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                                         LITERATURA DO  WYKŁADU   
                                     PRAWO BUDOWLANE -PODSTAWY   
                       dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
 
1.Prawo budowlane.Komentarz-Andrzej Gliniecki praca zbiorowa-
Wydawnictwo LexisNexis Warszawa 2009 
 
2.Procedury administracyjne w budownictwie-Krzysztof 
Michalik,Katowice 2013 Wydawnictwo Prawo i Budownictwo 

 
  

• Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1256 2012.12.16 - Ustawa z dnia 12 października 
2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw 

• Dz.U. 2012 nr 0 poz. 951 2013.01.01 - Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o 
zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych 
ustaw 

• Dz.U. 2012 nr 0 poz. 472 2012.05.31 - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o 
zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 

• Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377 2012.04.29 - Ustawa z dnia 16 września 2011 
r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego 

• Dz.U. 2011 nr 185 poz. 1092 2012.01.01 - Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o 
kontroli w administracji rządowej 

 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, 

poz. 414) 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 
listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) 

• Prawo budowlane – aktualny tekst ustawy wraz z najnowszymi zmianami 

• Akty wykonawcze do ustawy – Prawo budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

 1 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102431623
http://prawo-budowlane.org/
http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU19940890414&type=9&isNew=true


ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) – jeden z 
najistotniejszych aktów wykonawczych Prawa budowlanego. 

Źródło 
„http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Prawo_budowlane&oldid=37043017”  
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