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust.l pkt 2-4, lub
zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 rist. 3 pkt 3 lit. d, organ nadzom
)udowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór iiad zgodnością realizacji
budowy z projektem.";

b) po rist. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
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,4a. Do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
inwestor do%cza:

1) informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:
a) kierownika budowy,

b) inspektora iiadzoru inwestorskiego - jeżeli został on ustanowiony

- oraz w odniesieniu do tych osób do%cza kopie zaświadczeń, o których mowa w
art. 12 ust. 7, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w
odpowiedniej specjalności;

2) oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu
technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub
terenu oraz projektem architektoniczno- budowlaiiym oraz rozstrzygnięciami
dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

4b. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do budynków mieszkalnycli jednorodziiinych.";
24) w art. 42:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,1 . Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest obowiązany:
1 ) zapewnić sporządzenie projektu technicznego, jeżeli jest wymagaiiy;
2) ustanowić kierownika budowy w przypadku robót budowlanych:
a) objętych decyzy4 o pozwoleniu iia budowę,

b) o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, 9, 27 i 30 oraz ust. 3 pkt 3 lit. d i
e,

c) objętych decyzją o legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4,
d) objętych decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której
mowa w art. 51 ust. 4;

3) ?istanowić inspektora nadzoru inwestorskiego:

a) jeżeli taki obowiązek wynika z decyzji o pozwoleni?i iia budowę,
b) w przypadku robót budowlaiiych objętych decyzją o legalizacji budowy,
c) w przypadku robót budowlanych objętycli decyzj.ą, o której mowa w art. 51
ust. 4.

4) przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt
techniczny, o ile jest wymagany.";
b) hichyla się ust. 2,
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c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wy%czyć, w
drodze decyzji, obowiązek ustanawiania kierownika budowy, jeżeli 3est to
uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych ?rib
innymi waznymi względami.";
d) richyla się ust. 3a;

25) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniri:

,42a. 1. W przypadku prowadzenia robót budowlanycli bez wyamagaiiego projektu
budowlanego, w tym projektu technicznego, o ile jest wymagany, organ nadzoru
budowlanego iiakłada w drodze postanowienia na kierownika budowy lub
kierownika robót budowlaiiycli administracyjną karę pieniężną w wysokości 5000
zł.

2. Przepisy art. 50 rist. 1 pkt 4 stosuje się.";
26) w art. 43:

a) ust. l i la otrzymują brzmienie:

,J. Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wyabudowaniu - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, podlegają:

1 ) obiekty budowlane wymagające decyzji o pozwoleniri na budowę,
2) obiekty, o których mow;a w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, 10, 23 oraz w art. 29 ust.
2 pkt 17 i26.

la. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie
podlega przyłącze, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, jeżeli jego połączenie z
siecią znajduje sit;; na tej samej działce co przy%cze lub iia działce do niej
przyległej.";

b) po ust. la dodaje się ust. laa w brzmieniu:

,Jaa. Obowiązkowi geodezyjnej inwentaryzacji powykoiiawczej, o której
mowa w ust. 1 podlegają stacje ładowania, o których mowa w art. 29 ?ist. 1 pkt
25.";

27) art. 45 otrzymuje brzmienie:

,1. W przypadku robót budowlanycli wymagających ustanowienia kierownika
tudowy prowadzi się dziennik budowy.

2. Dziennik budowy staiiowi ?irzędowy dokument przebiegu robót budow1anych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w tolu wykonywania robót.
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3. Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.

4. Przed rozpoczeciem robót budowlanych inwestor występuje do właściwego
organu w celu:

1) ostemplowania przedłożonego dziennika budowy albo
2) wydania i ostemplowania dziennika budowy.
5. Organem właściwym, o którym mowa w ust. 4, jest:
1) organ administracji architektoiiiczno-budowlaiiej;

2) organ nadzoru budowlaiiego - w przypadku robót budowlanych objętych
decyzją o:

a) legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust.4,

b) pozwoleniu iia wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.
6. Wydanie dziennika budowy następuje za opłatą stanowiącą równowartość
kosztów jego zakupu przez właściwy organ.

7. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy
wpisu osób, które pełnią funkcje kierownika budowy i inspektora nadzoru
iiiwestorskiego. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzoiiych
im funkcji.

8. Uprawnionymi do dokonania wpisu Wt dzienniku budowy są:
1) uczestnicy procesu budowlanego;

2) osoby wykoiiujące czynności geodezyjne na terenie budowy;

3) pracownicy organów iiadzoru budowlaiiego i iiinycli organów uprawnioiiych do
koiitroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramacli dokonywaiiych czynności
kontrolnych.

9. Przepisy rist. 1-8 stosuje się odpowiednio do prowadzenia dzienników: montażu
i rozbiórki.

10. Miiiister właściwy do spraw budownictwa, plaiiowania i zagospodarowaiiia
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób
prowadzenia dzienników budowy, moiitażu i rozbiórki, mając na celri zapewnienie
przejrzystości oraz cl'iroiiologii prowadzenia w nim wpisów.";
28) po art. 45 dodaje się art. 45a - 45c w brzmieniu:

,Art. 45a. 1 . Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany:
1 ) zabezpieczyć teren budowy li?tb rozbiórki;
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2) potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora projektu
budowlanego, w tym projektu technicznego, o ile jest wymagany;
3) umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu:
a) tablicę informacyjną oraz

b) ogłoszenie zawierające daiie dotycz4ce bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia - w przypadku budowy, na której:

- przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni
roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników lub
- przewidywaiiy zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni.

2. W przypadku braku obowiązku ustaiiowienia kierownika budowy, spełnienie
obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy do inwestora.
3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do:

1 ) budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy;
2) obiektów służących obroiiności i bezpieczeństwu państwa;
3) obiektów liniowych.

4. Orgaii administracji arcliitektoniczno-budowlanej, iia wniosek inwestora, może,
w drodze decyzji, WYł4Czyć stosowanie przepisów ?ist. 1, jeżeli jest to uzasadnione
nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlaiiych lub innymi ważnymi
względami.

Art. 45b. 1. Na tablicy informacyjnej określa się:

l ) rodzaj robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót;
2) datę i nr decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanego zgłoszenia;
3) orgaii wydający pozwolenie na budowę kib rozpatrującego zgłoszenie;
4) nazwę i numer telefonu właściwego orgarm nadzoru budowlanego;
5) imię i nazwisko lub nazwę oraz numer telefonu inwestora;
6) imię, nazwisko i numer telefoiiu kierownika budowy.

2. Tablica informacy?jna ma kształt prostokąta. Napisy na tablicy informacyjnej
wykonuje się w sposób czytelny i trwały, iia sztywnej płycie koloru żółtego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wyasokości co najmniej6 cm.

3. Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi
publicznej lub dojazdu do takiej drogi, iia wysokości ?in'iożliwiającej jej odczytanie.
4. Tablicę informacyjną rimieszcza się do czasu:
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a) uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie - w przypadku budowy obiektów
budowlanych wymagającycli tej decyzji,

b) iiie zgłoszenia przez organ nadzom budowlanego sprzeciwit w drodze decyzji do
zawiadomienia o zakończeniu budowy - w przypadku obiektów budowlanych
wymagających zgłoszenia zakończenia budowy,

c) zakończenia robót - w przypadku robót budowlanych innych niż wymienione w
lit. a i b.

Art. 45c. 1. Ogłoszenie zawierające daiie dotyczące bezpieczei"istwa pracy i
ochrony zdrowia zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania budowy;
2) maksymalną liczbę pracowników zatmdnionych iia budowie w poszczególnych
okresach;

3) informacje dotycz4ce planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, ma kształt prostokąta. Napisy na
ogłoszeniri wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie kołoru żółtego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej4 cm.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się w widocznym miejscu obok
tablicy informacyjnej, na wysokości umożliwiającejjego odczytanie.";
29) po art. 47 dodaje się oznaczenie i tytuł rozdziału 5a w brzmieniri:
,Rozdział 5a.

Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem
tlStaW7" ;

30) art. 48 otrzymrije brzmienie:

,Art. 48. 1. Organ iiadzoru budowlanego wydaje postaiiowienie o wstrzyt'naiiiu
budowy w przypadku obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo
wytudowanego:

1) bez wymaganej decyzji o pozwoleni?i iia budowę albo

2) bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego
zgłoszenia.

2. Jeżeli w wyniku budowy występuje staii zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, w
postaiiowieni?i o wstrzymaniu budowy organ nadzoru budowlanego iiakazuje
bezzwłoczne:
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1) zabezpieczenie obiektu budowlanego lub terenu, na którym prowadzoiia jest
budowa, oraz

2) risunięcie stanu zagrożenia.

3. W postanowieniu o wstrzymaniu ł'udowy informuje się o możliwości złożenia
wniosku o legalizację obiektu budowlanego oraz o konieczności wniesienia opłaty
legalizacyjnej w celu uzyskania decyzji o legalizacji budowy oraz o zasadach obliczania
opłaty legalizacyjnej.

4. Na postanowienie o wstrzymani?i budowy przysługuje zażaleiiie.

5. Postanowienie o wstrzymaniu budowy wydaje się również w przypadku
zakończenia budowy.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli od zakończenia budowy ?ipłynęło
przynajmniej 20 lat, stosuje się uproszczoiią procedurę legalizacyjną, o której mowa w
art. 49f-49i.",a

31) po art. 48 dodaje się art. 48a i 48b w brzmieniu:

,,Art. 48a. 1 . W terminie 30 dni od dnia otrzymania postaiiowienia o wstrzymaniu
budowy inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego może złożyć wniosek o
legalizację budowy.

2. Wniosek o legalizację budowy można wycofać do chwili wydania decyzji o
legalizacji budowy.

3. Jeżeli zostało wniesioiie zażalenie na postaiiowienie o wstrzymaniu budowy,
termin, o którym mowa w yist. 1, biegnie od dnia uzyskania przez postaiiowienie
ostatecznoŚci.

Art. 48b. 1. W przypadku złożenia wniosku o legalizację budowy organ nadzoru
budowlanego nakłada, w drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumeniów
legalizacyjnycli w terminie nie krótszym iiiż 60dni..

2. W przypadku budowy wymagającej decyzji o pozwoleniri na budowę lub
budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, do dokumentów legalizacyjnych należ4:
l) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z
ustaleniami: obowiązującego miejscowego plaiiu zagospodarowania przestrzennego i
innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o waruiikach zabudowy i
zagospodarowaiiia terenu, w przypadk?i braku obowiązującego planu zagospodarowaiiia
przestrzennego lub uchwały w sprawie ?istalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
?rib towarzyszące?j ;
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2) dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-2 i 4, oraz dwa egzemplarze
projektu technicznego.

3. W przypadku budowy iiinej niż o której mowa w ust. 2 do dokumentów
legalizacyjnych należą:

1) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z
ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i
iiinymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, w przypadkri braku obowiązującego plai'iu zagospodarowania
przestrzennego lub uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub towarzyszącej ;

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowaiiia nierucliomością iia cele
budowl ane ;

3) projekt zagospodarowania działki lub terenu.";
32) w art. 49:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,1. W przypadku przedłozenia dokumentów legalizacyjnych orgaii iiadzoru
budowlaiiego sprawdza:

l) kompletność dokumentów legalizacyjnycli, w tym kompletność projektu
budowlanego;

2) zgodność projektu zagospodarowaiiia działki lub terenu z przepisami
ustawy, w tym zgodność z przepisami techniczno-budowlanymi; jeżeli budowa
została zakończoiia, bada się zgodność z przepisami obowiązującymi w chwili
zakończenia budowy.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. la i 1 b w brzmieniri:

,la. W przypadku występowania nieprawidłowości w dokumentach
legalizacy?jnycli w zakresie, o którym mowa w ust. 1, orgaii iiadzoru b?idowlanego
wydaje postaiiowienie o obowiązku ?isunięcia tych iiieprawidłowości w
wyznaczonym terminie.

lb. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1 a, przysługuje zażalenie.",
c) ?icliyla się ?ist. 2;

d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmienici:
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,2a. W przypadku braku nieprawidłowości lub wykonania postanowienia o
którym mowa w ust. la, organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o
ustaleniu opłaty legalizacyjnej.

2b. Na postaiiowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej przysługuje
zażalenie.";

e) uchyla się ust. 3;

f) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,4. Po ?iiszczeniu opłaty legalizacyjnej organ nadzoru budowlaiiego wydaje
decyzję o legalizacji budowy, która:

1) zatwierdza projekt budowlany albo pro?jekt zagospodarowania działki lub
terenu oraz

2) zezwala na wznowienie budowy, jeżeli budowa nie została zakończona.";
33) w art. 49a rist. l otrzymuje brzmienie:

,,1 . W przypadku uchylenia w postępowani?i odwoławczym decyzji, o której mowa
w art. 49 ust. 4, i wydania decyzji, o której mowa w art. 49e, opłata legalizacyjna
podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wykonania rozbiórki.";
34) uchyla się ait. 49b;
35) art. 49c otrzymuje brzmienie:

,,Art. 49c. 1. Do opłat legalizacyjnych w zakresie iiieuregulowanym w ustawie,
stosuje się odpowiednio przepisy działu Ill ustawy z dnia 29 sierpiiia 1997 r. Ordyiiacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), z tym że uprawnienia
orgai'm podatkowego przysługują wojewodzie.

2. Złożenie wniosku, o którym mowa w art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Ordynacja podatkowa, powoduje zawieszenie postępowania administracyjnego
prowadzonego na podstawie art. 48 do dnia rozstrzygnięcia wniosku, a w przypadku
rozłożenia opłaty legalizacyjnej na raty lub odroczenia płatności - do dnia ripływu
termiiiu wniesienia całej opłaty.";
36) po art. 49c dodaje się art. 49d - 49i w brzmieniu:

,Art. 49d. 1 . Wysokość opłaty legalizacyjnej w przypadku budowy:
1) wymagającej decyzji o pozwoleniu iia budowę lub budowy, o której mowa w

art. 29 ?ist. 1 pkt 1-3 - oblicza się zgodnie z przepisem art. 59f dotyczącym kar, z tym że
stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotncrnu podwyższeni?i;
2) o której mowa w art. 29 ?ist. 1 :

QTh

a) pkt 4-10, 12 oraz 14-18 - wynosi 5000 zł,
b) pkt 11, 13, 19-22 - wynosi 2500 zł.

2. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 59g dotycz4ce
kar.

Art. 49e. Orgaii nadzoru budowlaiiego wydaje decyzję o rozbiórce obiektu
budowlanego lub jego części w przypadku:

1 ) niezłożenia wniosku o legalizację budowy w wymaganym termiiiie,
2) wycofania wniosku o legalizację budowy;

3) nieprzedłożenia, w wyznaczoiiym terminie, dokumentów legalizacyjnych;
4) niewykonaiiia, w wyznaczonym tenninie, postanowienia o usunięciri
nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych;

5) nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej w wyznaczoiiyi'n terminie;
6) kontynuowania budowy pomimo postanowienia o wstrzymaniu budowy.

Art. 49f. 1. W przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego
częŚci:

1) bez wymagaiiej decyzji o pozwoleniu na budowę albo

2) bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego
zgłoszenia

- jeżeli od zakończenia budowy upłynęło przynajmniej 20 lat, organ nadzoru
budowlanego prowadzi uproszczone postępowanie legalizacyjne.
2. W przypadku wszczęcia uproszczonego postępowaiiia legalizacyjnego art. 48
ust. 3-5 oraz art. 48a-49e nie stosuje się.

Art. 49g. 1. W ramach uproszczoiiego postępowania legalizacyjnego orgaii
nadzoru łudowlanego nakłada, w drodze postaiiowienja, obowiązek przedłożenia
doki?unentów legalizacyjnycli w terminie riie krótszym niż 60 dni.
2. Do dokumentów legalizacy?jnycli, o których mowa w ust. 1, należą:
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;

2) geodezyjna inwentaryzacja powykoiiawcza obiektu budowlanego;

3) ekspertyza techniczna, sporz4dzona przez osobę posiadającą odpowiednie
riprawnienia )xidowlane, wskazująca, czy stan techniczny obiektu budowlaiiego:
a) iiie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ?ridzi oraz

-34-

b) pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z
dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, służy zażalenie. Art. 49h. 1. W
trakcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego
sprawdza:

1) kompletność dokumentów legalizacyjnych oraz

2) czy z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że
staii techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi
oraz pozwala na bezpieczne riżyatkowanie obiektu budowlaiiego zgodne z
dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

2. W przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentów legalizacyjnych organ
nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o obowiązku usunięcia niekompletności w
wyznaczonym terminie. Art. 49i. Organ nadzoru budowlanego, w uproszczonym
postępowaniu legalizacyjnym, wydaje:
1) decyzję o legalizacji budowy, jeżeli:

a) dokumenty legalizacyjne są kompletne lub ich niekompletność została usunięta
zgodnie z postanowieniem, o którym mowa w art. 49h ust. 2, oraz

b) z ekspertyzy technicznej, o które5 mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że stan
techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi
oraz pozwala na bezpieczne użytkowaiiie obiektu budowlaiiego zgodne z
dotychczasowym lub zamierzonym sposobem riżytkowania.
2) decyzję o nakazie rozbiórki, w przypadku:

a) nieprzedłożenia dokumentów legalizacyjnych w wyznaczonym terminie
wskazanym w postanowieniu, o którym mowa w art. 49g ust. 1,

b) niewykonania, w wyznaczonym termiiiie, postaiiowienia, o którym mowa w art.
49h ust. 2,

c) gdy z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że
stan tecl'iniczny obiektu budowlaiiego stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi hib
nie
pozwala iia bezpieczne ?iżytkowaiiie obiektu budowlaiiego zgodne z
dotychczasowym lub zamierzonym sposobem ?iżytkowaiiia.";
37) w art. 50 ust. ] otrzym?ije brzmienie:
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,l. W przypadkach irmych niż określone w art. 48 ust. 1 organ nadzoru
budowlanego wstrzynmje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych
wykonywanych :

1) bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia lub
2) w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia lub
zagrożenia środowiska, lub

3) iia podstawie zgłoszenia z narriszeniem art. 29 ust. 1 i 3, lub

4) w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określoiiych w decyzji o
pozwoleniu na budowę, projekcie zagospodarowania działki lub terenu, lub projekcie
architektoniczno-budowlanym lub w przepisach.";
38) w art. 50a uchyla się pkt 1 ;
39) wart.51:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,,3) w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu
zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego
lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę - nakłada, określa?jąc
termiii wykonaiiia, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu
zagospodarowania działki lub terenu, lub projektu architektonicznobudowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikaj,ące z
dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz - w razie potrzeby wykoiiaiiia określonych czymiości lub robót budowlanycli w celu
doprowadzenia wykoiiywanycli robót budowlanych do staiiu zgodnego z
prawem; przepisy dotyczące projektu zagospodarowania działki lub terenu
oraz projekt?i arcliitektoiiiczno-budowlanego stosuje się odpowiednio do
zakresu tych zmian.";
b) ust. la otrzymuje brzmienie:

,la. W przypadku istotnego odstąpienia od projektu zagospodarowania
działki lub terenu lub projektu arcliitektoniczno-budowlanego z naruszeniem art.
36a ust. la, przepisy ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.",
c) w ?ist. 6 skreśla się svyra;zy ,bądź przebudowa";
40) art. 52 otrzymuje brzmienie:

,Art. 52. 1 . Nakazy i zakazy określone w postaiiowieniach i decyzjach, o których
rnowa w iiiniejszym rozdziale, iiakłada się na iiiwestora. Jeżeli roboty budowlane
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zostały zakończoiie lub wykonanie postanowienia albo decyzji przez iiiwestora jest
niemożliwe, nakazy i zakazy nakłada się na właściciela lub zarządcę obiektu
budowlanego.

2. Koszty związane z wykonaniem obowiązków o których n'iowa w ust. 1 ponosi
inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego.";
41) po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu:

,Art. 53a. Postępowania uregulowane w niiiiejszym rozdziale są wszczynane z
urzędu, z wyłączenien'i rozpatrzenia zawiadomienia o zakończeniu budowy, o którym
mowa w art. 49f ?ist. l i 2.";

42) po art. 53a dodaje się oznaczenie i tytuł rozdziału 5b w brzmieniu:
,,Rozdział 5b. Zakończenie budowy";

43) w art. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,1. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest
decyzja o pozwoleniu iia budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust.
1 pkt 1 i2, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu
nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli orgaii ten, w termiiiie 14 dni od
dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30
ust. 6 stosuje się.";
44) wart.55:

a) po ust. 1 dodaje się ust. la i lb w brzmieniu:
,,la. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może obejmować:
1) obiekt budowlany lub jego część;

2) niektóre z obiektów budowlanych objętych jedną decyzją o pozwoleniu iia
budowę lub zgłoszeniem budowy, o którym mowa w art. 29 rist. 1 pkt l i2.
?b. Decyzja o pozwoleniu iia użytkowanie, o której mowa w ust. 1 pkt 3,
może być wydana, jeżeli oddawane do użytkowaiiia obiekty budowlane lub ich
części mogą samodzielnie funkcjoiiować zgodnie z przeznaczeniem.";
45) w art. 56 w ust. l pkt 4 otrzymuje brzmienie:

,4) Państwowej Straży Pożamej lub, w przypadku komórek i jednostek organizacyjnych
podległycli Miiiistrowi Obroiiy Narodowej kib przez niego nadzorowanych,
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.";
46) w art. 57:

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt la w brzmienici:
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,la) projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b
ust. 2;",

b) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
,4) protokoły badań i sprawdzeń:

a) przyłączy i instalacji zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem, sporz4dzone przez osoby posiadające uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62
ust. 6;

b) o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze

technicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351 z późn. zm.2)), o ile dotyczy;";
c) w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

,4a) decyzję zezwalającą na eksploatację urz4dzenia technicznego, o której mowa
w art. 14 ust. l ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile
dotyczy;";

d) po ust. la dodaje się ust 1 b w brzmieniu:

,Jb. W przypadkri zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 6 nie stosuje się, z
wyjątkiem protokołu badania szczelności iiistalacji gazowej .";
e) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

,2. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego

projektu zagospodarowania działki lub teremi, lub projektu architektonicznobudowlaiiego lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonaiiych
podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, iiiwestor
do%cza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu
zagospodarowania działki lub terenu, lub projektu architektoniczno-budowlaiiego,
z iianiesionymi zmianami, a w razie potrzeby także rizupełniający opis.";
47) w art. 59a:

a) rist. 1 otrzymuje brzmienie:

,l.Organ nadzoru budowlaiiego przeprowadza, na wezwanie inwestora,
obowiązkową koiitrolę budowy w zakresie jej zgodności z ustaleniami i wamnkami
określoiiymi w decyzji o pozwoleniri na budowę oraz z projektem budowlariym.";
2) Zmiaiiy tcksni jediiolitego przcdmio(owe?j tislasvy zos(aly ogloszoiie sv Dz.U. z 2018 r. l)OZ. 1356 i 2518
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b) w ust. 2:
- w pkt 2:

-wstęp do wyliczenia oraz lit. a otrzymują brzmienie:

,,2) zgodności obiektu budowlanego z projektem arcliitektoniczno-budowlanym i
technicznym, w zakresie:

a) charakterystycznych parametrów technicznych w zakresie powierzchni
zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,";
-lit. e otrzymuje brzmienie:

,e) wykoiiania instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem,";

d) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

,2a) spełnienia warunków wskazanych w art. 55 ust. lb, jeżeli przystąpienie do
użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich
robót budowlanych;";
48) w art. 59d:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

,Jeden egzemplarz protokołu doręcza się iiiwestorowi niezwłocznie po
przeprowadzeniu kontroli, drugi egzemplarz przekazuje się organowi wyższego stopnia,
a trzeci pozostaje w organie nadzoru budowlanego.";
b) ust. 3 i4 otrzymują brzmienie:

,3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowaiiia i zagospodarowaiiia
przestrzennego oraz mieszkalnic.twa określi, w drodze rozporz4dzenia, wzór protokołu
obowiązkowej kontroli, mając na względzie koniecznosć ujednolicenia i zapewnienia
przejrzystości protokołri.
4. Prolokół zawiera:

l) imię, nazwisko osób uczestniczących w kontroli, a także iir uprawnień
budowlanych wraz ze specjalnością w której zostały wydane, jeżeli ich posiadaiiie jest
wy ma g a n e

2) adres i kategorię obiektu budowlaiiego;

3) informacje iiiezbędne do ?istalenia przebiegu i wyiiiku przeprowadzonej
kontroli',

4) ustalenia dotyczące zgodności wykoiiaiiia obiektu budowlanego z wamnkami
okres,lonymi w pozwoleniu iia budowę oraz projektem tudowlanym.";
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49) po art. 59g dodaje się art. 59h i 59i:

,,Art. 59h. Nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się
ostateczna. Przepis art. 158 8, 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się
odpowiednio.

Art. 59i. 1 . W przypadku stwierdzenia użytkowaiiia obiektu budowlanego lub jego
części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, organ nadzoru budowlanego poucza
inwestora lub właściciela, że obiekt budowlaiiy iiie może być użytkowaiiy bez uzyskaiiia
decyzji o pozwoleni?i na użyatkowanie lub dokonaiiia skutecznego zawiadomienia o
zakończeniu robót budowlaiiycli.

2. Pouczenie, organ nadzoru łudowlanego potwierdza wpisem w protokole
kontroli, a w przypadku iiieobecności inwestora lub właściciela doręcza pouczenie na
piŚmie.

3. Po upływie 60 dni od otrzymania pouczenia, organ nadzoru budowlanego
sprawdza, czy obiekt budowlany lub jego część jest iiadal użytkowany z naruszeniem
art. 54 i55.

4. W przypadku niezaprzestania użytkowania, o którym mowa w ust. 1, organ
nadzoru budowlanego, w drodze postanowienia, wymierza karę z tytułu nielegalnego

użyatkowania 'obiektu budowlanego. Do kary stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
kar, o których mowa w art. 59f ust. l oraz 59g, z tym że stawka opłaty podlega
dziesięciokrotnemu podwyższeniu.

5. Po upływie 30 dni od doręczenia postanowienia, o którym mowa ust. 4, organ
nadzoru budowlanego sprawdza, czy obiekt budowlany lub 3«:g,o część jest w dalszym
ciągu użytkowaiiy z iiaruszeniem art. 54 i 55.

6. Jeżeli orgaii nadzoru budowlaiiego stwierdzi dalsze riżytkowaiiie obiektu
budowlanego lub jego części z naruszeniem art. 54 i 55 pomimo wydania
postanowienia, o którym mowa w ust. 4, ponownie wymierza karę z tytułu nielegalnego
riżyatkowania obiektu budowlaiiego. Do kary stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
kar, o których mowa w art. 59f ust. 1 oraz 59g, z tym że stawka opłaty podlega
pięciokrotnemu podwyższeniu.

7. Postanowienie, o którym mowa w ?ist. 6, może być wydawaiie wielokrotiiie,
jednak kolejiie postanowienie nie może byać wydaiic wcześniej niż po cipływie 30 dni od
wydaiiia poprzedniego postanowienia.
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8. Na postanowienia, o których mowa w ?ist. 4 i 6, przysługuje zażalenie.";
50) w art. 62 rist. 2 pkt 2 lit. b otrzynmje brzmienie:

,b) wymienionych w art. 29 ust. 1 i2, z wy%czeniem sieci gazowycli.",
51) po art. 62 dodaje się art. 62a w brzmieniu:

,,Art. 62a. 1. Z kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust. 1, osoba
przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół.

2. Protokół z koiitroli okresowej i kontroli bezpiecznego riżytkowania obiektu
budowlanego zawierają, co iiajmniej:
1) datęprzeprowadzeniakontroli;

2) imię i nazwisko, a także nr uprawnień b?idowlaiiych wraz ze specjalnością w
której zostały wydane osoby przeprowadzające kontrolę oraz jej podpis;
3) imię i iiazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu
budowlanego;

4) określenie kontrolowaiiego obiektu budowlanego umożliwiające jego
identyfikację;

5) zakres kontroli;

6) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazaiiie nieprawidłowości,
jeżeli zostały stwierdzoiie;

7) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;

8) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych iiarażoiiycli na
szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszcz4ce działariie iiinych czynników
- w przypadku koiitroli tych elementów;

9) zakres iiiewykoiianych zaleceń określonych w protokołach z poprzednicli
koiitroli.

3. W zaleceniach wskazuje się:

1) czynności mające na celu usunięcie nieprawidłowości;
2) termiii wykonania czynności, o których mowa w pkt 1 .

4. Do protokohi, o któryym mowa w ?ist. 2, do%cza się kopie zaświadczeń, o
których mowa w art. 12 ?ist. 7, oraz kopie decyzji o iiadaniu uprawnień budowlaiiycli w
odpowiedniej specjalności lub iiiiiych uprawnień lub kwalifikacji.";
52) w art. 64 w rist. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzn"iienie:

,b) wymienionych w art. 29 ust. 1 i2, z wyłączeniem sieci gazowycli.";
53) w art. 71 :
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a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

,,2a. W przypadku ziniany sposobri użytkowaiiia obiekt?i budowlanego lub
3ego części polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub 3ego
części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego - do zgłoszenia, o
którym mowa w ust. 2, należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych.";
b) po rist. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

,5. Przepisu ?ist. 2 - 8 nie stosuje się do obiektów budowlaiiych zlokalizowanych
na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.";
54) po art. 72 dodaje się art. 72a w brzmieniu:

,,Art. 72a. Postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 62 ust.
3, art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 1, art. 68 oraz art. 71a ust. 4, wszczyna się z urzędu.";
55) w art. 82 ust. 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) hydrotechnicznych piętrz4cych, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów
i innych obiektów służącycłi kształtowaniu zasobów wodnycli i korzystaniu z
nich, wraz z obiektami towarzysz4cymi, z wy%czeniem rirządzeń melioracji
wodnych;";

b) po pkt 3a dodaje się pkt 3aa w brzmieniu:

,,3aa) linii kolejowych wraz z infrastrukturą kolejową, obiektami, urządzeniami
służącymi do utrzymaiiia tej infrastruktury i transportu kolejowego oraz
sieciami uzbrojenia terenu - także niezwiązanymi z użytkowaniem liiiii
kolejowej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy
lub przebudowy linii kolejowej;";
56) w art. 82b:

a) w ust. l pkt 1-2 otrzymują brzmieiiie:

,1 ) prowadzą rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na
budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 rist. 1 pkt 1-3,
a także przekazują do organu wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora
Nadzoru Bridowlanego wprowadzoiie do nich dane;

la) prowadzą odrębny rejestr wniosków o pozwolenie iia budowę, decyzji o
pozwoleni?i iia budowę oraz rejestr zgłoszeń tudowya, o której mowa w art. 29
ust. 1 pkt 1-3, dotyczący terenów zamkniętych;
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2) przekazują bezzwłocznie orgaiiom nadzoru budowlanego:

a) kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzoiiym
projektem zagospodarowania działki lub teremi oraz projektem
architektoniczno-budowlanym,

b) kopie ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu
zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektonicznobudowlanego wraz z tym projektem,

c) kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów
prawa budowlaiiego;",

b) w ust. 4a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
,4a. W rejestrze zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1
pkt 1-3, zamieszcza się następujące dane:";
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,6. Rejestry wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na
budowę oraz rejestr zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. l
pkt 1-3, są prowadzoiie w sposób uniemożliwiający zmianę dokoiianych wpisów.";
d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

,,8. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób
prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie iia budowę i decyzji o pozwoleniu na
budowę oraz rejestru zgłoszeń dotycz4cych budowy, o które3 mowa w art. 29 ust. 1 pkt
1-3, uwzględniając konieczność zapewnienia spójności i kompletności danych i
informacji podlegających wpisowi do rejestru.";
57) ucliyla się art. 90;
58) wart.93:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

,4) przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia
wymagań określonycli w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45 i art. 45a,";
b) po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieni?i:

,J3) w przypadkach określonycli w art. 48 ust. 1, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust.
1 pkt 2, wykoimje roboty budowlane";
59) w art. 103 uchyla się rist. 2.
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Art. 2. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
2068) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyate w art. 18 ust. 2 pkt 7 lit. f wyrazy ,projektu budowlanego" zastępuje się wyrazami
,,projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu arcliitektoniczno-budowlanego
i tecl'inicznego";

2) użyte w art. 29 w ?ist. 3 pkt 2 w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy ,projekt
budowlany" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku
wyrazami ,projektu zagospodarowaiiia działki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego";

3) w art. 29 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzemieniu:

,3a. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dołącza się do wniosku o pozwolenie
na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlaiiych, o którycli mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.";

4) użyte w art. 38 w ust. 2 i w art. 39 w ust. 3a w pkt 2 wyrazy ,projektu budowlaiiego"
zastępuje się wyrazami ,,projektu zagospodarowaiiia działki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego".
5) w art. 42 dodaje się ust. 5 w brzmieniri:

,5. Zgody, o których mowa w ust. 2 i4, do%cza się do wniosku o pozwolenie na
budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaiie.";
6) w art. 43 dodaje się ust. 2a w brzmieni?i:

,4a. Zgodę, o której mowa w ust. 2, do%cza się do wniosku o pozwolenie na
budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o którycl'i mowa w
?istawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.".

Art. 3. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z
2018 r. poz. 620) wprowadza się następujące zmiaiiy:
1) w art. 6 ?ist. 7 otrzymuje brzmienie:

,7. Komendaiit powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej przy zajmowaiiiri
stanowiska niezwłocznie zawiadamia właściwego komendanta wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej i właściwy organ administracji arcliitektonicznobudowlaiiej oraz organ nadzoru lxidowlanego o zastrzeżeniach do rozwiązań zawartych
w projekcie zagospodarowania działki ?rib terenu, projekcie architektonicznobudowlanym lub projekcie technicznym uzgodnioiiym pod względem zgodności z
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wymaganiami ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowycli, zwanego dalej ,,rzeczoznawcą".";
2) w art. 6a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

,,3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy udzieleniu odstępstwa od
przepisów techniczno-budowlanych, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane.";

3) art. 6b otrzymuje brzmienie:

,Art. 6b. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoiiicznoł'mdowlany oraz projekt techniczny, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), obiektu
budowlanego istotnego ze względu na koiiieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia,
mienia lub środowiska przed pożarem, klęsJ żywiołową lub innym miejscowym
zagrożeniem oraz projekt ?irządzenia przeciwpożarowego wymagają uzgodnienia z
rzeczoznawcą pod względem zgodności z wymaganiami oclirony przeciwpożarowej,
zwanego dalej ,uzgodnieniem".";

3) w art. 6c wprowadzenie do wyaliczenia otrzymuje brzmienie:

,,w przypadku gdy projekt zagospodarowaiiia działki lub terenu, projekt
architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny obiektu budowlanego zawiera
rozwiązania inne niż wynika?jące z przepisów dotyczących ocliroiiy przeciwpożarowej,
rzeczoznawca może uzgodnić te projekty, jeżeli do%czono do nich:";
4) ait. 6d otrzymuje brzmienie:

,Art. 6d. 1. Rzeczoznawca może uzgodnić projekt zagospodarowania działki lub

terenu, pro3ekt architektoniczno-budowlany oraz pro3ekt techniczny bez ?iwag lub z
riwagami. Uzgodnienie projektu potwierdza się przez opatrzenie ich pieczęcią i
podpisem.

2. Rzeczoziiawca przesyła zawiadomieiiie o rizgodnieniu projektu
zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoiiiczno-budowlaiiego oraz
projektu technicznego komendaiitowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożamej
właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji w termiiiie 14 dni od diiia uzgodnienia
projektu zagospodarowaiiia działki lub terenu, projektu architektoiiiczno-łudowlanego
lub projektu technicznego.

3. Zawiadomienie o rizgodnieniri zawiera oznaczenie a?itora projektu
zagospodarowaiiia działki lub terenu, projektri architektoiiiczno-budowlanego oraz
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projektu technicznego, nazwę i lokalizację obiektu oraz daiie dotyczące warunków
ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego.

4. W przypadku projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu
arcliitektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego obiektu budowlanego,
któremu na podstawie przepisów o ochroiiie informacji iiiejawnych, nadano klauzulę
,,tajne" albo ,,ściśle tajne", nie sporządza się zawiadomienia o jego uzgodnieniu.";
5) w art. 6e:

a) ust. l i 2 otrzymują brzmienie:

,J. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla
miejsca lokalizacji obiektu do dnia uzyskania pozwolenia iia jego użytkowanie
unieważnia uzgodnienie projektu zagospodarowania działki 1?ib terenu, projektu
architektoiiiczno-budowlanego lub projektu tecliiiicznego, który zawiera
rozwiązania niezgodne z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej mające istotny
wpływ iia stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego.

2. Uzgodnienie projektu zagospodarowaiiia działki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego 1?ib projektu tecliiiicznego unieważnia się w drodze
postanowienia, na które przysługuje zażalenie.",
b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,2) w drodze postanowienia uzgodnić poprawiony lub opracowany iia nowo
projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany
lub projekt techniczny.",
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

,,5. Inwestor do wniosku o uzgodnienie projektu zagospodarowania działki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektri technicznego
do%cza co iiajmniej4 egzemplarze tych projektów.";
6) art. 6f i 6g otrzymują brzmienie:

,,Art. 6f. 1 . Projekt zagospodarowaiiia działki lub terenu, projekt architektonicznobridowlaiiy iizgodniony przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
opatruje się pieczęcią organu i przekazuje iiiwestorowi wraz z postaiiowieniem.
2. Jeden egzemplarz projektu, o którym mowa w ust. 1 , pozostaje w aktacli sprawy
organu.

3. Do ?izgodnienia projektu technicznego ust. l i 2 stosuje się odpowiednio.
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Art. 6g. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia:

1) rodzaje obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność
zapewnienia ocliroiiy życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską
żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, którycli projekty zagospodarowania
działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlaiie oraz projekty techniczne
wymagają uzgodnienia;

2) podstawowe dane dotyczące warunków oclirony przeciwpożarowej obiektu
budowlanego, które powinny stanowić podstawę ?izgodnienia projektu
zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz
projektu technicznego;

3) szczegółowy sposób dokonywania uzgodnień projektu zagospodarowania
działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu tecl'inicznego oraz
projektu urz4dzenia przeciwpożarowego;

4) wzór pieczęci potwierdzającej uzgodnienie projektu zagospodarowania działki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego;
5) sposób i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu zagospodarowania
działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego
- biorąc pod uwagę przeznaczenie i parametry techniczne obiektów budowlanych,
w tym dotyczące wamnków ochrony przecivvpozarovve5, efektywność procesu
uzgadniania projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektów
architektoniczno-budowlanycli oraz projektów technicznycli i zawiadamiania o tym
uzgodnieniri oraz że pieczęć musi identyfikować rzeczoznawcę dokormjącego
uzgodnienia.";
7) w art. lli:

a) w rist. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,1) uzgadniania projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektów
architektoniczno-łmdowlanych, pro?jektów teclinicziiych i projektów urz4dzeń
przeciwpożarowych, o których mowa w art. 6b;",
b) w ust, 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,l) prowadzenia i przechowywania przez okres 5 lat ewidencji ?izgodnionych
projektów zagospodarowaiiia działki lub terem5 projektów architektoiiiczno-
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budowlanych oraz projektów tecluiicznych oraz kopii zawiadomień o
uzgodnieniu tych projektów, wraz z dowodami ich wysłania;",
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Rzeczoznawca iiie może uzgadniać opracowanego przez siebie projektu

zagospodarowania działki lub tererm, projektu arcliitektoniczno-budowlanego,
projektu techniczne oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego.':
d) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

,,5) datę wysłania zawiadomienia o rizgodnieniri projektu zagospodarowaiiia
działki lub terenu, projektu arcliitektoniczno-budowlanego oraz projektu
technicznego;";

8) wart.11mwust.1pktlotrzymujebrzmienie:

,1) uzgadnianiem projektów zagospodarowaiiia działki lub terenu lub projektów
architektoniczno-budowlanych, projektów technicznych oraz projektów urz4dzeń
przeciwpożarowych;";
9) w art. 1 ln:

a) w ?ist. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,1) uzgadniania przez nich projektów zagospodarowania działki lub terenri,
projektów architektoniczno-budowlanych, projektów teclinicznych oraz
projektów urządzeń przeciwpożarowych;",
b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,2) autora projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu

architektoniczno-budowlanego oraz projektu teclinicznego, których
uzgodnienie jest przedmiotem postępowania, od organów administracji
architektoniczno-budowlaiiej lub organów nadzoru budowlanego,
ridostepnienia potwierdzonych kopii tycli projektów.",
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,6. Podmioty, o których mowa w ?ist. 5 pkt 1 i 2, są obowiązane odpowiednio

do złożenia wyjaśnień oraz udostępnienia dokumentów lub potwierdzoiiej kopii
projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoiiicznobudowlanego oraz projektu technicznego w termiiiie 14 dni od dnia doręczenia
żądaiiia.",

d) w ?ist. 8 pkt 1 otrzyrnuje brzmienie:
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,1) dnia zakończenia robót budowlanych albo zawiadomienia o zakończeniu
budowy lub wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu
budowlanego, w przypadkach dotyczących uzgodnienia przez rzeczoznawct,
projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoiiicznobudowlanego lub projektu technicznego;".

Art.4. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1161) w art. 11:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, następrije przed
uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz dokonaniem zgłoszenia b?idowy lub
wyakonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaiie.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

,,4a. Decyzje, o których mowa w rist. 1 i 2, dołącza się do wniosku o
pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych,
o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.".
Art. 5. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r.
poz. 755 z późn. zm.3)

l) w art. 3 dodaje się pkt 60 w brzmieniri:

,60) grupy i podgrupy przyłączeniowe - grupy podmiotów ubiegające się o
przyłączenie do sieci, określoiie w przepisach wydanych na podstawie art. 9 rist. 1
- 4.";
2) w art. 7:

a) ust. 8g otrzymuje brzmienie:

,,8g. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaiiiem lub
dystrybucją energii elektrycznej, jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w
termiiiacli:

3 Zi'niany tekstu jednolitego wyinienionej ustawy zostaly ogloszoiie w Dz. U. z 2018 r. poz. 755; zin.: Dz. U. z
2018 r. poz. 650, 685, 771,1000, 1356, 1629, 1637, 2348.
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1) 21 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do V
lub VI grupy przyłączeniowej, przy%czaiiego do sieci o napięciu nie wyższym niż
lkV;

2) 30 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do IV
grupy przy%czeniowej, przy%czanego do sieci o napięciu nie wyższym iiiż 1 kV;
3) 60 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III
lub VI grupy przy%czeniowe?j, przy%czanego do sieci o napięciu powyżej 1 kV;
4) 150 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do I
lub II gmpy przy%czeniowej.",

b) po ust. 8g dodaje się ust. 8g' - sg5 w brzmieniu:
,8gl. W przypadku wniosku o wydaiiie warunków przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym iiiż 1 kV źródla terminy
okres;loiie w ust. 8g liczoiie są od dnia wniesienia zaliczki, o której mowa w ust. 8a.

8g2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub
dystrybucją paliw gazowych, jest obowiązane wydać warunki przy%czenia w
termiiiacli:

l) 30 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do
grupy przyłączeniowej B podgrupy I;

2) 60 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do
grupy przyłączeniowej A lub grupy przy%czeniowej B podgrupy II;
3) 90 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do
grupy przy%czeniowej C.

8g3. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub
dystrybucją ciepła, jest obowiązaiie wydać warunki przyłączenia w terminach:
1) 30 dni od dnia - od dnia złożenia wniosku, w przypadku gdy do sieci
ciepłowniczej mają być przyłączone węzly cieplne zasilające obiekty odbiorców
ciepła oraz w przypadku gdy do zewnętrznej instalacji odbiorczej za węzłem
grupowym, iiależącej do przedsiębiorstwa energetycznego, ma być przy%czona
iiistalacja w obiekcie odbiorcy;

2) 3 miesiące - od dnia złożenia wniosk?5 w przypadJcu gdy do sieci
ciepłowniczej mają być przy%czane źródła ciepła.

"8g4. Do terminów na wydanie warunków przyłączenia do sieci iiie wlicza się
terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokoiiaiiia określonych
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czynności, terminów na ?izupełnienie wniosku o wydanie warunków przy%czenia
do sieci, okresów opóźnień spowodowanych z wiiiy podmiotu wnioskującego o
przy%czenie albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa energetycznego.

8g5. W przypadku wniosków o określenie warrinków przy%czenia do sieci
gazowej dla obszarów lub miejscowości niezgazyfikowaiiych, dla których
przedsiębiorstwo energetyczne przygotowuje szczegółową koiicepcję gazyfikacji
iiie stosuje się ust. 8g2, pod wamnkiem poiiiformowania wnioskodawcy przez to
przedsiębiorstwo, w terminie 14 dni od dnia Jożenia wniosku, o innym termiiiie
wydania warunków przy%czenia wraz z uzasadnieniem wskazania tego termirm.

8g6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub

ciepła może przedłużyć termiiiy określone w ust. sg2 i sg3 o maksymalnie taki sam
termiii w jakim obowiązane jest wydać warunki przyłączenia do sieci (yazowe3 albo
ciepłowniczej dla poszczególnych gmp przyłączeniowych za uprzednim
zawiadomieniem podmiotu wnioskującego o przy%czenie do sieci z podaiiiem
uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

8g7. W szczególnie rizasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się przesyłaiiiem lub dystrybucją energii elektrycznej może
przedłużyć terminy określone w ust. 8g o maksymalnie poło's»ę terminu w jakim
obowiązane jest wydać warunki przy%czenia do sieci elektroenergetycznej dla
poszczególnycli grup przyłączeniowych za uprzednim zawiadomieniem podmiotu
wnioskującego o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego
przedłużenia",

c) ust. 8h otrzymuje brzmienie:

,8h. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub
dystrybucją paliw gazowycli lub energii jest obowiązaiie potwierdzić piserruiie
złożenie przez wnioskodawcę wniosku, określając w szczególności datę złożenia
wnioskri.",

d) ust. 8i zd. 2 otrzymu?je brzmienie:

,8i. W okresie ważnosci warunki przy%czenia staiiowią warunkowe
zobowiązanie przedsiębiorstwa energetycznego do zawarcia umowy o przy%czenie
do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej.",
3) w art. 7a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieni?i:
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,,3a. Zgodę, o której mowa w ?ist. 3, do%cza się do wniosku o pozwolenie na
budowę, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaiie.":
4) w art. 7b:

a) ?ist. 1 - 3 otrzymają brzmienie:

,1 . Podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, który nie jest
przy%czony do sieci ciepłowniczej lub wyposażony w indywidualne źródło ciepła,
zlokalizowanego na terenie, iia którym istnieją techniczne warunki dostarczaiiia
ciepła z systemu ciepłowniczego lub cliłodniczego, zapewnia efektywne
energetycznie wykorzystaiiie lokalnych zasobów paliw i energii przez przy%czenie
obiektu do sieci ciepłowniczej, o ile istnieją tecl'iniczne i ekonomiczne warunki
przy%czenia do sieci ciepłowniczej i dostarczaiiia ciepła do tego obiektu z sieci
ciepłowniczej.

2. Przez system ciepłowniczy hib chłodniczy rozumie się sieć ciepłownicz4
lub chłodnicz4 oraz współpracujące z tą siecią urządzenia lub instalacje skxż;ące do
wytwarzania lub odbioru ciepła lub chłodu.

3. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli:

1) ceny ciepła stosowaiie przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
wytwarzaniem ciepła i dostarczające ciepło do sieci ciepłowniczej, o której mowa
w ust. 1, są równe lub wyższe od obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła, o
której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c, dla źródła ciepła zużywającego tego
samego rodzaju paliwo albo

2) planowane jest dostarczanie ciepła z iiidywidualnego źródła ciepła w
obiekcie, które charakteryzuje się współczynnikiem iiakładu nieodnawialnej energii
pierwotnej nie wyższym niż 0,8.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieni?i:

,3a. Współczyruiik iiakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, o którym
mowa w ust. 3 pkt 2, określa się zgodnie z przepisami wydanymi iia podstawie art.
15 ?istawy z dnia 29 sierpiiia 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. 1948
oraz Dz.U. z 2018 r., poz. 138).

3b. W odniesieniu do obiektów zasilaiiych z więcej niż jednego
indywidualnego źródła ciepła, na potrzeby określenia współczynnika iiakładu
nieodnawialnej energii pierwotnej, o którym mowa w ?ist. 3 pkt 2, dla całości ciepła
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dostarczanego do obiektu, stosuje się odpowiednio metodologię zawartą w
przepisach wydanycli na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o
efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831). ".
5) w art. 56:

a) pktl8wust.lotrzymujebrzmienie:

,18) nie wydaje, warunków przyłączenia do sieci w terminach określonych w
art. 7 ust. 8g-8g3 oraz sg6 i 8g7'l
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,2. Karę pieniężną, o które?j mowa w ust. 1, wymierza Prezes URE w drodze
decyzji administracyjnej.",
c) ust. 2e otrzymuje brzmienie:

,2e. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku, o którym mowa w
ust. l pkt 18, nie może być niższa iiiż 1500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu
warunków przyłączenia.";

Art. 6. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucliomościami (Dz. U. z
2018 r. poz. 2204) art. 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

,7) budowa, utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych iia potrzeby
obronności państwa a także ustanowienie strefy ochronnej terenri zamkniętego, wynikających

z umów lub porozumień międzynarodowych, oclirony graiiicy państwowej lub ze względu na
zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i ?itrzymywanie aresztów
śledczycli, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich;".

Art. 7. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz.
792) wprowadza się następujące zmiany:
a) art. 39k otrzymuje brzmienie:

,Art. 39k Wydaiiie zezwolenia na budowę albo likwidację obiektu ?jądrowego
jest warunkiem uzyskaiiia pozwolenia na budowę, użytkowanie i rozbiórkę tego
obiektu, wydawanego iia zasadacli określoxiych w przepisacli ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), a zezwolenie:
1) na budowę obiektri jądrowego - za%cza się do wnioslu o pozwolenie na
)udowę;

2) na likwidację obiektu jądrowego - załącza się do wnios)cu o pozwolenia na
rozbiórkę.",
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b) art. 55s otrzymuje brzmienie:

,,Art. 55s Wydanie zezwolenia iia budowę składowiska odpadów
promieniotwórczych jest warunkiem uzyskaiiia pozwolenia iia budowę tego
składowiska, wydawanego na zasadach określoiiych w przepisach ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a zezwolenie za%cza się do wniosku o
pozwolenie iia budowę.".

Art. 8. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i 1629) wprowadza się
następujące zmiany:

1) poart.19dodajeart.19awbrzmieniu:

,Art. 19a. 1. Na pisemny wniosek podmiotu ?ibiegającego się o przyłączenie do
sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest obowi.ązane wydać warunki
przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie:

1 ) 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydaiiie warunków przy%czenia do sieci,
w przypadku bud2ynków mieszkalnycli jednorodzimiych, w tym znajdujących się w
zabudowie zagrodowej,

2) 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przy%czenia do sieci,
w pozostałych przypadkach.

2. W szczególnie rizasadnionycli przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacy?jne może przedłużyć terminy określoiie w ?ist. 1, odpowiednio o kolejne 21
albo 45 dni za uprzednim zawiadomieniem podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do
sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kaiializacy?jne jest obowiązane potwierdzić
pisemnie złożenie przez podmiot ribiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o
wydanie warunków przyłączenia do sieci, określając w szczególności da%: złożenia tego
wnioskri.

4. Wniosek o wydanie warunków przy%czenia do sieci zawiera co iiajmniej:
1 ) imie;) i iiazwisko lub iiazwę oraz adres zamieszkaiiia lub siedziby;
2) wskazanie lokalizacji iiiemchon"iości 1?ib obiektu, który ma zostać przy%czony
do sieci, w tym jego adres i iiumer działki ewidency?jnej, iia której się znajduje;
3) informacje o przeznaczeniri i sposobie wykorzystywania nieiuchomości lub
obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;
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4) określenie dobowego zapotrzebowaiiia na wodę z podziałem na wodę do celów
bytowych, technologicznycli, przeciwpożarowych oraz innych z uwzględnieniem
przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku
zanieczyszczeń;

5) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki
bytowe i przemysłowe;

6) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przy%cza w
stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i
sieci uzbrojenia terenu.

5. Do terminów określonych w ust. 1 i 2 nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisacli prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie
wniosku o wydaiiie warunków przy%czenia do sieci, okresów innych opóźnień
spowodowanych z winy podmiotu wnioskrijącego o przy%czenie do sieci albo z
przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego.
6. Sporządzenie planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186), uwzględniającego
warunki przyłączenia do sieci wydaiie przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacy?jne upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci hrb iiiny
podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przy%cza
wodociągowego lub przyłącza kaiializacyjnego zgodnie z tym plaiiem.
7. Warunki przyłączenia do sieci są ważne dwa lata od dnia ich wydania.
8. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacy?jne nie może odmówić odbioru
przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego wykonaiiego zgodnie z
warunkami technicznymi określonymi w wydanych przez to przedsiębiorstwo
wamnkach przy%czenia do sieci.

9.Warunkiem dokonania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne wykonanego przy%cza wodociągowego lub przyłącza kanalizacy?jnego
wykonanego zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w wydanych wamnkach
przy%czenia do sieci, iiie może być hizyskanie pozwolenia iia budowę ani dokonanie
zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli nie są one wymagane iia podstawie przepisów
ustawy z diiia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
10. Nie pobiera się opłat za:
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1) wydanie warunków przy%czenia do sieci, a także za ich zmianę, aktualizację
lub przeniesienie na inny podmiot;

2) odbiór przyłącza wodociągowego hib przy%cza kanalizacyjnego przez
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, a także za wpięcie przyłącza
wodociągowego lub przy%cza kaiializacy?jnego odpowiednio do sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej, ani za żadne inne zezwolenia z tym związane.";
2) w art. 27a w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

,4) wymierzanie kar pieniężnych, o których mowa w art. 29 i 29a;";
3)po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu:

,Art. 29a. 1 . W przypadku gdy przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne nie

wydaje warunków przy%czenia do sieci, w tcrminach określonych w art. 19a ust. 1 Irib
2, organ regulacyjny wymierza temu przedsiębiorstwu, w drodze decyzji,
admiiiistracyjną karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Art. 29 ust. 5
stosuje się odpowiednio.

2. Od decyzji, o którym mowa w ust. l służy odwołaiiie do Prezesa Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

3. Do administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 stosuje się art.
29 ust. 9 - 1 1.";

Art. 9. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 10 rist. 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

,J5) graiiice tererru zamkniętego i jego strefy ochroiinej, w tym stref ochronnych

wyynikających z decyzji lokalizacy?jnych wydanych przez Komisję Planowania przy
Radzie Ministrów w związku z realizacją inwestycji w zakresie obronności i
bezpieczeństwa państwa;";

2) w art. 15 ust. 3 pkt 4b otrzymuje brzmienie:

,,4b) graiiice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,

umieszczonych w planie zagospodarowaiiia przestrzennego województwa ?hib w
ostatecznycli decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii
kole5owe3 o znaczeniri państwowym, lotniska ?iżytku publicznego, iiiwestycji w zakresie
terminalu, przedsięwzięcia Euro 2012 ?rib decyzji lokalizacyjnych wydanych przez
Komisję Planowaiiia przy Radzie Miiiistrów w związJai z realizacją iiiwestycji w
zakresie obromiości i bezpieczeństwa państwa;";
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3) w art. 36 ust. l zdaiiie wstępne otrzymuje brzmienie:

,, Art. 36. 1 . Jeżeli w związk?i z uchwaleniem plami miejscowego albo jego zmianą
korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z
dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe %dź istotnie ograniczone,
właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2 i art.
37 ust. 1, żądać od gminy, albo od władającego terenem zamkniętym, jeżeli uchwalenie
planu lub jego zmiana spowodowane były potrzebami bezpieczeństwa i obroiiności
państwa :";

4) w art. 50 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

,2a. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
budowa sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. Zlll.), wymaga uzyskania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celri publicznego.";
5) w art. 53 ust. 4 po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

,14) właściwym organem wojskowym - w odniesieniu do stref ochronnych
terenów zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej .";
5) w art. 59 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

,2a. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
budowa obiektów budowlanych, o których mowa w art. 29 rist. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaiie, wymaga uzyskaiiia decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.";

Art. 10. W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) wprowadza się
następujące zmiany:

1) w art. 1 ld w ?ist. 1 w pkt 5 wyrazy ,cztery egzemplarze projektu budowlaiiego" zastęp?ije
się wyrazami ,,trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz
projektu arcliitektoniczno-budowlaiiego";

2) w art. llf w ust. l pkt 7 wyrazy ,pro.jektu budowlanego" zastęprije się wyrazami ,,projektu
zagospodarowaiiia działki lub teremi oraz projektu architektoiiiczno-budowlaiiego";
3) w art. 32a sqyrazy ,projektu budowlaiiego" zastęp?ije się wyrazami ,projektu
zagospodarowaiiia działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-bhidowlanego".
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Art. 11. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1614) w art. 15 po rist. 4b dodaje się ust. 4c w brzmieniii:

,4c. Zezwolenia, o których mowa w ust. 3 i 4, do%cza się do wniosku o pozwolenie na
budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.".

Art.l2. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016
r. poz. 1570 oraz z 2018 r. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:
l) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,2. Do akredytacji, autoryzacji i iiotyfikacji jednostek uczestnicz4cych w procesie
oceny i weryfikacji stałości właściwości riżytkowych stosuje się odpowiednio przepisy
rozdziału 4 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i
nadzom rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338). Organem
właściwym do iidzielenia autoryzacji w rozumieniu ait. 27 ust. ] ustawya z dnia 13
kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku jest Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego.";
2) w art. 6b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wyznaczy, w drodze decyzji,
jednostki oceny teclinicznej (JOT), o których mowa w art. 29 rozporządzenia Nr
305/201 1, upoważnioiie do wydawania europejskich ocen technicznych dla grup
wyrobów budowlanych wymienioiiych w Załączniku IV Tabela 1 do tego
rozporządzenia, oraz monitoruje działania i kompetencje wyznaczonycli jednostek,
w tym spełnienie obowiązku określoiiego w art. 30 ust. 2 rozporządzenia Nr
305/2011 .",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,2. Decyzja, o której mowa w ?ist. 1, jest wydawana na wniosek instytutu
badawczego w rozumieniu przepisów ?istawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
iiistytutach badawczycli (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 il669 oraz z 2019 r. poz. 534)
lub iiistytut?i Sieci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 Iritego 2019 r. o Sieci
Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534) spełniającej wymagaiiia dla
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jednostek oceny teclinicznej, określone w Za%cznikri IV Tabela 2 do
rozporządzenia Nr 305/20 11 .",
c) ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,1) oznaczenie instytutu badawczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub instytutu Sieci w rozumieniri
przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz
składającego wniosek, jego siedzi% i adres;",
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,6. Główny Inspektor Nadzoru B?idowlanego, w drodze decyzji, ogranicza
zakres właściwości albo uchyla decyzję, o której mowa w ust. 1, w przypadk?i
stwierdzenia, że jednostka oceny technicznej przestała spełniać wymagania, o
których mowa w rist. 2.";
3) w art. 9:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) wyznaczoiie przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego instytuty
badawcze w rozumieniri ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
lub instytuty Sieci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci
Badawczej Łukasiewicz, zwane dalej ,krajowymi jednostkami oceny technicznej".",
b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

,11. Główny Inspektor Nadzoru Bridowlaiiego, mając na uwadze konieczność

zapewnienia wydawania krajowycli ocen technicznych dla wyrobów budowlaiiycli
określonych w przepisach wydanycli na podstawie ait. 8 ust. 8, wyznacza, w drodze
decyzji, krajowe jednostki oceny technicznej, ripoważnione do wydawania
krajowych ocen technicznych, oraz monitoruje działania i kompetencje jednostek
upoważnionycli do wydawania tych ocen.",
c) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

,,12. Decyzję, o której mowa w rist. 11, wydaje się na wniosek iiistyatutu
badawczego lub instytutu Sieci, jeżeli spełnia wymagania dotyczące jednostek do
spraw oceny technicznej określoiie w Tabeli 2 Za%cznika IV do rozporządzenia Nr
305/201 1. Ponadto, iiistytut badawczy lub instytut Sieci powinien wykazać się
znajomością })olskich Norm wyrobów w zakresie wnioskowanej właściwości oraz
metod badań i obliczeń dla wyrobów budowlanych.",
d) ust. 13 pkt 1 otrzynmje brzmienie:
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,1) oznaczenie instytutu badawczego lub instytutu Sieci składającego wniosek,
jego siedzibę i adres;",
e) ust. 16 otrzyrrm.je brzmienie:

,,16. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, w drodze decyzji, ogranicza
zakres właściwości krajowej jednostki oceny technicznej albo uchyla decyzję, o
które3 mowa w ust. 11, w przypadku stwierdzenia, że jednostka przestała spełniać
w części albo w całości wymagania niezbędne do uzyskania upoważnienia do
wydawania kra;3owych ocen technicznycli.",
f) ust. 17 otrzymuje brzmienie:

,17. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi wykaz jednostek
upoważnionych do wydawaiiia krajowycli ocen technicznycli oraz zamieszcza go w
Biuletynie Informacji Publicznej wraz z informacją o zakresie przedmiotowym
upoważnienia do wydawania krajowych ocen technicznych.";

4) w art. 14 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 - 11 w
brzmieniu:

,8) wydawanie decyzji dotyczących jednostek oceny technicznej, o którycli mowa w art.
6b rist. 1 i 6;

9) wydawaiiie decyzji dotyczących krajowych jednostek oceny technicznej, o którycli
mowa w art. 9 ust. 1l i 16;

10) prowadzenie wykazu jednostek upowaznionych do wydawania krajowych ocen
technicznycli;

11) autoryzacja i iiotyfikacja jednostek wykonujących zadania strony trzeciej w
procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów
tudowlaiiych.";

Art. 13. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o fiiiansowym wsparciu rodzin i innycli
osób w iiabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1407 oraz z 2018 r. poz.
1669) w art. 5 w ust. 4 wyrazy ,,zatwierdzoiiego projektu budowlaiiego" zastępcije się
wyrazami ,,projektu technicznego".

Art. 14. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1 044 z późn. zm.) w załączniku w części I:
1) w ?ist. 9a-9c Kolumna 2 otrzyrmije brzmienie:
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,9a. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 rist. 1 pkt l
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn.
zm.), od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

9b. Przyjęcie zgłoszenia dotycz4cego budowy sieci, o którycli mowa w art. 29 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:
l) o długości powyźej l kilometra,
2) o długości do 1 kilometra

- od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

9c. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy, o której mowa w art. 29 rist. 3
pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ
nie wniósł sprzeciwu";

2) w ust. 10 Kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

,Zatwierdzenie projektu zagospodarowaiiia działki lub terenu lub architektonicznobudowlanego";

3) w ust. 1 la Kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

,lla. Decyzja o przeniesieniii na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków
wynikających ze zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o którycli mowa w art. 29
ust. 1 pkt l i 2 oraz rist. 3 pkt 1 lit. a ?istawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od
którego właściwy organ iiie wniósł sprzeciwu".

Art. 15. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu iiiformacji o
środowisku i jego oclironie, udziale społeczeństwa w oclironie środowiska oraz ocenacli
oddziaływaiiia na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) użyate w art. 72 ?ist. 1 pkt 1, ust. 2
pkt 1 a, ?ist. 2b oraz w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. c w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy
,projekt budowlariy" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku
wyrazami ,projekt zagospodarowania działki lub terenu lub projekt architektonicznobudowlaiiy".

Art. 16. W ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowaiiia i
realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1380) w art.
6 w ?ist. 1 w pkt 5 wyrazy ,cztery egzemplarze projektu budowlaiiego" zastęprije się wyrazami
,trzy egzemplarze projekt?i zagospodarowaiiia działki lub tererm oraz projektu
architektoniczno-budowlanego".
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Art. 17. W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1870) wprowadza się następujące zmiany:
1) wait. 16a:

a) w ust. 1 wyrazy ,,Projekty budowlane" zastępuje się wyrazami ,Pro3ekty
zagospodarowaiiia działki lub terenu, architektoiiiczno-budowlane i techniczne':

b) w rist. 3 wyrazy ,projektów budowlaiiych" zastępuje się wyrazami ,projektów
zagospodarowania działki lub terenu, projektów architektoniczno-budowlanych i
technicznych";

2) w art. 25 w ust. la wyrazy ,projekcie budowlanym" zastępuje się wyrazami ,projekcie
zagospodarowania działki lub terenu, lub projekcie architektoiiiczno-budowlanym".
Art. 18. W ristawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowaiiia do
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 433, z
późn. zm.) w art. 6 w ust. 1 w pkt 6 wyraz ,,cztery" zastępuje się wyrazem ,trzy".
Art. 19. W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu
mieszkalnego lub dornu jednorodzinnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1468):

1) w art. 21 w pkt 5, wyrazy ,projektem architektoniczno-budowlanym" zastępuje się
wyrazami ,projektem budowlanym";

2) w za%czniku w części III w pkt 5 wyrazy ,projektem architektoniczno-budowlanym"
zas%:puje się wyrazami ,,projektem budowlaiiym".

Art.20. W iistawie z dnia 29 sierpiiia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984) w art. 6 i 7 użyate w różnej liczbie i przypadku wyrazy
,projekt arcliitektoniczno-budowlany" zastęprije się riżytymi w odpowiedniej liczbie i w
odpowiednim przypadku wyrazami ,projekt techniczny".

Art. 22. W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniacli w przygotowaniri i realizacji
inwestycji mieszkaiiiowych oraz iiiwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496) art.
25 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) przed wydaniem decyzji o pozwoleni?i na budowę lub odrębnej decyzji o
zatwierdzeniu projektu zagospodarowaiiia działki lub teren?i oraz projektu architektonicznobudowlanego właściwy organ admiiiistracji architektoniczno-budowlanej sprawdza zgodnos;ć
projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z
uchwa%, o której mowa w ust. l ;".
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Art. 23. 1. Do spraw uregulowaiiych ustawą zmienianą w art. 1, wszczętych i nie
zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ristawy, przepisy ustawy zmieniaiiej w art.
1, stosuje się w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem art. 36a ust. 5 - 5b ristawy
zmienianej w art. 1, który stosuje się w brzmieniu nadaiiym niniejszą ustawą.

2. Do zamierzeń budowlanych, dla których przed dniem wej ścia w życie ustawy wydano
decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonaiio skutecznego zgłoszenia przepisy ristawy
zmienianej w art. ], stosuje się w brzmieniu nadanym iiiniejszą ustawą. Przepisów
dotyczących projektu technicznego nie stosuje się.

Art. 24. ]. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, inwestor do
wniosku o wyadanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wnioskri o zatwierdzenie projektu
budowlanego, albo zgłoszenia budowy może do%czyć projekt budowlany sporządzony na
podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w
zakresie wydawania decyzji pozwolenia na budowę oraz przyjmowania zgłoszeń, stosuje się
w brzmieniu dotychczasowym. Przepisów dotyczących projektu technicznego iiie stosuje się.
3. Jeżeli projekt budowalny, o którym mowa w ust. 1 wymaga uzgodnienia na podstawie
przepisów ustaw zmienianycli w art. 2 oraz w art. 3, uzgodnień tych iiależy dokonać na
podstawie przepisów tych ustaw w brzmieniu dotycliczasowym, w terminie 12 miesięcy od
dnia we?jścia w życie niniejszej ustawy.

4. W przypadku, gdy po dniu wejścia w życie ustawy została wydaiia decyzja o
pozwoleniu iia budowę zatwierdzająca projekt budowlany sporządzony iia zasadach
określonycli w ust. 1 albo przyjęto zgłoszenie z takim projektem, przepisy ustaw zmienianych
w art. 2, art. 3, art. 6, art. 7 pkt 2, art. 8, art. 9, art. 10, ait. 1l, art. 17, art. 18, art. 19 stosuje
się w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 25. 1. Dzienniki budowy, moiitażu i rozbiórki wydaiie lub ostemplowane przez

organy administracji architektoiiiczno - budowlaiiej przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy zachowują ważność i powiiiny być prowadzone w sposób określoiiy w przepisacli
wykonawczych wydanycli na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy zmienionej w art. 1 w brzmieniu
dotychczasowym.

2. Dzienniki budowy, montażu i rozbiórki wydrukowane przed dniem wejścia w życie
iiiniejszej ustawy mogą staiiowić, po ich ostemplowaniu przez orgaii adn"iinistracji
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architektoiiiczno - budowlanej, ?irzędowy dokument przebiegu robót budowlaiiych oraz
zdarzeń i okoliczności zacliodzącycli w toku wykonywania tych robót, po dniu we?jścia w
zycie niniejszej ustawy.

Art. 27. 1 . Do wniosków o określenie warunków przy%czenia do sieci przedsiębiorstw
energetycznych złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy
ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do spraw wszczętych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 18 ustawy zmieniaiiej w art. 5 i
iiie zakończonych decyzją prawomocną do dnia wejścia w życie iiiniejszej ustawy, przepisy
ustawy, o której mowa w art. 5, stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

Art.28. 1. Do spraw uregulowanych ustawą zmienianą w art. 8, dotycz4cych
wydawania warunków przy%czenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, odbiom
przy%czy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przy%czania ich do sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych, wszczętycli i iiie zakończonych do dnia, w którym upływa termin, o którym
mowa w ust. 2, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, rady gmin dostos?iją treść
regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujących iia obszarze ich
właściwości w zakresie w jakim SE! sprzeczne z art. 19a ustawy zmienianej w art. 8 w
brzmieniu nadanym niniejsz4 ustawą.

3. Po upływie termin?i, o którym mowa w ust. 2 regulaminy dostarczania wody i
odprowadzania ścieków, których treść pozostaje w sprzeczności z art. 1 9a ustawy zmienianej
w art. 8 tracą ważnos;ć w części pozostającej w sprzeczności z tym przepisem.
4. Warunki przy%czenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wydaiie przez
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne przed we.jściem w życie niniejszej ristawy
zachowują moc przez okres 2 lat od dnia we?jścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 29. Do spraw uregulowanych ustawą wymienioną: w art. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18 J9, 20, 21 wszczętych i niezakończoiiych przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustaway stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 30. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydaiie na podstawie:

1) art. 32 ?ist. 5 ?istawy zmieniaiiej w art. 1, w brzmieni?i dotychczasowym - zachowują
moc, do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydaiiych iia podstawie art. 32 rist. 5
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ristawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz.ą ustawą, nie dłużej jednak iiiż 12
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,

2) art. 45 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym - zachowują
moc, do dnia we?jścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 45 ust.
10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu iiadaiiym iiiiiiejszą ustawą, iiie dłużej jednak niż
12 miesięcy od dnia we?jścia w życie niniejszej ustawy,

3) art. 59d ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia we?jścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 59d ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadaiiym iiiniejszą ustawą, jednak nie dłużej iiiż 12 miesięcy od dnia wejscia w
życie niniejszej ustawy,

4) art. 82b ust. 8 ustawy zmienianej w art. l , zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydaiiych na podstawie ait. 82b ust. 8 ristawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak iiie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w
zycie niniejszej ustawy,

5) art. 6g ustawy zmienianej w art. 3, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 6g ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu
iiadanym niiiiejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy i mogą być w tym okresie zmieniane.

Art.31. Ustawa wcliodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia z
wyjątkiem przepisu art. 5 pkt 2 lit. b w zakresie w jakirn dodaje do art. 7 ustawy z dnia 10

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ust. 8g2, który wchodzi w życie po upływie 12
miesięcy do dnia ogłoszenia.

