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USTAWA
z dnia 10 maja 2007 r.
o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170,
poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) art. 59e otrzymuje brzmienie:
„Art. 59e. Obowiàzkowà kontrol´ budowy lub
obiektu budowlanego mo˝e przeprowadzaç, z upowa˝nienia w∏aÊciwego organu nadzoru budowlanego, wy∏àcznie
osoba zatrudniona w tym organie i posiadajàca uprawnienia budowlane.”;
2) art. 61 otrzymuje brzmienie:
„Art. 61. W∏aÊciciel lub zarzàdca obiektu budowlanego jest obowiàzany:
1) utrzymywaç i u˝ytkowaç obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa
w art. 5 ust. 2;
———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 22 sierpnia
1997 r. o bezpieczeƒstwie imprez masowych.

2) zapewniç, dochowujàc nale˝ytej starannoÊci, bezpieczne u˝ytkowanie obiektu
w razie wystàpienia czynników zewn´trznych odzia∏ywujàcych na obiekt,
zwiàzanych z dzia∏aniem cz∏owieka lub
si∏ natury, takich jak: wy∏adowania atmosferyczne, wstrzàsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach
i zbiornikach wodnych, po˝ary lub powodzie, w wyniku których nast´puje
uszkodzenie obiektu budowlanego lub
bezpoÊrednie zagro˝enie takim uszkodzeniem, mogàce spowodowaç zagro˝enie ˝ycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeƒstwa mienia lub Êrodowiska.”;
3) w art. 62 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obiekty budowlane powinny byç w czasie ich
u˝ytkowania poddawane przez w∏aÊciciela lub
zarzàdc´ kontroli:
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1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegajàcej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji
nara˝onych na szkodliwe wp∏ywy atmosferyczne i niszczàce dzia∏ania czynników
wyst´pujàcych podczas u˝ytkowania
obiektu,
b) instalacji i urzàdzeƒ s∏u˝àcych ochronie
Êrodowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegajàcej na sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatnoÊci do u˝ytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego
oraz jego otoczenia; kontrolà tà powinno
byç obj´te równie˝ badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu
sprawnoÊci po∏àczeƒ, osprz´tu, zabezpieczeƒ i Êrodków ochrony od pora˝eƒ, opornoÊci izolacji przewodów oraz uziemieƒ instalacji i aparatów;
3) okresowej w zakresie, o którym mowa
w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada,
w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczajàcej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni
dachu przekraczajàcej 1 000 m2; osoba dokonujàca kontroli jest obowiàzana bezzw∏ocznie pisemnie zawiadomiç w∏aÊciwy
organ o przeprowadzonej kontroli;
4) bezpiecznego u˝ytkowania obiektu ka˝dorazowo w przypadku wystàpienia okolicznoÊci, o których mowa w art. 61 pkt 2.”;
4) art. 66 otrzymuje brzmienie:
„Art. 66. 1. W przypadku stwierdzenia, ˝e obiekt
budowlany:
1) mo˝e zagra˝aç ˝yciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeƒstwu mienia bàdê
Êrodowiska albo
2) jest u˝ytkowany w sposób zagra˝ajàcy ˝yciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeƒstwu mienia lub Êrodowisku,
albo
3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo
4) powoduje swym wyglàdem oszpecenie otoczenia
— w∏aÊciwy organ nakazuje, w drodze
decyzji, usuni´cie stwierdzonych nieprawid∏owoÊci, okreÊlajàc termin wykonania tego obowiàzku.
2. W decyzji, o której mowa w ust. 1
pkt 1—3, w∏aÊciwy organ mo˝e zakazaç u˝ytkowania obiektu budowlanego
lub jego cz´Êci do czasu usuni´cia
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stwierdzonych nieprawid∏owoÊci. Decyzja o zakazie u˝ytkowania obiektu,
je˝eli wyst´pujà okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlega
natychmiastowemu wykonaniu i mo˝e
byç og∏oszona ustnie.”;

5) art. 70 otrzymuje brzmienie:
„Art. 70. 1. W∏aÊciciel, zarzàdca lub u˝ytkownik
obiektu budowlanego, na których spoczywajà obowiàzki w zakresie napraw,
okreÊlone w przepisach odr´bnych
bàdê umowach, sà obowiàzani w czasie lub bezpoÊrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa
w art. 62 ust. 1, usunàç stwierdzone
uszkodzenia oraz uzupe∏niç braki, które mog∏yby spowodowaç zagro˝enie
˝ycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeƒstwa
mienia
bàdê
Êrodowiska,
a w szczególnoÊci katastrof´ budowlanà, po˝ar, wybuch, pora˝enie pràdem
elektrycznym albo zatrucie gazem.
2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1,
powinien byç potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego.
Osoba dokonujàca kontroli jest obowiàzana bezzw∏ocznie przes∏aç kopi´
tego protoko∏u do w∏aÊciwego organu.
W∏aÊciwy organ, po otrzymaniu kopii
protoko∏u, przeprowadza bezzw∏ocznie
kontrol´ obiektu budowlanego w celu
potwierdzenia usuni´cia stwierdzonych uszkodzeƒ oraz uzupe∏nienia braków, o których mowa w ust. 1.”;
6) w art. 76 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Organ, o którym mowa w art. 74, mo˝e nakazaç w∏aÊcicielowi lub zarzàdcy, w drodze decyzji, zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz
obiektu budowlanego, który uleg∏ katastrofie,
uporzàdkowanie terenu lub wykonanie innych
niezb´dnych czynnoÊci i robót budowlanych.
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i mo˝e byç og∏oszona ustnie. W razie niewykonania lub nadmiernej zw∏oki w wykonaniu decyzji przez w∏aÊciciela lub zarzàdc´
obiektu budowlanego, organ zapewni jej wykonanie na koszt i ryzyko zobowiàzanego.”;
7) w art. 83 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do w∏aÊciwoÊci powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji nale˝à zadania i kompetencje, o których
mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44
ust. 1, art. 48—51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4,
7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d
ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3,
art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69,
art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3
lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.”;
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8) w art. 84:
a) w ust. 2 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) prowadzenia ewidencji zawiadomieƒ o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1
pkt 3.”,
b) uchyla si´ ust. 3 i 4;
9) w art. 88a po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego mo˝e, w sprawach nieobj´tych post´powaniem
administracyjnym w rozumieniu dzia∏u II Kodeksu post´powania administracyjnego,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
wydaç polecenie podj´cia okreÊlonych dzia∏aƒ wojewódzkiemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego.”;
10) w art. 89c:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadkach bezpoÊredniego zagro˝enia
˝ycia lub zdrowia ludzi zwiàzanych z budowà, utrzymaniem lub rozbiórkà obiektów
budowlanych starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta mogà wydaç w∏aÊciwemu
powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego polecenie podj´cia dzia∏aƒ zmierzajàcych do usuni´cia tego zagro˝enia.
Przepisy art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
18 kwietnia 2002 r. o stanie kl´ski ˝ywio∏owej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z póên. zm.2))
stosuje si´ odpowiednio.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Polecenie podlega niezw∏ocznemu wykonaniu. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego przedk∏ada bezzw∏ocznie spraw´ wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru budowlanego, je˝eli nie jest w stanie wykonaç polecenia albo je˝eli polecenie narusza prawo.”;
11) po art. 91 dodaje si´ art. 91a w brzmieniu:
„Art. 91a. Kto nie spe∏nia, okreÊlonego w art. 61,
obowiàzku utrzymania obiektu budowlanego w nale˝ytym stanie technicznym, u˝ytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeƒstwa u˝ytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie
mniejszej ni˝ 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do roku.”;
12) w art. 92 w ust. 2 uchyla si´ pkt 2.
Art. 2. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeƒstwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 663) w art. 7:
1) w ust. 1 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:
—————
2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 191,
poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590.
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„2a) kopie aktualnych protoko∏ów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217
oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587 i Nr 99,
poz. 665);”;
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku gdy w∏aÊciciel obiektu, na terenie
którego odbywa si´ impreza masowa, posiada
decyzj´ powiatowego organu o pozwoleniu na
u˝ytkowanie, wydanà stosownie do przepisów
prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu,
jest on obowiàzany przed∏o˝yç wa˝ne opinie,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w∏aÊciwych
miejscowo: komendanta powiatowego (miejskiego) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i paƒstwowego inspektora sanitarnego. Opinie te
sà wa˝ne nie d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy.”.
Art. 3. 1. Do obiektu budowlanego lub jego cz´Êci
wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budow´ albo zg∏oszenia, bàdê te˝ pomimo wniesienia
sprzeciwu przez w∏aÊciwy organ administracji publicznej, je˝eli budowa zosta∏a zakoƒczona po dniu
31 grudnia 1994 r. a przed dniem 11 lipca 1998 r.,
i przed dniem 11 lipca 2003 r. nie zosta∏o wszcz´te post´powanie administracyjne przez w∏aÊciwy organ
nadzoru budowlanego, nie stosuje si´ do dnia 1 stycznia 2008 r. przepisów art. 48—49b ustawy, o której
mowa w art. 1.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na w∏aÊcicielu spoczywa obowiàzek uzyskania pozwolenia
na u˝ytkowanie obiektu budowlanego. W razie nieuzyskania pozwolenia na u˝ytkowanie, w∏aÊciwy organ nadzoru budowlanego nakazuje rozbiórk´ obiektu
budowlanego lub jego cz´Êci.
3. W∏aÊciciel obiektu budowlanego jest obowiàzany do∏àczyç do wniosku o pozwolenie na u˝ytkowanie
inwentaryzacj´ powykonawczà obiektu budowlanego,
sporzàdzonà przez osob´ posiadajàcà odpowiednie
uprawnienia budowlane i ekspertyz´ technicznà, potwierdzajàcà przydatnoÊç obiektu do u˝ytkowania
oraz oÊwiadczenia, o których mowa w art. 57 ust. 3
ustawy, o której mowa w art. 1.
4. Je˝eli obiekt budowlany, o którym mowa
w ust. 1, nie narusza:
1) przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemo˝liwiajàcym doprowadzenie obiektu
budowlanego do stanu zgodnego z prawem,
2) ustaleƒ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, obowiàzujàcego w dniu zakoƒczenia budowy albo w dniu orzekania
— w∏aÊciwy organ nadzoru budowlanego, po protokolarnym potwierdzeniu zgodnoÊci inwentaryzacji
powykonawczej ze stanem faktycznym, wydaje, z zastrze˝eniem ust. 5, decyzj´ w sprawie pozwolenia na
u˝ytkowanie.
5. Je˝eli obiekt budowlany, o którym mowa
w ust. 1, narusza przepisy lub ustalenia miejscowego
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planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie
umo˝liwiajàcym doprowadzenie obiektu do stanu
zgodnego z prawem, w∏aÊciwy organ nadzoru budowlanego, w drodze postanowienia, nak∏ada obowiàzek
usuni´cia tych naruszeƒ w wyznaczonym terminie.
W razie niewykonania obowiàzku w terminie, organ
ten nakazuje rozbiórk´ obiektu budowlanego lub jego
cz´Êci.
Art. 4. Do spraw wszcz´tych a niezakoƒczonych do
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy niniejszej ustawy.
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Art. 5. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, dokona w bud˝etach wojewodów zwi´kszenia
limitów zatrudnienia i wydatków na wynagrodzenia
z przeznaczeniem dla powiatowych inspektoratów
nadzoru budowlanego w ramach kwot zaplanowanych na ten cel w ustawie bud˝etowej na rok 2007
w dotacjach na funkcjonowanie powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.
Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

