
� zor ga ni zo wa nie pro ce su bu do wy z uw-
zględ nie niem za war tych w prze pi sach wy mo -
gów bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia,

� za pew nie nie opra co wa nia pro jek tu bu -
dow la ne go i – sto sow nie do po trzeb – in nych
pro jek tów,

� uzy ska nie po zy tyw nej opi nii rze czo znaw -
ców do spraw: za bez pie czeń prze ciw po ża ro -
wych dla pro jek tów obiek tów bu dow la nych (do -
ty czy tyl ko pro jek tów za kła dów pra cy),

� za pew nie nie ob ję cia kie row nic twa bu do -
wy przez kie row ni ka bu do wy,

� pro to kó lar ne prze ka za nie te re nu bu do wy
i po wie rze nie obo wiąz ków kie row ni ka bu do wy
oso bie po sia da ją cej od po wied nie upraw nie nia
bu dow la ne oraz pra wo do wy ko ny wa nia sa mo -
dziel nych funk cji tech nicz nych w bu dow nic twie,

� za pew nie nie opra co wa nia „pla nu bez -
pie czeń stwa i ochro ny zdro wia” przed roz po -
czę ciem bu do wy, je śli jest wy ma ga ny,

� za wia do mie nie wła ści we go or ga nu nad -
zo ru bu dow la ne go oraz właściwego in spek to ra
pra cy o za mia rze roz po czę cia ro bót bu dow la -

nych na 7 dni przed roz po czę ciem bu do wy lub
roz biór ki,
� za pew nie nie wy ko na nia i od bio ru ro bót

bu dow la nych,
� za wia do mie nie wła ści we go or ga nu nad zo -

ru bu dow la ne go o za koń cze niu ro bót bu dow la -
nych i za mia rze przy stą pie nia do użyt ko wa nia
obiek tu,
� za wia do mie nie o za koń cze niu ro bót ta kże

In spek cji Ochro ny Śro do wi ska, Pań stwo wej In -
spek cji Sa ni tar nej, Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
je śli na in we sto ra na ło żo no obo wią zek uzy ska -
nia po zwo le nia na użyt ko wa nie obiek tu bu dow -
la ne go.

Istot ne od stą pie nie od za twier dzo ne go pro jek -
tu bu dow la ne go lub in nych wa run ków po zwo le -
nia na bu do wę jest do pusz czal ne je dy nie po uzy -
ska niu de cy zji o zmia nie po zwo le nia na bu do wę
(art. 36a ust. 1 usta wy Pra wo bu dow la ne).

Zanim zaczniesz budować
Waż ne in for ma cje dla in we sto rów

PA MIĘ TAJ!

Ro bo ty bu dow la ne moż na roz po cząć je dy nie na pod sta wie de cy zji 
osta tecz nej o po zwo le niu na bu do wę lub zgło sze nia wła ści we mu or ga -
no wi ad mi ni stra cji bu dow la nej, je że li w ter mi nie 30 dni od dnia do rę -
cze nia zgło sze nia in we stor nie otrzy ma sprze ci wu w dro dze de cy zji

(art. 28-31 ustawy Prawo budowlane).

PA MIĘ TAJ!
Do użyt ko wa nia obiek tu bu dow la ne go moż na przy stą pić na pod sta wie
de cy zji osta tecz nej „po zwo le nie na użyt ko wa nie” lub za wia do mie nia
„o za koń cze niu ro bót bu dow la nych”. 

Obiekt bu dow la ny na le ży użyt ko wać w spo sób zgod ny z je go prze zna cze -
niem i wy ma ga nia mi ochro ny śro do wi ska oraz utrzy my wać w na le ży tym
sta nie tech nicz nym i es te tycz nym, nie do pusz cza jąc do nad mier ne go po -
gor sze nia je go wła ści wo ści użyt ko wych i spraw no ści tech nicz nej.

Zmia na spo so bu użyt ko wa nia obiek tu bu -
dow la ne go lub je go czę ści wy ma ga zgło sze nia
wła ści we mu or ga no wi. 

Przez zmia nę spo so bu użyt ko wa nia obiek tu
bu dow la ne go lub je go czę ści ro zu mie się
w szcze gól no ści:

� prze rób kę po miesz cze nia z prze zna cze -
niem na po byt lu dzi al bo prze zna cze nie
do użyt ku pu blicz ne go lo ka lu lub po miesz -
cze nia, któ re uprzed nio mia ło in ne prze zna -
cze nie lub by ło bu do wa ne w in nym ce lu,
w tym tak że prze zna cze nie po miesz czeń
miesz kal nych na ce le nie miesz kal ne;

� pod ję cie lub za nie cha nie w obiek cie bu -
dow la nym lub je go czę ści dzia łal no ści
zmie nia ją cej wa run ki pra cy, bez pie czeń -
stwa przeciwpo ża ro we go i przeciwpo wo -
dzio we go, zdro wot nego, hi gie nicz nosa ni -

tar nego, ochro ny śro do wi ska bądź wiel -
kości lub układu ob cią żeń.

Zmia na spo so bu użyt ko wa nia obiek tu bu -
dow la ne go lub je go czę ści, w któ rym są lub
prze wi du je się po miesz cze nia pra cy, wy ma ga
uzy ska nia po zy tyw nej opi nii rze czo znaw ców
ds. hi gie nicz no sa ni tar nych, za bez pie czeń prze -
ciwpo ża ro wych. 

Kto zmie nia spo sób użyt ko wa nia obiek -
tu bu dow la ne go lub je go czę ści bez wy -
ma ga ne go zgło sze nia al bo po mi mo
wnie sie nia sprze ci wu wła ści we go or ga -
nu, pod le ga ka rze grzyw ny (art. 93
pkt 9b usta wy Pra wo bu dow la ne).
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Nie do peł nie nie obo wiąz ków in we sto ra
pod le ga ka rze grzyw ny – (art. 93 usta wy
Pra wo bu dow la ne).

DO OBO WIĄZ KÓW IN WE STO RA NA LE ŻY:

Polecamy też wiele innych naszych wydawnictw



BEZ PIE CZEŃ STWO 
I HI GIE NA PRA CY 

NA PLA CACH BU DO WY

Pod czas pra cy na bu do wie wie le wy da rzeń
i czyn ni ków mo że pro wa dzić do wy pad ków po -
wo du ją cych śmierć, uszczer bek na zdro wiu lub
ura zy. Są to przede wszyst kim:

� upa dek z wy so ko ści,

� ude rze nie przez spa da ją cy przed miot, 

� przy sy pa nie zie mią pod czas wy ko ny wa -
nia wy ko pów,

� po ra że nie prą dem elek trycz nym,

� kon takt z nie bez piecz ny mi sub stan cja mi,

� prze no sze nie cięż kich przed mio tów,

� nad mier ny ha łas,

� wdy cha nie włó kien azbe sto wych.

Wie le wy pad ków na pla cach bu dów jest wy -
ni kiem za nie dba nia pod sta wo wych środ ków
bez pie czeń stwa.

Ła twiej sze i bar dziej eko no micz ne jest ogra -
ni cza nie za gro żeń, na ja kie na ra że ni są pra cow -
ni cy, za nim bu do wa zo sta nie roz po czę ta.

Kon sul ta cje z pra cow ni ka mi w spra wach bhp
są sku tecz nym spo so bem zwra ca nia więk szej
uwa gi pra cow ni ków na pro ce du ry bez pie czeń -
stwa i uspraw nie nia z tym zwią za ne.

� Czy prze widzia no sto sow ne środ ki na bez -
pie czeń stwo i hi gie nę pra cy? 

� Czy za pew nio no szko le nia dla wszyst kich
pra cow ni ków, łącz nie z per so ne lem kie row -
ni czym, tak, aby mo gli wy ko ny wać pra cę
bez po wo do wa nia za gro żeń?

� Czy pra cow ni cy ma ją wy ma ga ne kwa li fi ka -
cje i upraw nie nia?

� Czy dokonano oceny ryzyka zawodowego
związanego z wykonywaną pracą?

� Czy za pla no wa no pro ce sy pra cy w ta ki
spo sób, aby zmi ni ma li zo wać licz bę pra -
cow ni ków, któ rzy mo gą zo stać po szko do -
wa ni?

� Czy usta no wio no pro ce du ry sku tecz nej
kon sul ta cji i udzia łu pra cow ni ków w roz wią -
zy wa niu pro ble mów zwią za nych z bez pie -
czeń stwem i hi gie ną pra cy?

� Czy wszystkie ma szy ny i in ne wy po sa że nie
(łącz nie ze środ ka mi ochro ny in dy wi du al -
nej) ma ją znak CE, o ile pod le ga ją od po -
wied nim wy ma ga niom?

� Czy plac bu do wy i stre fy za gro że nia są na -
le ży cie za bez pie czo ne?

� Czy za pew nio no środ ki ochro ny zbio ro wej
lub in dy wi du al nej, gdy nie ma in nej moż li -
wo ści?

� Czy za pew nio no bez piecz ne dro gi ko mu -
nika cyj ne?

� Czy ścia ny wszyst kich wy ko pów są od po -
wied nio umoc nio ne?

� Czy za pew nio no ko or dy na cję spraw bhp
i po wo ła no ko or dy na to ra, je że li na bu do wie
pra cu je wie lu pod wy ko naw ców?

� Czy pro jekt bu dow la ny za wie ra:
• in for ma cję do ty czą cą bez pie czeń stwa

i ochro ny zdro wia ze wzglę du na spe cy fi -
kę pro jek to wa ne go obiek tu bu dow la ne go,

• oświad cze nie pro jek tan ta, że pro jekt spo -
rzą dzo ny jest zgod nie z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi i za sa da mi wie dzy tech nicz nej,

• opi nie rze czo znaw ców do spraw hi gie -
nicz no sa ni tar nych, za bez pie czeń prze -
ciw po ża ro wych. Wska za ne jest ta kże za -
opi nio wa nie pro jek tu przez rze czo znaw cę
ds. bhp.

Kto, bę dąc od po wie dzial nym za stan
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w za -
kła dzie pra cy al bo kie ru jąc pra cow ni -
ka mi, nie prze strze ga prze pi sów lub za -
sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,
pod le ga ka rze grzyw ny (art. 283 § 1
usta wy Ko deks pra cy).

Przed pod ję ciem de cy zji o roz po czę ciu pro ce su in we sty -
cyj ne go war to za po znać się z ak tu al ny mi prze pi sa mi:

1. Usta wa z dnia 7 lip ca 1994 r. Pra wo bu dow la ne Dz. U.
z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 j.t. z późn. zm.;

2. Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 12 kwiet -
nia 2002 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po -
win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z późn. zm.;

3. Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 6 lu te -
go 2003 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy 
pod czas wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych Dz. U. Nr 47,
poz. 401;

4. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej
z dnia 26 wrze śnia 1997 r. w spra wie ogól nych prze pi sów
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 z późn. zm.

Kto, wbrew obo wiąz ko wi wy po sa ża sta no -
wi ska pra cy w ma szy ny i in ne urzą dze nia
tech nicz ne, do star cza pra cow ni ko wi środ -
ki ochro ny in dy wi du al nej, któ re nie speł -
nia ją wy ma gań do ty czą cych oce ny zgod -
no ści, pod le ga ka rze grzyw ny (art. 283 § 2,
pkt 3 i 4 usta wy Ko deks pra cy).

Kto wy ko nu je ro bo ty bu dow la ne w spo -
sób od bie ga ją cy od usta leń i wa run ków
okre ślo nych w prze pi sach, po zwo le niu
na bu do wę lub roz biór kę bądź w zgło sze -
niu bu do wy lub roz biór ki, albo w sposób
istot nie od bie ga ją cy od za twier dzo ne go
pro jek tu, pod le ga ka rze grzyw ny (art. 93
pkt 6 usta wy Pra wo bu dow la ne).

CZY DZIAŁASZ ZGODNIE Z PRAWEM?

Wy pad ki przy pra cy mo gą zwięk szyć kosz ty bu do wy, 
wy dłu żyć czas re ali za cji in we sty cji oraz nie ko rzyst nie wpły nąć 

na wi ze ru nek in we sty cji, in we sto ra i wy ko naw ców.

SPRAWDŹ!

Kto wy ko nu je sa mo dziel ną funk cję
tech nicz ną w bu dow nic twie, nie po sia -
da jąc od po wied nich upraw nień bu -
dow la nych lub pra wa wy ko ny wa nia 
sa mo dziel nej funk cji tech nicz nej w bu -
dow nic twie, pod le ga grzyw nie, ka rze
ogra ni cze nia wol no ści al bo po zba-
wie nia wol no ści do ro ku (art. 91 ust.
1 pkt 2 usta wy Pra wo bu dow la ne).

Pod sta wę do wy ko ny wa nia 
sa mo dziel nych funk cji tech nicz nych 

w bu dow nic twie 
po twier dza imien ne za świad cze nie 

wy da ne przez 
wła ści wą izbę sa mo rzą du za wo do we go, 

z okre ślo nym w nim 
ter mi nem waż no ści.

SKUT KI NIE PRZE STRZE GA NIA
PRZE PI SÓW BHP

Wła ści wy or gan wstrzy mu je po sta no -
wie niem pro wa dze nie ro bót bu dow la -
nych wy ko ny wa nych w spo sób mo gą cy
spo wo do wać za gro że nie bez pie czeń -
stwa lu dzi i mie nia bądź za gro że nia śro -
do wi ska, lub w spo sób istot nie od bie -
ga ją cy od usta leń i wa run ków okre ślo -
nych w po zwo le niu na bu do wę bądź
w prze pi sach (art. 50 ust. 1 pkt 2 usta wy
Pra wo bu dow la ne).



BEZ PIE CZEŃ STWO 
I HI GIE NA PRA CY 

NA PLA CACH BU DO WY

Pod czas pra cy na bu do wie wie le wy da rzeń
i czyn ni ków mo że pro wa dzić do wy pad ków po -
wo du ją cych śmierć, uszczer bek na zdro wiu lub
ura zy. Są to przede wszyst kim:

� upa dek z wy so ko ści,

� ude rze nie przez spa da ją cy przed miot, 

� przy sy pa nie zie mią pod czas wy ko ny wa -
nia wy ko pów,

� po ra że nie prą dem elek trycz nym,

� kon takt z nie bez piecz ny mi sub stan cja mi,

� prze no sze nie cięż kich przed mio tów,

� nad mier ny ha łas,

� wdy cha nie włó kien azbe sto wych.

Wie le wy pad ków na pla cach bu dów jest wy -
ni kiem za nie dba nia pod sta wo wych środ ków
bez pie czeń stwa.

Ła twiej sze i bar dziej eko no micz ne jest ogra -
ni cza nie za gro żeń, na ja kie na ra że ni są pra cow -
ni cy, za nim bu do wa zo sta nie roz po czę ta.

Kon sul ta cje z pra cow ni ka mi w spra wach bhp
są sku tecz nym spo so bem zwra ca nia więk szej
uwa gi pra cow ni ków na pro ce du ry bez pie czeń -
stwa i uspraw nie nia z tym zwią za ne.

� Czy prze widzia no sto sow ne środ ki na bez -
pie czeń stwo i hi gie nę pra cy? 

� Czy za pew nio no szko le nia dla wszyst kich
pra cow ni ków, łącz nie z per so ne lem kie row -
ni czym, tak, aby mo gli wy ko ny wać pra cę
bez po wo do wa nia za gro żeń?

� Czy pra cow ni cy ma ją wy ma ga ne kwa li fi ka -
cje i upraw nie nia?

� Czy dokonano oceny ryzyka zawodowego
związanego z wykonywaną pracą?

� Czy za pla no wa no pro ce sy pra cy w ta ki
spo sób, aby zmi ni ma li zo wać licz bę pra -
cow ni ków, któ rzy mo gą zo stać po szko do -
wa ni?

� Czy usta no wio no pro ce du ry sku tecz nej
kon sul ta cji i udzia łu pra cow ni ków w roz wią -
zy wa niu pro ble mów zwią za nych z bez pie -
czeń stwem i hi gie ną pra cy?

� Czy wszystkie ma szy ny i in ne wy po sa że nie
(łącz nie ze środ ka mi ochro ny in dy wi du al -
nej) ma ją znak CE, o ile pod le ga ją od po -
wied nim wy ma ga niom?

� Czy plac bu do wy i stre fy za gro że nia są na -
le ży cie za bez pie czo ne?

� Czy za pew nio no środ ki ochro ny zbio ro wej
lub in dy wi du al nej, gdy nie ma in nej moż li -
wo ści?

� Czy za pew nio no bez piecz ne dro gi ko mu -
nika cyj ne?

� Czy ścia ny wszyst kich wy ko pów są od po -
wied nio umoc nio ne?

� Czy za pew nio no ko or dy na cję spraw bhp
i po wo ła no ko or dy na to ra, je że li na bu do wie
pra cu je wie lu pod wy ko naw ców?

� Czy pro jekt bu dow la ny za wie ra:
• in for ma cję do ty czą cą bez pie czeń stwa

i ochro ny zdro wia ze wzglę du na spe cy fi -
kę pro jek to wa ne go obiek tu bu dow la ne go,

• oświad cze nie pro jek tan ta, że pro jekt spo -
rzą dzo ny jest zgod nie z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi i za sa da mi wie dzy tech nicz nej,

• opi nie rze czo znaw ców do spraw hi gie -
nicz no sa ni tar nych, za bez pie czeń prze -
ciw po ża ro wych. Wska za ne jest ta kże za -
opi nio wa nie pro jek tu przez rze czo znaw cę
ds. bhp.

Kto, bę dąc od po wie dzial nym za stan
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w za -
kła dzie pra cy al bo kie ru jąc pra cow ni -
ka mi, nie prze strze ga prze pi sów lub za -
sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,
pod le ga ka rze grzyw ny (art. 283 § 1
usta wy Ko deks pra cy).

Przed pod ję ciem de cy zji o roz po czę ciu pro ce su in we sty -
cyj ne go war to za po znać się z ak tu al ny mi prze pi sa mi:

1. Usta wa z dnia 7 lip ca 1994 r. Pra wo bu dow la ne Dz. U.
z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 j.t. z późn. zm.;

2. Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 12 kwiet -
nia 2002 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po -
win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z późn. zm.;

3. Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 6 lu te -
go 2003 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy 
pod czas wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych Dz. U. Nr 47,
poz. 401;

4. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej
z dnia 26 wrze śnia 1997 r. w spra wie ogól nych prze pi sów
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 z późn. zm.

Kto, wbrew obo wiąz ko wi wy po sa ża sta no -
wi ska pra cy w ma szy ny i in ne urzą dze nia
tech nicz ne, do star cza pra cow ni ko wi środ -
ki ochro ny in dy wi du al nej, któ re nie speł -
nia ją wy ma gań do ty czą cych oce ny zgod -
no ści, pod le ga ka rze grzyw ny (art. 283 § 2,
pkt 3 i 4 usta wy Ko deks pra cy).

Kto wy ko nu je ro bo ty bu dow la ne w spo -
sób od bie ga ją cy od usta leń i wa run ków
okre ślo nych w prze pi sach, po zwo le niu
na bu do wę lub roz biór kę bądź w zgło sze -
niu bu do wy lub roz biór ki, albo w sposób
istot nie od bie ga ją cy od za twier dzo ne go
pro jek tu, pod le ga ka rze grzyw ny (art. 93
pkt 6 usta wy Pra wo bu dow la ne).

CZY DZIAŁASZ ZGODNIE Z PRAWEM?

Wy pad ki przy pra cy mo gą zwięk szyć kosz ty bu do wy, 
wy dłu żyć czas re ali za cji in we sty cji oraz nie ko rzyst nie wpły nąć 

na wi ze ru nek in we sty cji, in we sto ra i wy ko naw ców.

SPRAWDŹ!

Kto wy ko nu je sa mo dziel ną funk cję
tech nicz ną w bu dow nic twie, nie po sia -
da jąc od po wied nich upraw nień bu -
dow la nych lub pra wa wy ko ny wa nia 
sa mo dziel nej funk cji tech nicz nej w bu -
dow nic twie, pod le ga grzyw nie, ka rze
ogra ni cze nia wol no ści al bo po zba-
wie nia wol no ści do ro ku (art. 91 ust.
1 pkt 2 usta wy Pra wo bu dow la ne).

Pod sta wę do wy ko ny wa nia 
sa mo dziel nych funk cji tech nicz nych 

w bu dow nic twie 
po twier dza imien ne za świad cze nie 

wy da ne przez 
wła ści wą izbę sa mo rzą du za wo do we go, 

z okre ślo nym w nim 
ter mi nem waż no ści.

SKUT KI NIE PRZE STRZE GA NIA
PRZE PI SÓW BHP

Wła ści wy or gan wstrzy mu je po sta no -
wie niem pro wa dze nie ro bót bu dow la -
nych wy ko ny wa nych w spo sób mo gą cy
spo wo do wać za gro że nie bez pie czeń -
stwa lu dzi i mie nia bądź za gro że nia śro -
do wi ska, lub w spo sób istot nie od bie -
ga ją cy od usta leń i wa run ków okre ślo -
nych w po zwo le niu na bu do wę bądź
w prze pi sach (art. 50 ust. 1 pkt 2 usta wy
Pra wo bu dow la ne).



� zor ga ni zo wa nie pro ce su bu do wy z uw-
zględ nie niem za war tych w prze pi sach wy mo -
gów bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia,

� za pew nie nie opra co wa nia pro jek tu bu -
dow la ne go i – sto sow nie do po trzeb – in nych
pro jek tów,

� uzy ska nie po zy tyw nej opi nii rze czo znaw -
ców do spraw: za bez pie czeń prze ciw po ża ro -
wych dla pro jek tów obiek tów bu dow la nych (do -
ty czy tyl ko pro jek tów za kła dów pra cy),

� za pew nie nie ob ję cia kie row nic twa bu do -
wy przez kie row ni ka bu do wy,

� pro to kó lar ne prze ka za nie te re nu bu do wy
i po wie rze nie obo wiąz ków kie row ni ka bu do wy
oso bie po sia da ją cej od po wied nie upraw nie nia
bu dow la ne oraz pra wo do wy ko ny wa nia sa mo -
dziel nych funk cji tech nicz nych w bu dow nic twie,

� za pew nie nie opra co wa nia „pla nu bez -
pie czeń stwa i ochro ny zdro wia” przed roz po -
czę ciem bu do wy, je śli jest wy ma ga ny,

� za wia do mie nie wła ści we go or ga nu nad -
zo ru bu dow la ne go oraz właściwego in spek to ra
pra cy o za mia rze roz po czę cia ro bót bu dow la -

nych na 7 dni przed roz po czę ciem bu do wy lub
roz biór ki,
� za pew nie nie wy ko na nia i od bio ru ro bót

bu dow la nych,
� za wia do mie nie wła ści we go or ga nu nad zo -

ru bu dow la ne go o za koń cze niu ro bót bu dow la -
nych i za mia rze przy stą pie nia do użyt ko wa nia
obiek tu,
� za wia do mie nie o za koń cze niu ro bót ta kże

In spek cji Ochro ny Śro do wi ska, Pań stwo wej In -
spek cji Sa ni tar nej, Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
je śli na in we sto ra na ło żo no obo wią zek uzy ska -
nia po zwo le nia na użyt ko wa nie obiek tu bu dow -
la ne go.

Istot ne od stą pie nie od za twier dzo ne go pro jek -
tu bu dow la ne go lub in nych wa run ków po zwo le -
nia na bu do wę jest do pusz czal ne je dy nie po uzy -
ska niu de cy zji o zmia nie po zwo le nia na bu do wę
(art. 36a ust. 1 usta wy Pra wo bu dow la ne).

Zanim zaczniesz budować
Waż ne in for ma cje dla in we sto rów

PA MIĘ TAJ!

Ro bo ty bu dow la ne moż na roz po cząć je dy nie na pod sta wie de cy zji 
osta tecz nej o po zwo le niu na bu do wę lub zgło sze nia wła ści we mu or ga -
no wi ad mi ni stra cji bu dow la nej, je że li w ter mi nie 30 dni od dnia do rę -
cze nia zgło sze nia in we stor nie otrzy ma sprze ci wu w dro dze de cy zji

(art. 28-31 ustawy Prawo budowlane).

PA MIĘ TAJ!
Do użyt ko wa nia obiek tu bu dow la ne go moż na przy stą pić na pod sta wie
de cy zji osta tecz nej „po zwo le nie na użyt ko wa nie” lub za wia do mie nia
„o za koń cze niu ro bót bu dow la nych”. 

Obiekt bu dow la ny na le ży użyt ko wać w spo sób zgod ny z je go prze zna cze -
niem i wy ma ga nia mi ochro ny śro do wi ska oraz utrzy my wać w na le ży tym
sta nie tech nicz nym i es te tycz nym, nie do pusz cza jąc do nad mier ne go po -
gor sze nia je go wła ści wo ści użyt ko wych i spraw no ści tech nicz nej.

Zmia na spo so bu użyt ko wa nia obiek tu bu -
dow la ne go lub je go czę ści wy ma ga zgło sze nia
wła ści we mu or ga no wi. 

Przez zmia nę spo so bu użyt ko wa nia obiek tu
bu dow la ne go lub je go czę ści ro zu mie się
w szcze gól no ści:

� prze rób kę po miesz cze nia z prze zna cze -
niem na po byt lu dzi al bo prze zna cze nie
do użyt ku pu blicz ne go lo ka lu lub po miesz -
cze nia, któ re uprzed nio mia ło in ne prze zna -
cze nie lub by ło bu do wa ne w in nym ce lu,
w tym tak że prze zna cze nie po miesz czeń
miesz kal nych na ce le nie miesz kal ne;

� pod ję cie lub za nie cha nie w obiek cie bu -
dow la nym lub je go czę ści dzia łal no ści
zmie nia ją cej wa run ki pra cy, bez pie czeń -
stwa przeciwpo ża ro we go i przeciwpo wo -
dzio we go, zdro wot nego, hi gie nicz nosa ni -

tar nego, ochro ny śro do wi ska bądź wiel -
kości lub układu ob cią żeń.

Zmia na spo so bu użyt ko wa nia obiek tu bu -
dow la ne go lub je go czę ści, w któ rym są lub
prze wi du je się po miesz cze nia pra cy, wy ma ga
uzy ska nia po zy tyw nej opi nii rze czo znaw ców
ds. hi gie nicz no sa ni tar nych, za bez pie czeń prze -
ciwpo ża ro wych. 

Kto zmie nia spo sób użyt ko wa nia obiek -
tu bu dow la ne go lub je go czę ści bez wy -
ma ga ne go zgło sze nia al bo po mi mo
wnie sie nia sprze ci wu wła ści we go or ga -
nu, pod le ga ka rze grzyw ny (art. 93
pkt 9b usta wy Pra wo bu dow la ne).

� Prawo pracy. Poradnik dla pracodawcy
� Bhp. Poradnik dla pracodawcy
� Budownictwo. Wymagania bezpieczeństwa pracy 
� Kierownik budowy. Odpowiedzialność

� Uwaga wykopy
� Praca na wysokości. Zasady bezpieczeństwa
� Urządzenia i instalacje elektryczne 

na placu budowy

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy

www.pip.gov.pl
Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z elektroniczną wersją publikacji:

W
ydano nakładem

 Państw
ow

ej Inspekcji P
racy, W

arszaw
a 2012 r.

Nie do peł nie nie obo wiąz ków in we sto ra
pod le ga ka rze grzyw ny – (art. 93 usta wy
Pra wo bu dow la ne).

DO OBO WIĄZ KÓW IN WE STO RA NA LE ŻY:

Polecamy też wiele innych naszych wydawnictw




