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Zmiany w prawie budowlanym 2022 

 

Prawo budowlane w 2022 r. doczekało się kolejnych zmian. Nowe prawo 

budowlane obowiązuje od 19 września 2020 r., ostatnie zmiany wprowadzono w 

lipcu 2022. Nowelizacje mają uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-

budowlany, a także zwiększyć stabilność decyzji podejmowanych w tym 

procesie. Obszerna nowelizacja prawa budowlanego dotyka m.in. takich kwestii 

jak projekt budowlany, pozwolenie na budowę, czy też procedura legalizacji 

niektórych samowoli budowlanych. Wyjaśniamy szczegółowo co się zmieniło i 

jak wpływa to na sytuację inwestorów i innych uczestników procesu 

budowlanego. 

7 lipca 2022 r. została uchwalona ustawa zmieniająca prawo budowlane i dwie 

inne ustawy. Zmiany tym razem w prawie budowlanym dotyczą głównie 

cyfryzacją procesu budowlanego. 

Wcześniejsze zmiany wprowadzone zostały ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o 

zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która 

została podpisana przez prezydenta 3 marca 2020 r. Nowe prawo budowlane 

obowiązuje od 19 września 2020 r. 

Źródło: https://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/nowe-prawo-budowlane-co-sie-zmienilo-w-2020-r-aa-zK3Q-

kLbD-cFo1.html 
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Elektroniczny Dziennik Budowy 

Elektroniczny Dziennik Budowy to nowy system, który wejdzie w życie od 26 

stycznia 2023 r. Jest to etap cyfryzacji procesu budowlanego. Wyjaśniamy, jak od 

przyszłego roku będzie wyglądało prowadzenie dziennika budowy. Elektroniczny 

Dziennik Budowy (EBD) będzie można prowadzić i kontrolować za pomocą 

aplikacji w smartfonie. 

Zalety elektronicznego dziennika budowy: 

• Można złożyć wniosek o wydanie dziennika online bez wychodzenia z 

domu. 

• Przy składaniu zgłoszenia zakończenia budowy (wystąpieniu o pozwolenie 

na użytkowanie domu) wystarczy podać numer elektronicznego dziennika 

budowy (nie trzeba go załączać, jak w wypadku wersji papierowej). 

• Dostęp do elektronicznego dziennika budowy będzie możliwy za pomocą 

dowolnej przeglądarki internetowej, a ponadto będzie można pobrać 

darmową wersję mobilną ze sklepów Apple Store i Google Play. 

• Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego otrzymają możliwość wglądu 

do wpisów dokonywanych w elektronicznym dzienniku budowy z 

dowolnego miejsca oraz wykonywania takich wpisów 

Źródło: https://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/elektroniczny-dziennik-budowy-aa-JpyF-JS1e-sFk2.html 
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Podział projektu budowlanego 

Nowe przepisy dzielą projekt budowlany na trzy części: projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz 

projekt techniczny (zgodnie z art. 34 ust. 3 Prawa budowlanego po nowelizacji). 

Jednak tylko dwie pierwsze części projektu budowlanego podlegają 

zatwierdzeniu w pozwoleniu na budowę wydawanym przez organ administracji 

architektoniczno-budowlanej albo przyjętym bez sprzeciwu zgłoszeniu budowy. 

Źródło: https://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/nowy-projekt-budowlany-po-nowelizacji-prawa-

budowlanego-aa-hzBf-7995-uNNQ.html 

 

 

Z czego składa się projekt budowlany?  

Dotychczas projekt budowlany był jednolitym dokumentem, w skład którego 

wchodził projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-

budowlany. 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Prawa budowlanego projekt 

budowlany składa się z trzech części:  

• projektu zagospodarowania działki lub terenu;  

• projektu architektoniczno-budowlanego;  

• projektu technicznego. 

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1494323,podzial-projektu-budowlanego-nowe-reguly-po-nowelizacji-

ustawy.html 
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Nowe wymogi w zakresie pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy 

Przed nowelizacją przepisy określające, które obiekty można budować bez 

pozwolenia na budowę - na podstawie zgłoszenia lub bez zgłoszenia oraz jakie 

roboty budowlane można prowadzić na podstawie zgłoszenia lub bez zgłoszenia 

rozproszone były po całej ustawie. Powodowało to, że w niektórych sytuacjach 

trudno było określić czy pozwolenie lub zgłoszenie jest wymagane czy nie. Aby 

ustalić, jaka procedura obowiązuje w konkretnym przypadku niejednokrotnie 

trzeba było prześledzić cały tekst ustawy. Ponadto przypadki te były różnie 

interpretowane przez organy administracji. Dlatego w nowym prawie 

budowlanym ustawodawca zdecydował o wszystkich tych przypadków w jasne i 

jednoznaczne katalogi. 

Aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają na budowę domów do 70m2 bez 

pozwolenia. Nowelizacja prawa budowlanego nie będzie przewidywała już tego 

ograniczenia. Regułą ma stać się budowa wszystkich domów jednorodzinnych 

bez limitu powierzchni użytkowej przeznaczonych na użytek własny, bez 

pozwolenia. Projekt stanowi kolejny etap upraszczania i przyspieszania procesu 

inwestycyjno-budowlanego. 

Źródło: https://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/nowe-prawo-budowlane-co-sie-zmienilo-w-2020-r-aa-zK3Q-

kLbD-cFo1.html 

Źródło: https://www.russellbedford.pl/aktualnosci/zmiany-w-prawie/item/2735-zmiany-w-prawie-budowlanym-od-

stycznia-2023-r-budowa-domu-bez-pozwolenia-regula-w-prawie-budowlanym.html 
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Likwidacja obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

Dużą zmianą w prawie budowlanym będzie również likwidacja obowiązku 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Pozwolenie na użytkowanie ma być 

wymagane jedynie wówczas, gdy przystąpienie do użytkowania obiektu 

budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych 

oraz, gdy sam inwestor dobrowolnie o to występuje. W pozostałych przypadkach 

wymagane byłoby zawiadomienie o zakończeniu budowy. 

Użytkowanie domu musi być jednak poprzedzone przedłożeniem dokumentacji 

w postaci: 

• projektu technicznego, 

• protokołów badań i sprawdzeń: przyłączy i instalacji, zapewniających 

użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, 

• dokumentacji geodezyjnej wraz z wynikiem geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

• informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu bądź o odstępstwach od tego 

projektu. 

Źródło: https://www.russellbedford.pl/aktualnosci/zmiany-w-prawie/item/2735-zmiany-w-prawie-budowlanym-od-

stycznia-2023-r-budowa-domu-bez-pozwolenia-regula-w-prawie-budowlanym.html 
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Nowe Prawo budowlane wprowadzi Bazę Projektów Budowlanych 

Ma powstać Baza Projektów Budowlanych, której głównym celem będzie 

ułatwianie dostępu do projektów budowlanych i ich poszczególnych elementów 

(sporządzonych w postaci elektronicznej) organom administracji 

architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w przypadku wniosków 

(np. o pozwolenie na budowę lub o pozwolenie na użytkowanie), zgłoszeń i 

zawiadomień. 

Zgodnie z nowymi przepisami inwestor, zamiast załączać do wniosków zgłoszeń 

czy zawiadomień projekt budowlany, będzie mógł wskazywać indywidualny 

numer projektu, który został umieszczony (przez np. inwestora lub projektanta) 

w Bazie Projektów Budowlanych. 

Organ obsługujący wniosek, zgłoszenie czy zawiadomienie nie będzie zaś 

sprawdzał i weryfikował projektu w postaci papierowej, s będzie miał wgląd do 

projektu poprzez Bazę. 

Wprowadzenie Bazy Projektów Budowlanych ma usprawnić działanie urzędów. 

Organy administracji architektoniczno-budowlanej nie będą musiały już 

przekazywać do organów nadzoru budowlanego projektów budowlanych 

umieszczonych w Bazie Projektów Budowlanych. Dostęp i wgląd do tych 

projektów umożliwi Baza Projektów Budowlanych. 

Źródło: https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/nowe-prawo-budowlane-od-2023-duze-zmiany-w-przepisach-co-zmieni-

nowelizacja-ustawy-prawo-budowlane-tekst-jednolity-2022-pdf-aa-ppq6-iGGU-v5Z7.html 
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Kary za nieterminowe wydawanie decyzji 

W nowych przepisach uwzględniono możliwość nakładania kar za nieterminowe 

wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Proponuje się doprecyzowanie 

przepisów dotyczących rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o 

pozwoleniu na budowę, tak aby rejestry te obejmowały również wnioski o 

pozwoleniu na rozbiórkę i decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę, gdyż tylko na 

podstawie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na 

budowę sprawdza się terminowość wydawania pozwoleń i nakłada się kary za 

przekroczenie terminów. 

Źródło: https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/nowe-prawo-budowlane-od-2023-duze-zmiany-w-przepisach-co-zmieni-

nowelizacja-ustawy-prawo-budowlane-tekst-jednolity-2022-pdf-aa-ppq6-iGGU-v5Z7.html 

 

 

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego 

Elektroniczną Książkę Obiektu Budowlanego wprowadziła tegoroczna 

nowelizacja Prawa budowlanego. Za realizację Elektronicznej Książki Obiektu 

Budowlanego odpowiada GUNB. 

System EKOB zostanie wdrożony na początku 2023 roku, a od 2027 roku będzie 

dostępny wyłącznie w formie elektronicznej. Do 2027 będzie możliwość 

prowadzenia dokumentu zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Po 

tej dacie zostanie jedynie elektroniczna wersja EKOB. 

Źródło: https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/nowe-prawo-budowlane-od-2023-duze-zmiany-w-przepisach-co-zmieni-

nowelizacja-ustawy-prawo-budowlane-tekst-jednolity-2022-pdf-aa-ppq6-iGGU-v5Z7.html 

 

 


