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                             WYKŁAD  
          
 

           PRAWO BUDOWLANE 
                   CZ.1 
 
                  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  
                      z późniejszymi zmianami 

 



Przepisy ogólne i definicje 

 Normuje działalność w odniesieniu do obiektów 
budowlanych i robót bud.  
w sferze : 

- projektowania, 
- budowy, 
- utrzymania, 
- rozbiórki, 
oraz działalność organów administracji państw. 



Definicja obiektu budowlanego  

Jest to : 
  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, 
 Jest to obiekt trwale związany z gruntem, 

posiadający zewnętrzne przegrody bud., 
fundamenty i dach. 

 budowla stanowiąca całość techniczno-
użytkową wraz inst. i urządzeniami 
techn.(droga, linia kolejowa, wiadukt  itp.) 

 obiekt małej architektury (śmietniki, obiekty 
arch. ogrodowej itp.) 
 



TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY 
 

   Obiekt przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej.  

 Przeznaczony do przeniesienia lub 
rozbiorki, nie posiadający fundamentów 
(np. kioski, pawilony, przekrycia 
namiotowe itp.) 

 
 



BUDOWA, REMONT 
 

 Budowa to : wykonywanie obiektu w 
określonym miejscu, a także jego 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa. 
 

 Remont to : wykonywanie w obiekcie 
robot polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 
 



URZĄDZENIA BUDOWLANE  

 Są to urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym , takie jak np. : 
              przyłącza, 

                  przejazdy, 
                  ogrodzenia, 
                  place postojowe 

 



PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE  

Jest to tytuł prawny wynikający z :  
 -   prawa własności, 
 -   u.w, 
 -   zarządu, 
 -   ograniczonego prawa rzeczowego, 
 -   stosunku zobowiązaniowego 

 



POZWOLENIE NA BUDOWĘ 

 
 Jest to decyzja na podstawie której można rozpocząć 

roboty budowlane ! 
 

 Mogą o nie ubiegać się : 
 - inwestor, 
 - właściciele nieruchomości gruntowej, 
 - użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowej, 
 - zarządcy danej nieruchomości. 



CZYNNOŚCI ORGANU PRZED WYDANIEM DECYZJI O 
POZWOLENIU NA BUDOWĘ I ZATWIERDZENIU 

PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Bada : 
- zgodność proj. zagospodarowania terenu z mpzp, 

 
- kompletność projektu bud.i posiadanie wymaganych 

opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, 
 

- Wykonanie projektu przez osobą posiadającą właściwe 
uprawnienia budowlane i należące do izby 
samorządowej.  
 



CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O WYDANIE 
POZWOLENIA NA BUDOWĘ (m.innymi) ?  

- 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami i 
uzgodnieniami, 

- Oświadczenie o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością, 

- Decyzję WZiZT  jeżeli jest wymagana 
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, 

- Zezwolenie o tworzeniu i działaniu 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, 
 
 



PROJEKT BUDOWLANY POWINIEN ZAWIERAĆ : 

 Projekt zagosp. działki na mapie geodezyjnej, 
 Projekt architektoniczno-budowlany  obiektu, 
 Oświadczenie dostawców mediów, 
 Oświadczenie zarządcy drogi o możliwości połącznie 

działki z drogą publiczną, 
 Wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz 

geotechniczne warunki posadowienia obiektów 
budowlanych. 



POZWOLENIE NA BUDOWĘ POWINNO 
ZAWIERAĆ : 

 Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy, 
 

 Czas użytkowania tymczasowych obiektów 
budowlanych, 
 

 Terminy rozbiórki w/w obiektów i istniejących, zbędnych 
obiektów budowlanych, 
 

 Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na 
budowie.  



WAŻNOŚĆ POZWOLENIA NA BUDOWĘ 

 Decyzja wygasa :  
 - jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed

  upływem 2 lat od kiedy ta decyzja 
mająca  charakter ostateczny, lub 

 - została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata. 
 

Rozpoczęcie lub wznowienie budowy może 
nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu 
na wznowienie robót budowlanych. 

 



ROZPOCZĘCIE BUDOWY 

    Następuje z chwilą rozpoczęcia prac 
przygotowawczych, którymi są : 

- wytyczenie obiektów w terenie, 
- wykonanie niwelacji terenu, 
- zagosp. terenu budowy wraz budową 

tymczasowych obiektów, 
- przyłącze terenu do sieci infrastrukturalnej. 
 Inwestor winien powiadomić organ oraz 

projektanta o terminie rozpoczęcia robót 7 
dni wcześniej. 



NIE WYMAGA POZWOLENIA NA BUDOWĘ 
PRZYKŁADOWO BUDOWA : 

 Obiektów gospodarczych w ramach dz. Siedliskowej, 
 Parterowych bud. gosp. o pow. zabudowy do 35 m2 
 Altan i obiektów gosp. w ogródkach o pow. zabudowy 

w miastach do 25 m2, do 35 m2 poza miastami, 
 Tymczasowych obiektów budowlanych, 
 Przyłączy sieciowych, 
 Ogrodzeń, 
 Obiektów zaplecza budowy, 
 Krat w obiektach budowlanych. 



ZGŁOSZENIA WYMAGA PRZYKŁADOWO : 

 Bud. gospodarczych na wsi (nie wymaga 
pozwolenia), 

 Bud. gosp. i altan przydomowych, oranżerii o 
pow. zabudowy do 25 m2, 

 Budowa ogrodzeń od strony ulic, dróg oraz 
ogrodzeń powyżej 2,20 m, 

 Krat w bud.mieszkalnych wielorodzinnych, 
użyteczności publicznej i w obiektach 
zabytkowych, 

 Montaż urządzeń emitujących pola 
elektromagnetyczne, 

 Budowa obiektów małej architektury w 
miejscach publicznych. 



TERMIN ZGŁOSZENIA 

 Przed rozpoczęciem robót. 
 

 Jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
zgłoszenia organ nie wniesie w drodze decyzji 
sprzeciwu można przystąpić do wykonywania 
robót budowlanych. 



A CO Z ROZBIÓRKAMI ? 

 Nie wymaga pozwolenia rozbiórka : 
 - budynków i budowli na budowę których nie jest     

wymagane pozwolenie na budowę,  
 

 -  budynków i budowli nie wpisanych do rejestru 
zabytków nie objętych ochroną konserwatorską o 
wys. poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy 
działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości. 

  
 
 



SAMOWOLA  BUDOWLANA 

Obiekt wzniesiony lub będący w trakcie budowy 
beza wymaganego pozwolenia na budowę 
podlega rozbiórce. 

Jeżeli obiekt lub budowa jest zgodna : 
- z mpzp, 
- WZiZT, 
- z przepisami techniczno-budowlanymi  
Organ jedynie wstrzymuje prowadzenie robót i 

ustala wymagania uzyskania pozwolenia na 
budowę i termin ich realizacji. 



DOKUMENTACJA BUDOWY 

 Pozwolenie na budowę wraz z projektem 
budowlanym 

 Dziennik budowy 
 Protokoły odbiorów częściowych i końcowego 
 Książka obmiarów 
 Dziennik montażu 
 Operaty geodezyjne 

 



DZIENNIK  BUDOWY 

 
JEST TO URZĘDOWY DOKUMENT PRZEBIEGU ROBÓT 

BUDOWLANYCH ORAZ ZDARZEŃ I I OKOLICZNOŚCI 
ZACHODZĄCYCH W TOKU WYKONYWANIA ROBÓT. 

 
Jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. 



DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

 Jest to dokumentacja budowy z 
naniesionymi : 

 - zmianami dokonanymi w toku  
  wykonywania robót oraz  
 - geodezyjnymi pomiarami 

 powykonawczymi  



WARTE  ZAPAMIĘTANIA 

  
 Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości 

gruntowej,  
 jeżeli wykaże prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane,  
 pod warunkiem zgodności zamierzenia 

 budowlanego  
 z przepisami  



JAK NALEŻY PROJEKTOWAĆ I BUDOWAĆ 
OBIEKTY BUDOWLANE 

Zapewniając : 
- bezpieczeństwo konstrukcji p.poż  i użytkowania, 
- ochronę środowiska, ochronę przed hałasem, 
- warunki użytkowe : zaopatrzenie w wodę, energię elektr., 

odprowadzenie ścieków, odpowiednie usytuowanie na działce 
gruntowej, 

- dostęp do drogi publicznej,     
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-

budowlanymi. 
 
 



PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE 

Zalicza się : 
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 

obiekty budowlane i ich usytuowanie. 
 (określa w drodze Rozporządzenia Min. 

Budownictwa). 
 

- Warunki techniczne użytkowania obiektów 
budowlanych 

 (określa jw. w porozumieniu z Min. 
Budownictwa). 



UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Jeżeli organ wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, to 
jego użytkowania można przystąpić po 
zawiadomieniu tegoż organu o zakończeniu budowy. 

Jeżeli organ w ciągu 21 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji 
obiekt można użytkować. 

Oprócz w/w organu należy zawiadomić : Państwową 
Inspekcję Sanitarną , Inspekcję Pracy, Straż Pożarną 

Jeżeli w ciągu 14 dni nie będzie stanowiska, to obiekt 
można uznać za gotowy do użytkowania. 

 



CO POWINNO ZAWIERAĆ ZAWIADOMIENIE  

- dziennik budowy, 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności 

wyk. obiektu z proj. budowlanym i pozwoleniem 
na budowę a także o uporządkowaniu terenu 
budowy i nieruchomości sąsiednich, 

- protokoły badań i sprawdzeń, 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
- potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy. 

 



JAK NALEŻY UŻYTKOWAĆ OBIEKT 
BUDOWLANY 

 Zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami 
ochrony środowiska. 

 Utrzymywać w należytym stanie technicznym i 
estetycznym. 

 Nie dopuszczać do nadmiernego pogorszenia 
jego właściwości użytkowych i sprawności 
technicznej. 

 Sprawować ochronę obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków i objętych ochroną 
konserwatorską. 



 
 JEŻELI NIEUŻYTKOWANY LUB NIEWYKOŃCZONY 

OBIEKT NIE NADAJE SIĘ DO REMONTU, 
ODBUDOWY LUB WYKOŃCZENIA, ORGAN MOŻE 
WYDAĆ DECYZJĘ NAKAZUJĄCĄ 
WŁAŚCICIELOWI LUB ZARZĄDCY JEGO 
ROZBIÓRKĘ I UPORZĄDKOWANIE TERENU. 
 

 WYZNACZA PRZY TYM TERMIN WYKONIA TAKIEJ 
ROBOTY. 



CO INWESTOR PRZEKAZUJE WŁAŚCICIELOWI 
LUB ZARZĄDCY PO ODDANIU DO 

UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUD. 

 Dokumentację budowy, 

 Dokumentację powykonawczą, 

 Instrukcje obsługi i eksploatacji  : 

- obiektu, 

 - instalacji i urządzeń. 

 



ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

 Wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. 
 Wniosek winien zawierać : 
 - opis i rysunek określający usytuowanie obiektu, 
  z oznaczeniem części obiektu w której zamierza

 się dokonać zmiany sposobu użytkowania, 
 - opis techniczny obiektu,projekt zmian, 
 - zaświadczenie wójta, burmistrza, prezydenta o 

 zgodności zamierzenia z mpzp, 
 - ekspertyzę techniczną, uzgodnienia, opinie... 



SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE  
W BUDOWNICTWIE 

Odnoszą się do : 
- projektowania, sprawdzania projektów i sprawowania 

nadzorów autorskich, 
- kierowania budową lub innymi robotami bud., 
- kierowania wytwarzania konstrukcyjnych elem. 

budowlanych, 
- wykonywania nadzoru inwestorskiego, 
- rzeczoznawstwa budowlanego. 



SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE 
 
Mogą wykonywać osoby posiadające : 
- odpowiednie wykształcenie techniczne, 
- praktykę zawodową, 
 
 stwierdzone decyzją zwaną „uprawnieniami  
 budowlanymi” wydana przez organ samorządu  
 zawodowego. 
Uzyskuje się po zdaniu egzaminu ze znajomości 

procesu budowlanego i umiejętności praktycznego 
zastosowania wiedzy technicznej. 



UPRAWNIENIA BUDOWLANE C.D 

 Mogą być udzielane do : 
 - projektowania, 
 - kierowania robotami budowlanymi.  
 w  specjalnościach : architektonicznej, konstr. 

bud. drogowej, mostowej, kolejowej, 
wyburzeniowej, telekomunikacyjnej, 
instalacyjnej. 

W art. 14 ust 4. określa się szczegółowo wymogi 
dot. poziomu wykształcenia kandydatów oraz 
wymaganą praktykę zawodową.  



PRAWA I OBOWIAZKI UCZESTNIKÓW 
PROCESU INWESTYCYJNEGO 

Uczestnikami procesu bud. są : 
 
- inwestor, 
- inspektor nadzoru inwestorskiego, 
- projektant, 
- kierownik budowy lub robót. 



Zapewnienie ; 
- opracowania projektu bud. stosownie do potrzeb, 
- objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, 
- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykonania odbioru robót, 
Inwestor może ustanowić insp. nadzoru inwestorskiego 
 Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania 

nadzoru autorskiego.  
 

OBOWIĄZKI INWESTORA 



OBOWIĄZKI PROJEKTANTA 

- opracowanie projektu budowlanego, 
- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i 

sprawdzeń rozwiązań projektowych, 
- sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie 

inwestora, 
- stwierdzanie w toku wykonywania robót ich 

zgodności z projektem, 
- uzgadnianie wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych zgłoszonych przez kier. budowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 



DO CZEGO PROJEKTANT MA PRAWO : 

Do : 
- wstępu na budowę i dokonywania wpisów do 

dziennika budowy dot. jej realizacji, 
- Żądania wpisem do dziennika wstrzymania robót 

w razie : 
- stwierdzenia możliwości powstania 
 zagrożenia, 

-   wykonywania ich niezgodnie z projektem. 



OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY 

- Protokolarne przejęcie od Inwestora terenu budowy, 
- Prowadzenie dokumentacji budowy, 
- Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, 
- Wstrzymywanie robót w przypadku ich zagrożenia, 
- Realizacja zaleceń wpisanych do dz. budowy,\ 
- Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia i odbioru robót, 
- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 
- Zgłoszenie obiektu do odbioru wpisem do dz. budowy. 

 



KIEROWNIK BUDOWY MA PRAWO 

 
 Występowania do Inwestora o zmiany w 

projekcie, 
 

 Ustosunkowania się w dzienniku budowy do 
zaleceń w nim zawartych. 



OBOWIĄZKI INSPEKTORA NADZORU 
INWESTORSKIEGO 

 Reprezentowanie inwestora na budowie, 
 Kontrola zgodności realizacji budowy z 

projektem, pozwoleniem na budowę i zasadami 
wiedzy technicznej, 

 Sprawdzanie jakości robót i materiałów, 
 Potwierdzanie wykonanych robót i kontrolowanie 

rozliczeń budowy. 



INSPEKTOR NADZORU MA PRAWO DO : 

 Wydawania kier. budowy poleceń dot. np. usunięcia 
nieprawidłowości, wykonania prób i badań, odkrycia 
robót wykonanych itd.. 
 

 Żadania od kierownika budowy dokonania poprawek lub 
wykonania na nowo wadliwie wykonanych robót. 
 

Jeżeli na budowie działa kilku inspektorów o różnych 
specjalnościach, wówczas inwestor wyznacza jednego z 
nich jako koordynatora. 



WAŻNE USTALENIE 

 
 Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora 

nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne ! 
 (art.. 24 ust. 1) 



OBOWIĄZKI INWESTORA I KIEROWNIKA BUDOWY 

Inwestora : - zapewnienie kierownictwa budowy, 
         - zapewnienie nadzoru na robotami, 

          - powiadomienie organu o zmianie kier. 
            budowy, insp. nadzoru 
inwestorskiego  
           i nadzoru autorskiego. 

Kierownika budowy :  
- prowadzenie dziennika budowy, 
- umieszczenie na terenie budowy tablicy info, 
- zabezpieczenie terenu budowy (rozbiórki) 
 



OBOWIĄZKOWA KONTROLA ORGANU 

Poprzedza decyzję o pozwoleniu na użytkowanie 
obiektu wówczas, gdy życzy sobie tego Inwestor.  
Obejmuje ona m.innymi badanie: 
-zgodności z pozwoleniem na budowę,  
-zgodności z proj. zagospodarowania działki, 
-kubatury, pow. zabudowy, wysokości, dług., szer. 
-geometrii dachu, 
-wykonania urządzeń budowlanych, 
-wyrobów budowlanych. 



KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI 
SĄSIEDNIEJ 

Jeżeli dla prowadzenia robót konieczne jest 
wejście na teren sąsiada inwestor jest 
zobowiązany uzyskać przed rozpoczęciem robót 
zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości. 

 
W ramach tego uzgodnienia należy porozumieć 

się co do sposób, zakres i terminy korzystania z 
sąsiedniej nieruchomości a także ewentualna 
rekompensatę.  



UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 Właściciel lub zarządca jest obowiązany : 
 - utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z jego 

 przeznaczeniem i utrzymywać w należytym 
 stanie technicznymi estetycznym, 

 - zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu  w 
 razie wystąpienia czynników zewn. 
 oddziaływujących na obiekt. 

 - przeprowadzać raz w roku kontrolę okresową 
 stanu technicznego obiektu i instalacji, 

 

 



 - przeprowadzać przynajmniej raz na 5 lat kontrolę
 okresową polegającą na sprawdzeniu stanu 
 technicznego i przydatności do użytkowania 
 obiektu, jego estetyki i otoczenia, badanie 
 instalacji elektrycznej. 

Jeżeli obiekt ma pow. zabudowy powyżej 2000 m2 
wówczas kontrolę okresową przeprowadza się nie 
jeden raz w roku a dwa razy. 

Obowiązek kontroli nie obejmuje : 
 

- bud. mieszkalnych jednorodzinnych, 
- obiektów budowlanych bud. zagrodowego i 

letniskowego 



INNE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA LUB ZARZĄDCY 

 Przechowywanie dokumentacji budowy i 
dokumentacji powykonawczej, 
 

 Prowadzenie książki obiektu budowlanego dla 
każdego obiektu (za wyjątkiem bud. letniskowego i 
zagrodowego). 
 

 Książka obiektu winna zawierać zapisy dot. 
przeprowadzonych badań i kontroli stanu 
technicznego, remontów i przebudowy.  

 



ORGANY ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEJ I NADZORU BUDOWLANEGO 

 Są to w zakresie adm. architektoniczno-
budowlanej: 

 - starosta, 
 - wojewoda, 
 - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 
 Zadania nadzoru budowlanego wykonują : 
 - powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 
 - wojewoda-wojewódzki insp. nadzoru bud.  
 - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 



FAZY PROCESU ROZWOJOWEGO 
NIERUCHOMOSCI 

 
 

I. FAZA PRZEDWSTĘPNA 
 
 -   poszukiwanie nieruchomości gruntowej, 
 -   analiza potencjału rozwojowego 

nieruchomości, 
 -   due dilligence, 
 -   decyzja o zakupie nieruchomości, 
 -   ustalenie finansowania. 



II. FAZA WSTĘPNA 
 -   koncepcja zagospodarowania (analiza 

rynku,        studium możliwości, biznes 
plan), 
 

 -   poszukiwanie inwestora, 
 

 -   budowa zespołu developerskiego, 
 

 -   opracowanie projektu budowlanego, 
 

 -   montaz finansowania, 
 

 -   zawarcie kontraktu budowlanego. 
 
 



III. FAZA REALIZACYJNA 
 
 -   zarządzanie projektem przez developera, 
      (nadzór, uzgadnianie zmian w projekcie, 

pilnowanie    kosztów budowy, dokonywanie 
odbiorów robót itd.) 

     Zaangażowani : project manager, construction       
     manager, quantiti surveyor, ekonomista 
budowlany. 

 
 -   poszukiwanie przyszłych najemców i 

zawieranie z    nimi umów przedwstępnych. 
     Zaangażowany agent, marketingowiec. 
      
  



 
ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ 

-W nawiązaniu do Dyrektywy nr 2002/91/WE Parlamentu  
    Europejskiego i Rady z 16.XII.2000 r. w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków wydano nowelę Prawa 
Budowlanego. 

- Od stycznia 2009 r. dla każdego budynku oddawanego do 
użytkowania oraz wynajmowanego a także zbywanego powinna 

być ustalona jego charakterystyka w formie świadectwa. 
 Określać ono winno wartość energii wyrażoną w 

kWh/m2/rok, niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z 
użytkowaniem budynku.  

 Świadectwo ważne jest 10 lat.  
- W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami 
budynku stanowiącymi samodzielną całość techn.-użytkową, 

przed wydaniem lokalu lub takiej części budynku osobie trzeciej, 
sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej. 

 



 W przypadku budynku ze wspólną instalacją 
grzewczą świadectwo sporządza się wyłącznie 
dla całego, a w innych przypadkach dla lokalu 
mieszkalnego reprezentatywnego dla danego 
budynku. 
 

 Nie są wymagane świadectwa dla budynków : 
 - zabytkowych, 
 - kultu religijnego, 
 - przeznaczonych do użytkowania krócej niż  

  2 lata, 
 - niemieszkalnych, służących gospodarce 

   rolnej, 
 
 



 - mieszkalnych, użytkowanych krócej              
   niż 4 m-ce w roku, 

 - wolnostojących o p.u poniżej 50 m2, 

 - przemysłowych i gospodarczych o   
   zapotrzebowaniu na energię nie  
    większym niż 50 kWh/m2/rok.  

 

        Świadectwo może sporządzić osoba, która : 

 - ma pełną zdolność do czynności  
   prawnych, 

 - ukończyła studia magisterskie, 



 

 - nie była karana, 

 - ma uprawnienia budowlane do projektowania 
  w specjalności architektonicznej,   
  konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej, 

                        lub 

  - odbyła szkolenie i złożyła egzamin przed    
  Ministrem Infrastruktury 

  - odbyła roczne studium podyplomowe. 

 Min. Infrastruktury został upoważniony do wydania 
rozporządzenia, określającego sposób przeprowadzenia i 
zakres programowy szkolenia oraz egzaminu, a także 
warunki odpłatności za szkolenie i egzamin. 
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