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5. Obiekty budowlane
5.1.Warunki techniczne, jakim powinny 

odpowiadać budynki
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, przez obiekty 
budowlane należy rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne 
części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę 
przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w prze-
pisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
zapewniając m.in.:
• spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określo-

nych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
305/2011, dotyczących:

 – nośności i stateczności konstrukcji,
 – bezpieczeństwa pożarowego,
 – bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
 – higieny, zdrowia i środowiska,
 – ochrony przed hałasem,
 – oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
 – zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych;

• warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
 – zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w ener-
gię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,

 – usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;
• możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie sze-

rokopasmowego dostępu do Internetu;
• możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;
• niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszka-

niowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczegól-
ności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
• ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
• ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską;
• odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;
• poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;
• warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.
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Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 2 ww. ustawy obiekt budowlany należy użytkować w spo-
sób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymy-
wać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego 
pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

5.2. Oddawanie do użytku obiektów budowlanych
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane:
1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie 

budowy (art. 41 ust. 1).
2. Inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta 

sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym 
terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie de-
cyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanie zgłoszenia budowy lub dokonanie zgło-
szenia instalowania (art. 41 ust. 4).

3. Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczę-
cia robót budowlanych inwestor dołącza (art. 41 ust. 4a i 4b):
• informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:

a) kierownika budowy,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego – jeżeli został on ustanowiony
– oraz w odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń, o wpisie do wła-
ściwych rejestrów, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w 
odpowiedniej specjalności;

• oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego 
o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem 
zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowla-
nym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

    Zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia 
robót budowlanych dokonuje się w postaci papierowej albo formie dokumentu elek-
tronicznego.

4.  Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić 
jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (art. 41 ust. 5).

5. Inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem budowy: zapewnić sporządzenie pro-
jektu technicznego, ustanowić kierownika budowy, ustanowić inspektora nadzoru 
inwestorskiego (jeżeli jest to wymagane) oraz przekazać kierownikowi budowy pro-
jekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany (art. 42 ust. 1).

6. Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użyt-
kowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością 
wynikającą z przepisów szczególnych, organy (art. 56 ust. 1):
1) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) Państwowej Straży Pożarnej
–  o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego 
użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym.
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7. Niezajęcie stanowiska przez ww. organy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawia-
domienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag (art. 56 ust. 2).

8. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarząd-
cy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają 
również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje 
obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem (art. 60).

5.3. Utrzymanie obiektów budowlanych
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany (art. 61 ustawy): 
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w ra-

zie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych 
z  działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, 
wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, 
zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary 
lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub 
bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie ży-
cia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub za-
rządcę (art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane) m.in. kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a)  elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy at-
mosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowa-
nia obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c)  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych  

i wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego 

i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlane-
go oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji 
elektrycznej i piorunochronnej w  zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, 
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz 
uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w termi-
nach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudo-
wy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu 
przekraczającej 1 000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie na 
piśmie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okolicz-
ności, o których mowa w art. 61 pkt 2.

W trakcie kontroli, o której mowa powyżej, należy dokonać sprawdzenia wykonania 
zaleceń z poprzedniej kontroli (art. 62 ust. 1a ustawy – Prawo budowlane).
Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu 
budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem spraw-
dzenia, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów 
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dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i prze-
budowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.
Powyższy obowiązek wynika z rozporządzenia MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książ-
ki obiektu budowlanego. 
Wykaz kontroli i badań obiektów budowlanych zawiera tabela nr 1.

Tab. 1. Wykaz kontroli i badań obiektów budowlanych
Lp. Rodzaj pomiarów, badań Wykonujący pomiary, badania

1 2 3

1. Okresowe kontrole stanu 
technicznego obiektów bu-
dowlanych w zakresie ele-
mentów konstrukcyjnych

Osoby posiadające uprawnienia budowlane  
w odpowiedniej specjalności

2. Badanie instalacji elektrycznej 
i piorunochronnej obiektu 
budowlanego

Osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy 
wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, 
instalacji oraz sieci energetycznych (E gr. 1)

3. Okresowe kontrole instalacji 
gazowych w obiekcie budow-
lanym

Osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy 
wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, 
instalacji oraz sieci gazowych (E gr. 3)

4. Okresowe kontrole przewo-
dów kominowych – dymo-
wych, spalinowych i wentyla-
cyjnych

Osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle 
kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dy-
mowych oraz grawitacyjnych przewodów spalino-
wych i wentylacyjnych

5. Okresowe kontrole instalacji 
i urządzeń służących ochronie 
środowiska

Osoby posiadające uprawnienia budowlane  
w odpowiedniej specjalności

6. Okresowe kontrole, konser-
wacje oraz naprawy urządzeń 
przeciwpożarowych i gaśnic

Osoby posiadające co najmniej wykształcenie śred-
nie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora 
ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do 
wykonywania zawodu technik pożarnictwa.
Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożaro-
wej nabywa na okres 5 lat osoba, która ukończyła 
szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej 
albo  szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony 
przeciwpożarowej.
Kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu 
technik pożarnictwa obejmują posiadanie tytułu 
technik pożarnictwa.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej – art. 4, 4a i 16a

UWAGA! 
Podstawa prawna kontroli podanych w poz. 1–5: art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane.


