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arunki techniczne i inne akty prawne 

Najnowsze 31. wydanie zbioru zawierającego najważniejsze akty  
prawne z zakresu prawa budowlanego uwzględnia zmiany wynikające 
m.in. z ustaw:
–  z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających  

rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11),
–  z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu  

termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw  
(Dz.U. poz. 2127).

Dodano także rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. poz. 1609).

W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający  
odnalezienie poszczególnych zagadnień, a zaakcentowane kolorowym 
tłem tytuły przed jednostkami redakcyjnymi aktów prawnych  
objaśniają ich sens.
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PRAWO BUDOWLANE

UWZGLĘDNIONO ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM:

• 24 czerwca 2020 r. – ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania 
kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 
oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem 
 COVID-19 (Dz.U. poz. 1086 ze zm.)

• 31 lipca 2020 r. – ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne 
i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 782)

• 3 sierpnia 2020 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 lipca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 
poz. 1333)

• 19 września 2020 r. – ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 471 ze zm.)

• 5 stycznia 2021 r., 19 stycznia 2021 r., 4 lutego 2021 r., 1 lipca 2021 r. – ustawa 
z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 11)

• 1 lipca 2021 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 
poz. 2320)

• po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 17 grudnia 2020 r. o promowaniu 
wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (druk sejmowy nr 809; 
oczekuje na podpis Prezydenta RP)

• z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie 
protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsłu-
gującego centralną ewidencję emisyjności budynków – ustawa z 28 paździer-
nika 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. poz. 2127)



USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH 
ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, 

PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, 
INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH 

NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH

• 20 października 2020 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z 16 paźdizernika 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO 
ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO

• 19 września 2020 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1609)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW 
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ 

BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

• 19 września 2020 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju z 16 września 2020 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1608)

• 25 grudnia 2020 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju z 21 grudnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 2351)
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USTAWA
z dnia 7 lipca 1994 r.

PRAWO BUDOWLANE1

(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333;
zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2127, poz. 2320; z 2021 r. poz. 11)*

1 Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej:
 1) dyrektywy Rady 92/57/EWG z 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych 

wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budo-
wach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/
EWG) (Dz.Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 5, t. 2, str. 71);

 2) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. 
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.Urz. UE L 153 z 18.06.2010, 
str. 13);

 3) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmienia-
jącej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.Urz. 
UE L 140 z 05.06.2009, str. 16 ze zm.).
* Uwzględniono zmianę wprowadzoną ustawą z 17 grudnia 2020 r. o promowaniu 

wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (druk sejmowy nr 809; 
oczekuje na podpis Prezydenta RP), która wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.
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Rozdział 1
Przepisy ogólne

Przedmiot regulacji

Art. 1. Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działal-
ność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiek-
tów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicz-
nej w tych dziedzinach.

Ustawa – wyłączenia; stosunek do innych ustaw

Art. 2. 1. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych.
2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczególności:

1) prawa geologicznego i górniczego – w odniesieniu do obiektów budow-
lanych zakładów górniczych;

2) prawa wodnego – w odniesieniu do urządzeń wodnych;
3) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – w odniesieniu do obiektów 

i obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów i obszarów 
objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

Definicje

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź 

obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uży-
ciem wyrobów budowlanych;



14

Prawo budowlane

2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest 
trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć bu-
dynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej 
lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkal-
nego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 
30% powierzchni całkowitej budynku;

3) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędą-
cy budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, 
lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące in-
stalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urzą-
dzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądro-
wych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową;

3)2 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, 
mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice rekla-
mowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

2 Art. 3 pkt 3 zmieniony przez art. 93 ustawy z 17 grudnia 2020 r. o promowaniu 
wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (druk sejmowy nr 809; 
oczekuje na podpis Prezydenta RP) zmieniającej nin. ustawę po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.

Art. 3
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Prawo budowlane

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmen-
tarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, mor-
skich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową;

3a)3 obiekcie liniowym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego 
charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga 
wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, 
rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, 
umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy 
oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji 
kablowej, kable zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable te-
lekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej 
nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budow-
lanego.

4) obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;
5) tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt 

budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym 
od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 
miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale 
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej 
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące 
maszty antenowe;

5a) przenośnym wolno stojącym maszcie antenowym – należy przez to ro-
zumieć wszelkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne 

3 Art. 3 pkt 3a zmieniony przez art. 6 pkt 1 ustawy z 10 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 11) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 stycznia 2021 r.

Art. 3
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bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym, lub 
szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz z odcią-
gami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radioko-
munikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego 
montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej;

6) budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego 
w okreś lonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiek-
tu budowlanego;

7) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego;

7a) przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budow-
lanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych 
lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem cha-
rakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, 
wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg 
są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie 
niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

8) remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym do-
puszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym;

9) urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia tech-
niczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użyt-
kowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządze-
nia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, 
a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;

10) terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzo-
ne są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy;

11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy 
przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowa-
nia wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych;

Art. 3
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12) pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyj-
ną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie 
robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;

13) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słu-
żące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przy-
padku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu;

14) dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

14a) mapie do celów projektowych – należy przez to rozumieć mapę do celów 
projektowych w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dni a 17 maja 1989 r. 
– Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 
i 1086);

14b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – należy przez to rozumieć 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych w ro-
zumieniu art. 2 pkt 7b ustawy z dnia  17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne 
i kartograficzne;

15) terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym 
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

16–18) (uchylone)
19) organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy okreś-

lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117);

20)4 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wy-
znaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zabudowie tego terenu.

21–23) (uchylone)

4 Art. 3 pkt 20 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z 13 lutego 2020 r. (Dz.U. poz. 471) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 września 2020 r.

Art. 3
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Prawo budowlane
W

arunki techniczne i inne akty prawne 

Najnowsze 31. wydanie zbioru zawierającego najważniejsze akty  
prawne z zakresu prawa budowlanego uwzględnia zmiany wynikające 
m.in. z ustaw:
–  z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających  

rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11),
–  z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu  

termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw  
(Dz.U. poz. 2127).

Dodano także rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. poz. 1609).

W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający  
odnalezienie poszczególnych zagadnień, a zaakcentowane kolorowym 
tłem tytuły przed jednostkami redakcyjnymi aktów prawnych  
objaśniają ich sens.
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