Projekt z dnia 2 sierpnia 2021 r.
USTAWA
z dnia … 2021 r.
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 29 w ust. 1:
a)

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) wolno

stojących,

nie

więcej

niż

dwukondygnacyjnych,

budynków

mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, przy czym
powierzchnia użytkowa tych budynków nie może przekraczać 90 m2, a ich
liczba nie może być większa niż jeden na każde 1000 m2 powierzchni
działki;”;
b)

pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych
jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni
zabudowy do 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych nie
większej niż 6 m i wysięgu wsporników nie większym niż do 2 m, a liczba
tych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni
działki;”;

2)

w art. 41 w ust. 4a w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) kierownika budowy – w przypadku robót budowlanych wymagających
ustanowienia kierownika budowy,”;

3)

w art. 42 w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2–4, 9, 27 i 30, oraz instalowania, o
którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d i e,”;

4)

1)

w art. 43 ust. 1aa otrzymuje brzmienie:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2127 i 2320 oraz z
2021 r. poz. 11, 234, 282 i 784.

–2–
„1aa. Obowiązkowi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w
ust. 1, podlegają budynki, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 16 oraz stacje ładowania,
o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25.”;
5)

w art. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest
decyzja o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust.
1 pkt 1–2, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu
nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od
dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30
ust. 6a stosuje się.”;

6)

w art. 57 po ust. 1b dodaje się ust. 1ba w brzmieniu:
„1ba. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy, o której mowa w art.
29 ust. 1 pkt 1a, obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 1a, nie stosuje się.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 59 ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
budowa obiektów budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 1a i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.”;
2) w art. 64:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przepisy art. 51 ust. 2–3, art. 52, art. 53 ust. 3–5a i 5d–5f i art. 54–56
stosuje się odpowiednio do decyzji o warunkach zabudowy.”;
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy termin, o którym
mowa w art. 51 ust. 2, wynosi 90 dni, a w przypadku decyzji o warunkach
zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, termin ten wynosi 30 dni.”.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia.
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