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PRAWO BUDOWLANE

UWZGLĘDNIONO ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM:

• 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)

• 12 lutego 2021 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 lutego 2021 r., P 15/17 (Dz.U. 
poz. 282)

• 18 lutego 2021 r. – ustawa z 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii 
elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz.U. poz. 234 ze zm.)

• 13 maja 2021 r. – ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 784)

• 5 października 2021 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych 
(Dz.U. poz. 2320 ze zm.)

• 20 grudnia 2021 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 2 grud-
nia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 
poz. 2351)

• 3 stycznia 2022 r. – ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. poz. 1986)

• 29 stycznia 2022 r. – ustawa z 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 88)

• 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)



ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SPOSOBU 
PROWADZENIA DZIENNIKÓW BUDOWY, 

MONTAŻU I ROZBIÓRKI

• 19 września 2021 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 6 września 
2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 
poz. 1686)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO 
ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO

• 1 lipca 2021 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 czerwca 
2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. poz. 1169)

• 25 grudnia 2021 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 23 listopada 
2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. poz. 2280)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW 
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ 

BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

• 17 lutego 2022 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 31 stycznia 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 248)
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USTAWA
z dnia 7 lipca 1994 r.

PRAWO BUDOWLANE1

(tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351;
zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 88)

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

nych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych 
budowach (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 zmieniają-
cej 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.).
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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 okreś la 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;
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nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia bu-
dowlanego.

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 
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;

Art. 3
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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)

Prawo zabudowy nieruchomości gruntowej 
(zasada wolności budowlanej)

Art. 4. Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wy-
każe prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warun-
kiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.

Obiekt budowlany – zasady projektowania; zasady użytkowania; 
świadectwo charakterystyki energetycznej; osoba sporządzająca 
świadectwo charakterystyki energetycznej; rejestr osób, 
które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin uprawniający 
do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Art. 5. 1. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, 
wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwa-
gę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób okreś-
lony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, zapewniając:

1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych 
okreś lonych w załączniku I do rozporządzenia Par lamentu Europej-
skiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiają-
cego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

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. 4–5
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Najnowsze 32. wydanie zbioru zawierającego najważniejsze akty 
prawne z zakresu prawa budowlanego uwzględnia zmiany wynikające 
m.in. z ustaw:
–  z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane  

oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. poz. 1986),

–  z 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku  
z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2022 r. poz. 88).

Dodano także rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  
z 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników  
budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. poz. 1686).

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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