Dz.U.2015.1554
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU(1)
z dnia 22 września 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego
(Dz. U. z dnia 7 października 2015 r.)

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, nie
ograniczając zakresu opracowań projektowych w stadiach poprzedzających opracowanie
projektu budowlanego, wykonywanych równocześnie, w szczególności projektu
technologicznego oraz na potrzeby związane z wykonywaniem robót budowlanych.";
2) w § 3 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) nazwę, adres i kategorię obiektu budowlanego oraz jednostkę ewidencyjną, obręb
i numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany;",
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) imię, nazwisko, numer uprawnień, specjalność oraz podpis projektanta, oraz
imiona i nazwiska osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalności opracowujących poszczególne części projektu
budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru
posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę opracowania i podpisy;";
3) w § 6:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, oświadczenie, o którym mowa w
art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy, oraz informację o obszarze oddziaływania obiektu;",
b) uchyla się ust. 5;
4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową
oraz część rysunkową sporządzoną na kopii mapy do celów projektowych poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez projektanta.";
5) § 10 otrzymuje brzmienie:
"§ 10. Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być sporządzony na
kopii mapy do celów projektowych, o której mowa w § 8 ust. 1, w skali dostosowanej do
rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego
czytelność.";
6) w § 11 w ust. 2:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne

(statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące
obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badań
doświadczalnych,
rozwiązania
konstrukcyjno-materiałowe
podstawowych
elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego,
warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami
eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i
zewnętrznych przegród budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy,
przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego należy
dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan
posadowienia obiektu;",
b) w pkt 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), określającą w
zależności od potrzeb:",
c) w pkt 12 uchyla się lit. c;
7) w § 13 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) 1:100 dla pozostałych obiektów budowlanych i ich wydzielonych części;",
b) uchyla się pkt 3;
8) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:
"§ 13a. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu zawiera:
1) wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru
oddziaływania obiektu;
2) zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub
graficznej albo informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na
działce lub działkach, na których został zaprojektowany.".
§ 2. 1. Do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy oraz odrębnego
wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, złożonego przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy oraz odrębnego wniosku
o zatwierdzenie projektu budowlanego, złożonego od dnia wejścia w życie rozporządzenia, a
przed dniem 1 stycznia 2016 r., przepisy dotychczasowe stosuje się na wniosek inwestora.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Przypisy:
1)
Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo,
lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

