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PRZEDMOWA

Budownictwo jest jedną z  najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki, 
która ma istotny wpływ na rozwój przemysłu i innych sektorów gospo-
darki, zapewnia wiele miejsc pracy, a także odgrywa istotną rolę w reali-
zacji polityki mieszkaniowej. Z tej perspektywy celem prawa budowlanego 
powinno być zapewnienie możliwości efektywnej realizacji inwestycji bu-
dowlanych. Obok interesów inwestorów w procesie inwestycyjnym wy-
stępują jednak inne wartości, takie jak bezpieczeństwo, zdrowie i higiena, 
środowisko, a także coraz silniej akcentowane w prawie dostępność dla 
osób ze szczególnymi potrzebami, efektywność energetyczna czy też roz-
wój zrównoważony.

Polskie Prawo budowlane zostało uchwalone już ponad 28  lat temu. 
Od tego czasu ustawa została wielokrotnie nowelizowana, a także stała się 
przedmiotem licznych analiz i dyskusji z udziałem prawników, inżynie-
rów i przedstawicieli biznesu, reprezentujących perspektywę teoretyczną 
oraz praktyczną. Równocześnie stosowanie przepisów Prawa budowla-
nego ujawniło liczne wątpliwości interpretacyjne, które najczęściej były 
rozwiązywane i wyjaśniane przez sądy administracyjne, które stworzy-
ły bogaty dorobek orzeczniczy.

W ramach długo dyskutowanej reformy prawa procesu inwestycyjno-bu-
dowlanego przez wiele lat ścierały się dwie koncepcje. Pierwsza zakładała 
zmianę o  charakterze rewolucyjnym, której istotą miało być uchwale-
nie zupełnie nowej ustawy. Druga koncepcja była oparta na podejściu 
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ewolucyjnym, zgodnie z którym miało dochodzić do etapowego rozwią-
zywania zidentyfikowanych problemów. Ostatecznie ustawodawca wybrał 
drugie podejście.

Oddajemy w  ręce Czytelników komentarz uwzględniający najnow-
sze zmiany wynikające ustawy z 7.07.2022 r. o zmianie ustawy – Prawo 
budowlane oraz niektórych innych ustaw, które częściowo weszły w ży-
cie 1.08.2022  r., a  częściowo zaczną obowiązywać od 1.01.2023  r. oraz 
27.01.2023 r. Zmiany te przede wszystkim stanowią kolejny etap cyfryzacji 
procesu inwestycyjnego, która stwarza szansę na zwiększanie efektywno-
ści działania administracji budowlanej.

Komentarz prezentuje praktyczne podejście do omawianej ustawy z uwa-
gi na to, że Autorzy od wielu lat łączą pracę naukowo-dydaktyczną oraz 
wykonywanie zawodów adwokata lub radcy prawnego. Przedstawione 
rozważania uwzględniają również najnowsze orzecznictwo sądowe, a tak-
że dorobek doktryny prawa budowlanego.

Warszawa, 16 sierpnia 2022 r.

Dominik Sypniewski
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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, poz. 1557)

 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 dnia 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.).
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ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

 Art. 1. [Przedmiot regulacji]

Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działal-
ność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i  roz-
biórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów 
administracji publicznej w tych dziedzinach.

 1. Najczęściej spotykaną praktyką legislacyjną jest określanie zakresu ustawy 
w jej pierwszym artykule. Ma to szczególne znaczenie, gdy okoliczności te 
nie wynikają wprost z nazwy aktu prawnego, choć oczywiście tytuł usta-
wy powinien odnosić się do tego zakresu. Dodatkowym zabiegiem może 
być umieszczenie w ustawie preambuły, która w ogólny sposób formułu-
je założenia, jakie przyświecały ustawodawcy wprowadzającemu taki akt 
prawny. Taka praktyka dotyczy w szczególności najważniejszych aktów 
prawnych lub mających szczególne znaczenie dla społeczeństwa. Jednak 
pierwszą informację o tym, z jakim aktem mamy do czynienia, stanowi 
tytuł ustawy. Większość tych regulacji nosi tytuł „ustawa o określonej ma-
terii”. Ustawy o charakterze systemowym otrzymują miano kodeksu. Tytuł 
ten sugeruje, że jest to najważniejszy akt prawny w danej gałęzi prawa, 
w sferze materialnej bądź też procesowej. W polskim porządku prawnym 
mamy zatem m.in. Kodeks cywilny oraz Kodeks postępowania cywil-
nego czy Kodeks karny oraz Kodeks postępowania karnego. Na gruncie 
prawa administracyjnego ustawodawca zdecydował się na kodyfikację 
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procedury administracyjnej, rezygnując z takiego zabiegu w odniesieniu 
do materialnego prawa administracyjnego. Takie podejście nie powinno 
budzić żadnych wątpliwości, ponieważ nie dałoby się zebrać w jeden akt 
prawny wszystkich czy nawet większości regulacji prawnych z  zakresu 
prawa administracyjnego materialnego. Stąd też prawo administracyjne 
materialne składa się z dużej liczby ustaw przyporządkowanych różnym 
działom prawa administracyjnego czy też poświęconych określonym 
organom administracji publicznej lub określonym zagadnieniom spo-
łecznym. Jednym z tych działów jest właśnie prawo budowlane, któremu 
poświęcona jest komentowana w niniejszym opracowaniu ustawa.

 2. Tytuł aktu prawnego – „Prawo budowlane” – sygnalizuje, że ustawa ta 
reguluje istotną materię tak życia społecznego, jak i gospodarczego oraz 
że czyni to kompleksowo. W myśl § 19 pkt 2 załącznika do rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002  r. w  sprawie Zasad Techniki 
Prawodawczej2 ustawę można określić mianem Prawa, gdy wyczerpująco 
reguluje obszerną dziedzinę prawa. Pomimo że od czasu uchwalenia tych 
przepisów pojawiały się głosy de lege ferenda, żeby przyjąć jeszcze bardziej 
kompleksową regulację oraz nazwać ją kodeksem budowlanym, to nadal 
w polskim porządku prawnym obowiązuje komentowana ustawa, a dzia-
łalność budowlana jest regulowana przez inne ustawy oraz liczne akty 
wykonawcze.

Komentowana ustawa nie posiada preambuły, choć taki zabieg legislacyj-
ny był stosowany w poprzednich aktach prawnych dotyczących prawa bu-
dowlanego. Przykładowo art. 1 ustawy z 24.10.1974 r. – Prawo budowlane3 
poprzedzony był preambułą o doniosłym wydźwięku, stanowiącą, że „Ro-
la budownictwa w rozwoju socjalistycznej gospodarki oraz w podnoszeniu 
poziomu życia społeczeństwa wymaga stałego doskonalenia działalności 
budowlanej, zgodnie z potrzebami gospodarki narodowej oraz interesem 
społecznym. Kierując się tymi względami, a zwłaszcza dążąc do uspraw-
niania procesu przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, zapew-
nienia ładu przestrzennego w zabudowie miast i wsi, wzmożenia ochrony 

 2 Dz.U. z 2016 r. poz. 283.
 3 Dz.U. Nr 38 poz. 229 ze zm.
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środowiska, zapewnienia wysokiej jakości budownictwa i podniesienia 
jego efektywności, pełniejszego wykorzystania osiągnięć nauki i techni-
ki, a także usprawnienia działalności organów administracji państwowej 
w budownictwie, stanowi się, co następuje (…)”. Pomimo że preambuła ta 
nawiązuje do nieaktualnego pojęcia jak socjalistyczna gospodarka, to co 
do meritum zachowuje aktualność, a przynajmniej zachowywała w roku 
1994, kiedy uchwalono obowiązującą ustawę. Bez wątpienia dziś w takiej 
preambule powinno się znaleźć co najmniej nawiązanie do prawa własno-
ści, wolności gospodarczej, a także zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska.

 3. Komentowany przepis określa zakres przedmiotowy ustawy. Stanowi on, 
że ustawa normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budo-
wy, utrzymania i  rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady 
działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Przepis 
ten określa zatem trzy kluczowe kwestie dla komentowanej ustawy, a mia-
nowicie wskazuje, że:

1) reguluje czynności podejmowane w procesie budowlanym przez jego 
uczestników;

2) podstawowym pojęciem ustawy jest obiekt budowlany;
3) organy administracji publicznej wykonują zadania publiczne w pro-

cesie budowlanym.

Artykuł 1 nie stanowi wprost o podstawowych adresatach tego aktu praw-
nego, jednak dokonując jego wykładni, można wywieść podstawowych 
adresatów ustawy.

 4. Definicja legalna „obiektu budowlanego” znajduje się w  art.  3 pkt  1 
pr. bud., zgodnie z którym przez to pojęcie należy rozumieć budynek, 
budowlę bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewnia-
jącymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Jest to pojęcie dość ob-
szerne i  obejmuje w  zasadzie wszystkie obiekty podlegające regulacji 
ustawy, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w art. 2 pr. bud. Bez wąt-
pienia obiekty budowlane stanowią główny przedmiot zainteresowania 
ustawy.
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 5. Komentowany przepis wskazuje również na działania, które będą pod-
legać regulacji ustawowej. Odnosi się to do projektowania, budowania, 
utrzymania oraz rozbiórki obiektu budowlanego. Działania te określają 
w  zasadzie cały cykl życia obiektu budowlanego. Uzupełniając, można 
wskazać, że  ustawodawca wprowadził różne kategorie robót budowla-
nych, takich jak rozbudowa, nadbudowa, odbudowa czy też przebudowa 
lub remont. Określając te działania, ustawodawca pośrednio wskazał pod-
stawowych adresatów komentowanej ustawy. W zakresie projektowania 
będą to osoby wykonujące samodzielną funkcję techniczną w budownic-
twie, polegającą na projektowaniu, sprawdzaniu projektów architektonicz-
no-budowlanych i technicznych oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego. 
W zakresie budowy i rozbiórki będą to działania inwestora, jak również 
podmiotów zajmujących się kierowaniem budową lub innymi robotami 
budowlanymi oraz wykonywaniem nadzoru inwestorskiego. W  zakre-
sie utrzymania obiektu budowlanego adresatem ustawy są właściciele, 
użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości, także osoby sprawują-
ce kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych. Dodatkową 
grupę adresatów norm prawnych zawartych w ustawie, wobec powyższe-
go wyliczenia, stanowią strony postępowań administracyjnych regulowa-
nych przez komentowane przepisy.

 6. Ostatnim obszarem określonym ustawą są zasady działania organów ad-
ministracji publicznej w tych dziedzinach. Odnosi się to do tzw. organów 
administracji budowlanej, które obejmują organy administracji architek-
toniczno-budowlanej: starostę i wojewodę, organów nadzoru budowla-
nego, które obejmują powiatowego inspektora nadzoru budowlanego 
i  wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, a  także Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, który jest organem wspólnym dla oby-
dwu pionów administracji budowlanej.

 7. Komentowany przepis wskazuje więc właściwie wszystkie obszary unor-
mowane ustawą. Poza wymienionymi w nim zagadnieniami, ustawa re-
guluje również kwestie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie 
oraz odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia związane 
z budownictwem.
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 Art. 2.	 [Wyłączenia]

1. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych.
2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczegól-
ności:
 1) prawa geologicznego i górniczego – w odniesieniu do obiektów 

budowlanych 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 pod-
stawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 1. Prawidłowa technika prawodawcza wymaga, aby dany obszar stosunków 
społecznych był w całości uregulowany w ramach jednego aktu prawne-
go rangi ustawowej. Wszelkie wyjątki od tej zasady muszą mieć wyraźne 
uzasadnienie. W świetle art. 1 pr. bud. zakres ustawy obejmuje sprawy 
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, 
a zatem wszelkie przejawy aktywności człowieka zmierzającej do prze-
obrażania powierzchni ziemi, a w zakresie gospodarczo i technologicz-
nie uzasadnionym – również przestrzeni pod powierzchnią ziemi. Ten 
niezwykle pojemny zakres regulacji doznaje ograniczeń przewidzianych 
w art. 2 pr. bud. ze względu na uwarunkowania technologiczne oraz wy-
móg posiadania nietypowej wiedzy specjalistycznej.

 2. Prawidłowe zrozumienie linii rozgraniczającej regulację komentowanej 
ustawy oraz Prawa geologicznego i górniczego wymaga przybliżenia kil-
ku pojęć, które są zdefiniowane w tym drugim akcie prawnym. Po pierw-
sze, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 17 p.g.g., wyrobisko górnicze to przestrzeń 
w  nieruchomości gruntowej lub górotworze powstała w  wyniku robót 
górniczych. Z kolei przez roboty górnicze należy rozumieć wykonywanie, 
utrzymywanie, zabezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych oraz 
zwałowanie nadkładu w odkrywkowych zakładach górniczych w związku 
z działalnością regulowaną ustawą (zob. art. 6 ust. 1 pkt 12 p.g.g.). Te dwie 
definicje dotknięte są wadą logiczną tzw. błędnego koła pośredniego – 
wedle ustawy wyrobisko górnicze powstaje w wyniku robót górniczych, 
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	Wykaz skrótów
	Ustawa
	z dnia 7 lipca 1994 r.
	Prawo budowlane
	Rozdział 1
	Przepisy ogólne
		Art. 1.	[Przedmiot regulacji]
		Art. 2.	[Wyłączenia]
		Art. 3.	[Definicje legalne]
		Art. 4.	[Zasada wolności zabudowy]
		Art. 5.	[Obiekt budowlany – zasady projektowania i użytkowania]
		Art. 51–52.	(uchylone)
		Art. 5a.	[Postępowanie dotyczące budowy obiektu liniowego]
		Art. 6.	[Zagospodarowanie terenów]
		Art. 7.	[Przepisy techniczno-budowlane]
		Art. 8.	[Warunki techniczne dla budynków służących bezpieczeństwu lub obronności państwa]
		Art. 9.	[Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych]
		Art. 10.	[Wyroby budowlane]
		Art. 10a.	(uchylony)
		Art. 11.	[Stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia]


	Rozdział 2
	Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
		Art. 12.	[Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie]
		Art. 12a.	[Podstawy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie]
		Art. 12b–12c.	(uchylone)
		Art. 13.	[Uprawnienia budowlane]
		Art. 14.	[Uprawnienia budowlane: specjalizacje i specjalności]
		Art. 15.	(uchylony)
		Art. 15a.	[Zakres uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach]
		Art. 16.	[Przygotowanie zawodowe: rozporządzenie]


	Rozdział 3
	Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
		Art. 17.	[Uczestnicy procesu budowlanego]
		Art. 18.	[Obowiązki inwestora]
		Art. 19.	[Obowiązki zapewnienia inspektora nadzoru inwestorskiego i zapewnienia nadzoru autorskiego]
		Art. 20.	[Obowiązki projektanta]
		Art. 21.	[Uprawnienia projektanta]
		Art. 21a.	[Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie]
		Art. 22.	[Obowiązki kierownika budowy]
		Art. 23.	[Uprawnienia kierownika budowy]
		Art. 23a.	(uchylony)
		Art. 24.	[Zakaz łączenia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego]
		Art. 25.	[Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego]
		Art. 26.	[Uprawnienie inspektora nadzoru inwestorskiego]
		Art. 27.	[Koordynator nadzoru inwestorskiego]
		Art. 27a.	[Czynności geodezyjne]


	Rozdział 4
	Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
		Art. 28.	[Pozwolenie na budowę]
		Art. 29.	[Budowle i roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę]
		Art. 29a.	[Budowa przyłączy]
		Art. 30.	[Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych]
		Art. 30a.	[Obowiązek zamieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej]
		Art. 30b.	[Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę]
		Art. 31.	[Rozbiórka]
		Art. 31a.	[Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe]
		Art. 32.	[Warunki wydania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę]
		Art. 33.	[Wniosek o pozwolenie na budowę]
		Art. 34.	[Projekt budowlany]
		Art. 34a.	[Inwestycja celu publicznego z zakresu łączności publicznej]
		Art. 34b.	[Mapa do celów projektowych]
		Art. 35.	[Sprawdzanie rozwiązań projektowych]
		Art. 35a.	[Kaucja na zabezpieczenie]
		Art. 36.	[Pozwolenie na budowę]
		Art. 36a.	[Zmiana pozwolenia na budowę]
		Art. 36b.	[Zmiany w projekcie technicznym]
		Art. 37.	[Wygaśniecie pozwolenia na budowę]
		Art. 37a.	[Pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego]
		Art. 37b.	[Stwierdzenie nieważności decyzji]
		Art. 38.	[Obowiązek przesyłania pozwolenia na budowę i kopii zgłoszenia]
		Art. 39.	[Prowadzenie robót budowlanych przy zabytkach]
		Art. 39a.	[Prowadzenie robót budowlanych na obszarze Pomnika Zagłady]
		Art. 40.	[Przeniesienie pozwolenia na budowę]
		Art. 40a.	[Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej]


	Rozdział 5
	Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych
		Art. 41.	[Rozpoczęcie budowy i zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych]
		Art. 42.	[Obowiązki inwestora w związku z prowadzeniem robót]
		Art. 43.	[Geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza]
		Art. 44.	[Zawiadomienie o zmianie uczestników procesu budowlanego]
		Art. 45.	[Dziennik budowy, montażu, rozbiórki]
		Art. 45.	[Dziennik budowy]
		Art. 45a.	[Obowiązki kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy]
		Art. 45b.	[Tablica informacyjna]
		Art. 45c.	[Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia]
		Art. 46.	[Przechowywanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych]
		Art. 46.	[Przechowywanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych]
		Art. 47.	[Wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości]


	Rozdział 5a
	Dziennik budowy
		Art. 47a.	[Charakter dziennika budowy]
		Art. 47b.	[Obowiązek prowadzenia dziennika budowy]
		Art. 47c.	[Formy prowadzenia dziennika budowy]
		Art. 47d.	[Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy]
		Art. 47e.	[Podmioty uprawnione do dokonywania wpisów w dzienniku budowy]
		Art. 47f.	[Kopie uprawnień dołączane do dziennika budowy]
		Art. 47g.	[Wydanie dziennika budowy]
		Art. 47h.	[Forma wydania dziennika budowy]
		Art. 47i.	[Przeniesienie uprawnień do prowadzenia robót budowlanych a dziennik budowy]
		Art. 47j.	[Wydanie kolejnego tomu dziennika budowy]
		Art. 47k.	[Zmiana postaci prowadzenia dziennika budowy]
		Art. 47l.	[Zamknięcie dziennika budowy]
		Art. 47m.	[System EDB]
		Art. 47n.	[Założenie konta w systemie EDB]
		Art. 47o.	[Udostępnianie i pozbawianie dostępu do dziennika budowy]
		Art. 47p.	[Dostęp do systemu EDB]
		Art. 47q.	[Administrator systemu EDB]
		Art. 47r.	[Dane przechowywane w systemie EDB]
		Art. 47s.	[Okres dostępu i przechowywania danych w systemie EDB]
		Art. 47t.	[Dostęp organów kontrolnych do systemu EDB]
		Art. 47u.	[Upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie dziennika budowy]
		Art. 47v.	[Termin wydawania dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej]


	Rozdział 5a
	Rozdział 5b
	Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy
		Art. 48.	[Samowola budowlana; postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych]
		Art. 48a.	[Złożenie wniosku o legalizację]
		Art. 48b.	[Dokumenty legalizacyjne]
		Art. 49.	[Sprawdzenie spełnienia wymagań przez dokumenty legalizacyjne; opłata legalizacyjna]
		Art. 49a.	[Zwrot opłaty legalizacyjnej]
		Art. 49b.	(uchylony)
		Art. 49c.	[Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do opłaty legalizacyjnej]
		Art. 49d.	[Wysokość opłaty legalizacyjnej]
		Art. 49e.	[Przesłanki wydania decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego]
		Art. 49f.	[Przesłanki wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego]
		Art. 49g.	[Dokumenty legalizacyjne w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym]
		Art. 49h.	[Sprawdzenia dokonywane w trakcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego]
		Art. 49i.	[Rozstrzygnięcia wydawane w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym]
		Art. 50.	[Inne przesłanki wstrzymania robót budowlanych]
		Art. 50a.	[Następstwa wykonywania robót budowlanych pomimo ich wstrzymania]
		Art. 51.	[Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania]
		Art. 52.	[Adresaci obowiązków określanych w postanowieniach i decyzjach]
		Art. 53.	[Zasady ponoszenia kosztów rozbiórki obiektu budowlanego]
		Art. 53a.	[Wszczęcie postępowania]


	Rozdział 5b
	Rozdział 5c
	Zakończenie budowy
		Art. 54.	[Zawiadomienie organu o zakończeniu budowy]
		Art. 55.	[Obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie]
		Art. 55a.	(uchylony)
		Art. 56.	[Zawiadomienie PIS i PSP o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania]
		Art. 57.	[Załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie]
		Art. 58.	(uchylony)
		Art. 59.	[Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego]
		Art. 59a.	[Kontrola budowy w zakresie jej zgodności z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz z projektem budowlanym]
		Art. 59b.	(uchylony)
		Art. 59c.	[Termin przeprowadzenia kontroli budowy]
		Art. 59d.	[Protokół z obowiązkowej kontroli]
		Art. 59e.	[Podmiot przeprowadzający kontrolę]
		Art. 59f.	[Kara w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie obowiązkowej kontroli]
		Art. 59g.	[Wymierzenie i termin uiszczenia kary]
		Art. 59h.	[Stwierdzanie nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie]
		Art. 59i.	[Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego]
		Art. 60.	[Przekazanie dokumentacji]
		Art. 60.	[Przekazanie dokumentacji]


	Rozdział 5d
	Książka obiektu budowlanego
		Art. 60a.	[Zakres informacji objętych wpisami do książki obiektu budowlanego]
		Art. 60b.	[Obiekty budowlane objęte obowiązkiem prowadzenia książki obiektu budowlanego]
		Art. 60c.	[Założenie książki obiektu budowlanego]
		Art. 60d.	[Osoba odpowiedzialna za prowadzenie książki obiektu budowlanego]
		Art. 60e.	[Osoba uprawniona do dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego]
		Art. 60f.	[Termin dokonania wpisu do książki obiektu budowlanego]
		Art. 60g.	[Zamknięcie książki obiektu budowlanego]
		Art. 60h.	[System c-KOB]
		Art. 60i.	[Przekazanie książki obiektu budowlanego]
		Art. 60j.	[Konto w systemie c-KOB]
		Art. 60k.	[Plan sytuacyjny]
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