
NOWELIZACJA
PRAWA BUDOWLANEGO 2020

 

 

Magdalena Myszura

CZĘŚĆ 2

https://oprawiebudowlanym.pl/


NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO 2020 – CZĘŚĆ 2
   Spis treści

–  3 –

  Spis treści

Wstęp….……………………………………………………………………………………………………….6

 1  Nowe rozdziały w ustawie...............................................................................................7

 2  Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych..............................................9

 2.1  Formalności...................................................................................................................9

 2.2  Dokumenty.................................................................................................................12

 2.3  Budowa domów jednorodzinnych bez projektu technicznego............14

 2.4  Pełne brzmienie przepisu.....................................................................................15

 3  Obowiązki inwestora przed rozpoczęciem robót budowlanych..................17

 3.1  Zapewnienie sporządzenia projektu technicznego..................................19

 3.2  Ustanowienie kierownika budowy...................................................................20

 3.3  Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego..................................22

 3.4  Pełne brzmienie przepisu.....................................................................................23

 4  Geodezyjne wyznaczenie i inwentaryzacja powykonawcza..........................26

 5  Dziennik budowy, rozbiórki, montażu......................................................................30

 5.1  Czym jest i kiedy się go prowadzi......................................................................30

 5.2  Wydawanie.................................................................................................................31

 5.3  Prowadzenie i pierwszy wpis..............................................................................32

 5.4  Rozporządzenie........................................................................................................35

 5.5  Pełne brzmienie przepisu.....................................................................................37

 6  Obowiązki kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy......................39

 6.1  Co wynika ze zmian.................................................................................................41

 6.2  Pełne brzmienie przepisu.....................................................................................42

 7  Tablica informacyjna........................................................................................................44

 8  Ogłoszenie dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia................47

 9  Budowa bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia......................................50

 9.1  Postanowienie o wstrzymaniu budowy.........................................................52

 9.2  Wniosek o legalizację.............................................................................................53



NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO 2020 – CZĘŚĆ 2
   Spis treści

–  4 –

 9.3  Dokumenty legalizacyjne.....................................................................................54

 9.3.1  Budowa bez pozwolenia..............................................................................54

 9.3.2  Budowa bez zgłoszenia................................................................................56

 9.4  Postępowanie po przedłożeniu dokumentów legalizacyjnych............57

 9.5  Opłata legalizacyjna...............................................................................................59

 9.6  Pozostałe zmiany.....................................................................................................60

 9.7  Pełne brzmienie przepisów.................................................................................60

 10  Uproszczone postępowanie legalizacyjne...........................................................67

 10.1  Kiedy przeprowadza się uproszczone postępowanie legalizacyjne

...................................................................................................................................................69

 10.2  Stwierdzenie zagrożenia życia lub zdrowia ludzi....................................70

 10.3  Dokumenty legalizacyjne..................................................................................70

 10.4  Postępowanie po przedłożeniu dokumentów legalizacyjnych.........71

 10.5  Opłata legalizacyjna.............................................................................................73

 10.6  Zgodność z planem miejscowym....................................................................73

 10.7  Pełne brzmienie przepisu..................................................................................74

 11  Inne powody wstrzymania robót.............................................................................78

 11.1  Wstrzymanie robót..............................................................................................79

 11.2  Skutki wykonywania robót pomimo ich wstrzymania..........................81

 11.3  Decyzja......................................................................................................................82

 12  Adresaci obowiązków legalizacyjnych..................................................................85

 13  Wszczęcie postępowania legalizacyjnego...........................................................87

 14  Zakończenie budowy....................................................................................................89

 14.1  Zawiadomienie o zakończeniu budowy......................................................89

 14.2  Częściowe oddawanie obiektu do użytkowania......................................90

 14.3  Dokumenty..............................................................................................................92

 14.4  Kontrola budowy...................................................................................................98

 14.5  Protokół z przeprowadzenia kontroli........................................................100

 14.6  Nieważność decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.............................102



NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO 2020 – CZĘŚĆ 2
   Spis treści

–  5 –

 14.7  Pouczenie i kara za nielegalne użytkowanie obiektu..........................103

 15  Protokoły z okresowych kontroli..........................................................................108

 16  Zmiana sposobu użytkowania................................................................................111

 17  Postępowania wszczynane z urzędu...................................................................117

 18  Przepisy karne...............................................................................................................119

 19  Pozostałe zmiany.........................................................................................................122

 19.1  Okresowe kontrole stanu technicznego..................................................122

 19.2  Książka obiektu budowlanego......................................................................126

 19.3  Wojewoda organem pierwszej instancji..................................................127

 19.4  Zadania organów administracji architektoniczno-budowlanej.....130

 19.5  Właściwość rzeczowa powiatowego inspektora nadzoru 

budowlanego....................................................................................................................136

 20  Dotychczasowe przepisy wykonawcze..............................................................138

Na zakończenie………………………………………………………………………………………..140

Co dalej…………………………………………………………………………………………………....140



NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO 2020 – CZĘŚĆ 2
   Spis treści

–  6 –

  Wstęp

Oddaję w Twoje ręce  drugą część poradnika,  w którym omawiam zmiany

w prawie budowlanym wprowadzone przez Ustawę z dnia 13 lutego 2020 r.

o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.

z 2020  r.  poz.  471,  zmieniony  przez:  Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  695  i  782 )

w brzmieniu aktualnym na dzień  24 czerwca  2020 r.  W tej  części  opisuję

zmiany wprowadzone w rozdziałach 5-10.

W  poradniku  znajdziesz omówienie  zmian,  a  na  końcu  każdego  rozdziału

także pełne brzmienie nowych przepisów z zaznaczeniem na zielono wpro-

wadzonych zmian.  Zaznaczyłam tylko te uregulowania, które faktycznie się

zmieniły. Jeśli wprowadzono nowe brzmienie przepisu, ale z jego treści wy-

nika to samo co dotychczas,  to na zielono jest  zaznaczony jedynie numer

tego artykułu (odpowiedni ustęp albo punkt).

W poradniku powołuję się na:

• ustawę,  która  wprowadziła zmiany,  czyli:  Ustawę  z  dnia  13  lute-

go 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych in-

nych  ustaw  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  471,  zmieniony  przez:  Dz.  U.

z 2020 r. poz. 695 i 782) w brzmieniu aktualnym na dzień  24 czerw-

ca 2020 r., którą nazywam ustawą zmieniającą;

• ustawę, którą zmieniono, czyli: Ustawę  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane  (tekst  jednolity: Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1186;  zmieniony

przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1309, poz. 1524, poz.

1696, poz. 1712, poz. 1815, poz. 2166 i poz. 2170 oraz z 2020 r. poz.

148, 695, 782, 1086), którą nazywam prawem budowlanym.

Gdy podaję tylko numer  artykułu, bez przywołania aktu prawnego, chodzi

o ustawę prawo budowlane.
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 1  Nowe rozdziały w ustawie

  PRZED ZMIANAMI:

Rozdział 5 prawa budowlanego ma tytuł „Budowa i oddawanie do użytku

obiektów budowlanych” i znajdują się w nim artykuły 41-60 dotyczące:

• prowadzenia robót budowlanych;

• samowoli budowlanej;

• zakończenia robót budowlanych.

  PO ZMIANACH:

Zagadnienia z rozdziału 5 prawa budowlanego, tj. art. 41-60, są uregulowa-

ne w trzech osobnych rozdziałach. Pojawiają się nowe przepisy, a niektóre

istniejące zostają uporządkowane, dzięki czemu stają się bardziej czytelne.

Rozdział 5 prawa budowlanego otrzymuje tytuł „Rozpoczęcie i prowadzenie

robót budowlanych” i znajdują się w nim art. 41-47 dotyczące m.in.:

• formalności  związanych z  rozpoczęciem  budowy (rozdział 2 niniej-

szego poradnika);

• obowiązków  inwestora  związanych  z  prowadzeniem  budowy  (roz-

dział 3);

• geodezyjnego  wyznaczenia  obiektów  i  inwentaryzacji  powykonaw-

czej (rozdział 4);

• dziennika budowy, montażu, rozbiórki (rozdział 5);

• obowiązków kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy (roz-

dział 6);
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• tablicy informacyjnej (rozdział 7);

• ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy

i ochrony zdrowia (rozdział 8);

• przechowywania dokumentów stanowiących podstawę prowadzenia

robót oraz zgody na skorzystanie z sąsiedniej nieruchomości, gdy jest

to niezbędne do prowadzenia robót (te przepisy nie zmieniają się po

nowelizacji, więc ich nie omawiam w niniejszym poradniku).

Ponadto  zostaje  wprowadzony  rozdział  5a  pod  tytułem  „Postępowanie

w sprawie  rozpoczęcia  i prowadzenia  robót  budowlanych  z  naruszeniem

ustawy”, w którym znajdują się art. 48-53a dotyczące m.in.:

• samowoli budowlanej;

• procedury legalizacyjnej;

• opłaty legalizacyjnej;

• uproszczonego  postępowania  legalizacyjnego  (przeprowadzanego

w sytuacji, gdy od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat),

• wstrzymania robót.

Zmiany w powyższych przepisach omawiam w rozdziałach 9-13 niniejszego

poradnika.

Zostaje też dodany rozdział 5b pod tytułem „Zakończenie budowy”, w któ-

rym znajdują się art. 54-60 dotyczące m.in.:

• przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego;

• zawiadamiania PIS i PIP o zakończeniu budowy;

• decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

• kontroli budowy;

• kar za nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli oraz za niele-

galne użytkowanie obiektu.

Zmiany w tych przepisach omawiam w rozdziale 14.
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 6  Obowiązki kierownika budowy przed
rozpoczęciem budowy

  PRZED ZMIANAMI:

Obowiązki kierownika budowy związane z prowadzeniem robót znajdują się

w art. 42 ust. 2. Kierownik budowy (robót) musi:

1) prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;

2) umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę in-

formacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeń-

stwa pracy i ochrony zdrowia (nie dotyczy to budowy obiektów służą-

cych obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych);

3) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki).

  PO ZMIANACH:

Obowiązki kierownika budowy związane z prowadzeniem robót znajdują się

w nowym art. 45a.

Zgodnie z art.  45a ust.  1, przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy

musi:

1) zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki (gdy nie trzeba ustanawiać

kierownika  budowy,  obowiązek  ten  ciąży  na  inwestorze  –  zgodnie

z art. 45a ust. 2);

2) potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora

zatwierdzonego projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany  –

projektu technicznego;
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Art. 49

3. (uchylony)

4. Po uiszczeniu opłaty legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego wyda-

je decyzję o legalizacji, która:

1) zatwierdza  projekt  budowlany  albo  projekt  zagospodarowania

działki lub terenu oraz

2) zezwala na wznowienie budowy, jeżeli budowa nie została zakoń-

czona.

4a. Decyzje,  o  których mowa w ust.  4,  mogą być wydane po uprzednim

przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, je-

żeli  jest  ona  wymagana  przepisami  ustawy  z  dnia  3  października

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-

le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-

nia na środowisko, w przypadkach gdy ocena ta jest możliwa do prze-

prowadzenia  z  uwzględnieniem  analizy  rozwiązań  alternatywnych

przedsięwzięcia i możliwości ustalenia warunków jego realizacji w za-

kresie ochrony środowiska.

5. W decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada się obowiązek uzyskania de-

cyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
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To opracowanie jest załącznikiem do poradnika „Nowelizacja prawa budow-

lanego 2020, część 2”. 

Na kolejnych stronach znajdziesz schematy przebiegu dwóch postępowań

legalizacyjnych.  Dotyczą  one  prowadzenia  budowy  bez  wymaganego  po-

zwolenia lub zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.

Postępowania te opisałam w poradniku w rozdziałach 9 i 10.

Schemat  numer 1  dotyczy postępowania,  które  omówiłam  w  rozdziale  9,

czyli postępowania uregulowanego w art. 48-49e – budowa bez wymagane-

go pozwolenia lub zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłosze-

nia.

Natomiast schemat numer 2 dotyczy postępowania, które opisałam w roz-

dziale 10, czyli tzw. uproszczonego postępowania legalizacyjnego uregulo-

wanego w art. 49f-49i – budowa bez wymaganego pozwolenia lub zgłosze-

nia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, jeśli  od zakończenia

budowy upłynęło co najmniej 20 lat.


