
§ 203. Budynki i urządzenia z nimi związane powinny 

być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby 

obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i 

użytkowania nie prowadziły do:

1) zniszczenia całości lub części budynku;

2) przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej 

wielkości;

3) uszkodzenia części budynków, połączeń lub 

zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 

przemieszczeń elementów konstrukcji;

4) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu 

nieproporcjonalnym do jego przyczyny.



§ 204. 1. Konstrukcja budynku powinna spełniać 

warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych 

przydatności do użytkowania w żadnym z jego 

elementów i w całej konstrukcji.

2. Stany graniczne nośności uważa się za 

przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje 

zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w 

budynku oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie 

wyposażenia lub przechowywanego mienia.



3. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za 

przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są 

dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji budynku nie mogą 

wystąpić:

1) lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie 

wpływać na przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej 

części, a także przyległych do niej niekonstrukcyjnych części budynku;

2) odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd 

konstrukcji i jej przydatność użytkową, włączając w to również 

funkcjonowanie maszyn i urządzeń, oraz uszkodzenia części 

niekonstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia;

3) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, 

jego wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także 

ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.



4. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji, o których 

mowa w ust. 1, uznaje się za spełnione, jeżeli 

konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom 

dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.

5. Wzniesienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie 

obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń 

dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub 

obniżenia jego przydatności do użytkowania.



7. Budynki użyteczności publicznej z 

pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania 

znacznej liczby osób, takie jak: hale widowiskowe, 

sportowe, wystawowe, targowe, handlowe, dworcowe 

powinny być wyposażone, w zależności od potrzeb, w 

urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla 

bezpieczeństwa konstrukcji, takich jak: 

przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w 

konstrukcji.

Ustęp 7 wprowadzony w 2009 roku (Dz. U. z 2009r. 

Nr 56 poz. 461)



§ 206. 1. W przypadku, o którym mowa w § 204 ust. 

5, budowa powinna być poprzedzona ekspertyzą 

techniczną stanu obiektu istniejącego, 

stwierdzającego jego stan bezpieczeństwa i 

przydatności do użytkowania, uwzględniającą 

oddziaływania wywołane wzniesieniem nowego 

budynku.

2. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz 

zmiana sposobu użytkowania budynku powinny być 

poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu 

konstrukcji i elementów budynku, z 

uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.



Ustawa Prawo budowlane

Art. 5. 1. 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 przepisach, w tym techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

zapewniając:

1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów 

budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 

2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do 

obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 

89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

dotyczących:

a) nośności i stateczności konstrukcji,

http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc


ZAŁĄCZNIK I

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH

Obiekty budowlane jako całość oraz ich poszczególne części muszą nadawać się do 

użycia zgodnie z ich zamierzonym zastosowaniem, przy czym należy w szczególności 

wziąć pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo osób mających z nimi kontakt przez cały 

cykl życia tych obiektów. Przy normalnej konserwacji obiekty budowlane muszą 

spełniać następujące podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych przez 

gospodarczo uzasadniony okres użytkowania.

1. Nośność i stateczność

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby 

obciążenia mogące na nie działać podczas ich budowy i użytkowania nie prowadziły 

do:

a) zawalenia się całego obiektu budowlanego lub jego części;

b) znacznych odkształceń o niedopuszczalnym stopniu;

c) uszkodzenia innych części obiektów budowlanych, urządzeń lub zamontowanego 

wyposażenia w wyniku znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji;

d) uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej 

go przyczyny.



Prawo budowlane

Art. 33. 3. Do wniosku o pozwolenie na budowę 

obiektów budowlanych:

1) których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać 

poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty 

energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory 

wodne lub

2) których projekty budowlane zawierają nowe, 

niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania 

techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich 

Normach, należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną 

przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną 

wskazaną przez właściwego ministra.





5. W przypadku zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem 

1 stycznia 2021 r.:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o 

zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek

o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie 

zamiennego projektu budowlanego,

2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót 

budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie

decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja 

o zatwierdzeniu projektu budowlanego

– można stosować Polskie Normy wymienione w lp. 49 załącznika nr 1 

do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu

dotychczasowym.


































































































































