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INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Obowiązek zawiadomienia, zgodnie z właściwością wyni-
kającą z przepisów szczególnych, organów Państwowej Stra-
ży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o zakoń-
czeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpie-
nia do jego użytkowania mają inwestorzy, na których nałożo-
no obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiek-
tu budowlanego (art. 56 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.). Natomiast z art. 56
ust. 1a ustawy wynika, że przepis, o którym mowa, stosuje się
również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu nieob-
jętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie

wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpoża-
rowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Tym samym obowiązek zawiadomienia organów Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej
o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przy-
stąpienia do jego użytkowania dotyczy tych przypadków, gdy
inwestor ma obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowa-
nie oraz gdy projekt budowlany obiektu nieobjętego obowiąz-
kiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgod-
nienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wyma-
gań higienicznych i zdrowotnych.

Departament Prawny GUNB informuje

Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę, wydana
na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane
zmienia pierwotną decyzję o pozwoleniu na budowę
i na nowo kształtuje sytuację prawną zamierzenia bu-
dowlanego. W takim przypadku termin wygaśnięcia po-

zwolenia na budowę, wskazany w art. 37 ust. 1 ustawy,
liczony jest od dnia, w którym decyzja zmieniająca sta-
ła się ostateczna. Nie ma przy tym znaczenia, czy zmiana
dotyczyła całego zamierzenia budowlanego, czy tylko
jego części.

Jak należy liczyć termin ważności pozwolenia na budowę,
gdy zostało ono zmienione decyzją o zmianie pozwolenia

na podstawie art. 36a ustawy?

W Dzienniku Ustaw z 9 października 2018 r. zostało opu-
blikowane obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
z 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935), a w Dzienniku
Ustaw z 10 października 2018 r. obwieszczenie Marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 września 2018 r. w spra-
wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 1945).

Zmiany w prawie

Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych,
w tym budynków, jest uregulowana w Rozdziale 6 ustawy
– Prawo budowlane „Utrzymanie obiektów budowlanych”.
W myśl art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy, co najmniej raz na 5 lat
obiekty budowlane powinny być w czasie użytkowania pod-
dawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej,
polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatno-
ści do użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki oraz
otoczenia.

Szczegółowo problematykę kontroli okresowych omawia
m.in. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicz-
nych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. poz. 836
z późn. zm.). Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 i § 6 rozporządzenia,
w trakcie tej kontroli należy szczegółowo sprawdzić m.in.
stan sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów
budynku, w tym elementów instalacji kanalizacyjnej odpro-
wadzających ścieki z budynku.

Czy w trakcie okresowej kontroli utrzymania obiektu,
przeprowadzanej raz na 5 lat,

należy sprawdzić stan techniczny instalacji kanalizacyjnej?

Kiedy inwestor ma obowiązek zawiadomienia
organów Państwowej Straży Pożarnej

i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy?


