
 

 

USTAWA 

 z dnia 7 lipca 1994 r.  

zmiany ustawy z dnia 20 lutego 2015r. 

 

Prawo budowlane 

 

Rozdział 3 

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego 

 

        Art. 17. Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są:  

1)     inwestor;  

2)     inspektor nadzoru inwestorskiego;  

3)     projektant;  

4)     kierownik budowy lub kierownik robót. 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 



        Art. 20. 1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:  

1)     opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych 

        dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

1a)   zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej 

        specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie 

        zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu  

        budowlanego;  

1b)   sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego,  

        uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

1c)   określenie obszaru oddziaływania obiektu;  

2)     uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;  

3)     wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;  

3a)   sporządzanie lub uzgadnianie  indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

        o  wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.
5)

 );  

4)     sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:  

        a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,  

        b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika   

        budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

 

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 114, poz. 760, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 898.  

 



        2.    Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektonicznobudowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym 

        technicznobudowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.  

        3.   Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:  

1)    zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych;  

2)    projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie  

        i składowe. 

1
      4. Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu   

        budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projekt jest dokumentacją przydatną nie tylko wykonawcy, ale także ważny dla klienta.  

Jeśli zamawiany jest projekt ogrodu wraz z nadzorem autorskim to nie musimy się martwić o wykonawstwo ponieważ projektant zapewnia jego 

poprawną realizację.  

Jeśli jednak powierzamy aranżację innej firmie, a nie jest możliwe zamówienie nadzoru autorskiego, znajomość projektu pozwala zweryfikować 

porządek wykonywania prac, a tym samym osiągnięcie zamierzonego efektu końcowego. 

 

 

 

 

 

                                                           
 


