DZIENNIK USTAW
ROZPORZ DZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. Nr 120 poz. 1133)
Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pó n. zm.2)) zarz dza si , co nast puje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporz dzenie okre la szczegółowy zakres i form projektu budowlanego,
stanowi cego podstaw do wydania decyzji o pozwoleniu na budow , nie ograniczaj c
zakresu opracowa projektowych w stadiach poprzedzaj cych opracowanie projektu
budowlanego, wykonywanych równocze nie, w szczególno ci projektu technologicznego
oraz na potrzeby zwi zane z wykonywaniem robót budowlanych.
§ 2. Ilekro w rozporz dzeniu powołane s artykuły ustawy bez bli szego okre lenia, nale y
przez to rozumie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Rozdział 2
Wymagania dotycz ce formy projektu budowlanego
§ 3. 1. W projekcie budowlanym nale y na stronie tytułowej zamie ci :
1) nazw , adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne działek, na których
obiekt jest usytuowany;
2) imi i nazwisko lub nazw inwestora oraz jego adres;
3) nazw i adres jednostki projektowania;
4) imiona i nazwiska projektantów opracowuj cych wszystkie cz ci projektu
budowlanego, wraz z okre leniem zakresu ich opracowania, specjalno ci i numeru
posiadanych uprawnie budowlanych, oraz dat opracowania i podpisy;
5) spis zawarto ci projektu budowlanego wraz z wykazem zał czonych do projektu
wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnie , pozwole lub opinii, tak e
specjalistycznych, oraz, stosownie do potrzeb, o wiadcze wła ciwych jednostek
organizacyjnych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3.
2. Je eli projekt architektoniczno-budowlany podlega sprawdzeniu, na stronie (stronach)
tytułowej nale y zamie ci imiona i nazwiska osób sprawdzaj cych projekt, wraz z podaniem
przez ka d z nich specjalno ci i numeru posiadanych uprawnie budowlanych, dat i
podpisy.

§ 4. 1. Na rysunkach wchodz cych w skład projektu budowlanego nale y umie ci metryk
projektu zawieraj c :
1) nazw i adres obiektu budowlanego;
2) tytuł (nazw ), skal i numer rysunku;
3) imi i nazwisko projektanta (projektantów), specjalno i numer uprawnie
budowlanych, dat i podpis.
2. W projekcie architektoniczno-budowlanym, obj tym obowi zkiem sprawdzenia, nale y
umie ci w metryce, o której mowa w ust. 1, imi i nazwisko osoby sprawdzaj cej rysunek,
specjalno i numer posiadanych uprawnie budowlanych oraz dat i podpis potwierdzaj cy
sprawdzenie.
3. Projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniaj cy
wymagania rozporz dzenia, mo e by zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany
przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu do ustale miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, je eli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, oraz do warunków otoczenia.
§ 5. Wszystkie strony i arkusze stanowi ce cz ci projektu budowlanego oraz zał czniki do
projektu powinny by opatrzone numeracj . Cz ci projektu budowlanego odr bnie
oprawione oraz zał czniki powinny mie numeracj zgodn ze spisem zawarto ci tego
projektu.
§ 6. 1. Projekt budowlany nale y sporz dzi w czytelnej technice graficznej oraz oprawi w
okładk formatu A-4, w sposób uniemo liwiaj cy dekompletacj projektu.
2. Dopuszcza si opraw projektu budowlanego w tomy obejmuj ce:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz o wiadczenia, o których mowa w
art. 34 ust. 3 pkt 3;
2) projekt architektoniczno-budowlany i wyniki bada geologiczno-in ynierskich oraz
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, o których mowa w
art. 34 ust. 3 pkt 4.
Do zamierzenia budowlanego zawieraj cego wi cej ni jeden obiekt budowlany mo na
stosowa opraw wielotomow .
3. Projekt budowlany nale y opracowa w j zyku polskim, stosuj c zasady wymiarowania
oraz oznaczenia graficzne i literowe okre lone w Polskich Normach lub inne obja nione w
legendzie.
4. Projekt budowlany sporz dza si w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egzemplarza do
archiwum wła ciwego organu nadzoru budowlanego, 1 egzemplarza dla organu wydaj cego
pozwolenie na budow i 2 egzemplarzy dla inwestora.
§ 7. 1. Wymagania rozporz dzenia dotycz ce projektu zagospodarowania działki lub terenu i
projektu architektoniczno-budowlanego nale y spełni z zachowaniem przepisu art. 34 ust. 2,
uwzgl dniaj c w szczególno ci cechy danego obiektu budowlanego, takie jak przeznaczenie,
sposób u ytkowania, usytuowanie, rozmiary, sposób i zakres oddziaływania na otoczenie i
zło ono rozwi za technicznych, oraz rodzaj i specyfik obiektu budowlanego.
2. Z projektu budowlanego zawieraj cego obiekty budowlane lub ich cz ci niejawne słu ce
obronno ci i bezpiecze stwu pa stwa powinny by wył czone cz ci projektu zawieraj ce
układy funkcjonalne, technologiczne, parametry techniczne, dane o wyposa eniu oraz inne
mog ce ujawni charakter, przeznaczenie i nazw obiektu budowlanego. Zakres wył czenia
okre la inwestor zgodnie z odr bnymi przepisami dotycz cymi ochrony informacji
niejawnych oraz umowami i porozumieniami mi dzynarodowymi.

Rozdział 3
Projekt zagospodarowania działki lub terenu
opisow oraz
§ 8. 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawiera cz
cz
rysunkow sporz dzon na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej,
przyj tej do pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z zastrze eniem § 10.
2. Cz
opisowa, o której mowa w ust. 1, sporz dzona z uwzgl dnieniem § 7, powinna
okre la :
1) przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmuj cego wi cej
ni jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia oraz kolejno realizacji
obiektów;
2) istniej cy stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezb dnym
do uzupełnienia cz ci rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;
3) projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urz dzenia budowlane
zwi zane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z
przeciwpo arowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w
zakresie niezb dnym do uzupełnienia cz ci rysunkowej projektu zagospodarowania
działki lub terenu;
4) zestawienie powierzchni poszczególnych cz ci zagospodarowania działki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych
obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników,
powierzchnia zieleni oraz innych cz ci terenu niezb dnych do sprawdzenia
zgodno ci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
decyzj o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, je eli jest ona
wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
5) dane informuj ce, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt
budowlany, s wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegaj ochronie na
podstawie ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
6) dane okre laj ce wpływ eksploatacji górniczej na działk lub teren zamierzenia
budowlanego, znajduj cego si w granicach terenu górniczego;
7) informacj i dane o charakterze i cechach istniej cych i przewidywanych zagro e
dla rodowiska oraz higieny i zdrowia u ytkowników projektowanych obiektów
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr bnymi;
8) inne konieczne dane wynikaj ce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robót budowlanych.
3. Cz
rysunkowa, o której mowa w ust. 1, sporz dzona na mapie zgodnie z § 7, powinna
okre la :
1) orientacj poło enia działki lub terenu w stosunku do s siednich terenów i stron
wiata;
2) granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniej cych i
projektowanych obiektów budowlanych, w tym urz dze budowlanych z nimi
zwi zanych, z oznaczeniem wej i wjazdów oraz liczby kondygnacji,
charakterystycznych rz dnych, wymiarów i wzajemnych odległo ci obiektów
budowlanych i urz dze budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawi zaniu do
istniej cej zabudowy terenów s siednich, rodzaj i zasi g uci liwo ci, zasi g
obszaru ograniczonego u ytkowania, układ komunikacji wewn trznej przedstawiony
w nawi zaniu do istniej cej i projektowanej komunikacji zewn trznej, okre laj cy
układ dróg wewn trznych, dojazdów, bocznic kolejowych, parkingów, placów i

chodników, w miar potrzeby przekroje oraz profile elementów tego układu,
charakterystyczne rz dne i wymiary;
3) ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniej cego, a w
razie potrzeby charakterystyczne rz dne i przekroje pionowe terenu;
4) ukształtowanie zieleni, z oznaczeniem istniej cego zadrzewienia podlegaj cego
adaptacji lub likwidacji, oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w
razie potrzeby charakterystyczne rz dne i przekroje pionowe terenu;
5) urz dzenia przeciwpo arowego zaopatrzenia wodnego, w tym rodzaj i wielko
ródeł, usytuowanie stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla samochodów
stra y po arnej oraz charakterystyczne rz dne i wymiary;
6) układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu, przedstawiony z przył czami do
odpowiednich sieci zewn trznych i wewn trznych oraz urz dze budowlanych, w
tym: wodoci gowych, uj wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i
kanalizacyjnych lub słu cych do oczyszczania cieków, oraz okre laj cy sposób
odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezb dnych profili podłu nych,
spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rz dnych, wymiarów i
odległo ci, wraz z usytuowaniem przył czy, urz dze i punktów pomiarowych;
7) układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz zwi zanych z
nim urz dze technicznych, przedstawiony w powi zaniu z sieciami zewn trznymi,
z oznaczeniem miejsca i rz dnych w miar potrzeby, przył czenia do sieci
zewn trznych i zł czy z instalacj obiektów budowlanych oraz charakterystycznych
elementów, punktów pomiarowych, symboli i wymiarów;
8) w razie potrzeby rezerw i podział terenu wynikaj cy z programu całego
zamierzenia budowlanego oraz przewidywanej rozbudowy;
9) granice obszaru terenu zamkni tego i zewn trznych stref ochronnych, na którym
znajduj si obiekty budowlane słu ce obronno ci i bezpiecze stwu pa stwa.
§ 9. Dane, o których mowa w § 8 ust. 3, mog by zamieszczone na dodatkowych rysunkach,
je eli poprawi to czytelno projektu zagospodarowania działki lub terenu. W razie
konieczno ci przedstawienia układu sieci, przewodów i urz dze instalacji zewn trznych na
oddzielnych rysunkach, nale y do projektu zał czy zbiorczy rysunek koordynacyjny
uzbrojenia działki lub terenu.
§ 10. Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien by sporz dzony na mapie w
skali dostosowanej do rodzaju i wielko ci obiektu lub zamierzenia budowlanego i
zapewniaj cej jego czytelno .
Rozdział 4
Projekt architektoniczno-budowlany
§ 11. 1. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawiera
zwi zły opis techniczny oraz cz
rysunkow .
2. Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporz dzony z uwzgl dnieniem § 7, powinien
okre la :
1) przeznaczenie i program u ytkowy obiektu budowlanego oraz, w zale no ci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególno ci:
kubatur , zestawienie powierzchni, wysoko i długo ;
2) form architektoniczn i funkcj obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania
do krajobrazu i otaczaj cej zabudowy oraz sposób spełnienia wymaga , o których
mowa w art. 5 ust. 1;

3) układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zało enia przyj te do oblicze konstrukcji, w tym dotycz ce obci e ,
oraz podstawowe wyniki tych oblicze , a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych - wyniki ewentualnych bada do wiadczalnych, rozwi zania
konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu,
kategori geotechniczn obiektu budowlanego, warunki i sposób jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej,
rozwi zania konstrukcyjno-materiałowe wewn trznych i zewn trznych przegród
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy
do opisu technicznego nale y doł czy ocen techniczn obejmuj c , w
uzasadnionych wypadkach, tak e ocen aktualnych warunków geologicznoin ynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego;
4) w stosunku do obiektu u yteczno ci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - sposób zapewnienia warunków niezb dnych do korzystania z
tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególno ci poruszaj ce si na
wózkach inwalidzkich;
5) w stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego podstawowe dane technologiczne oraz współzale no ci urz dze i wyposa enia
zwi zanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwi zaniami budowlanymi;
6) w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwi zania budowlane i
techniczno-instalacyjne, nawi zuj ce do warunków terenu wyst puj cych wzdłu
jego trasy, oraz rozwi zania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgl dów bezpiecze stwa, z uwzgl dnieniem wymaganych stref
ochronnych;
7) rozwi zania zasadniczych elementów wyposa enia budowlano-instalacyjnego,
zapewniaj ce u ytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczególno ci instalacji i urz dze budowlanych: sanitarnych, grzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a tak e sposób powi zania instalacji
obiektu budowlanego z sieciami zewn trznymi i punkty pomiarowe, zało enia
przyj te do oblicze instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblicze , z
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielko ci urz dze budowlanych;
8) rozwi zania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz dze instalacji
technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworz cych cało
techniczno-u ytkow , decyduj c o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyk i odno ne parametry instalacji i urz dze
technologicznych, maj cych wpływ na architektur , konstrukcj , instalacje i
urz dzenia techniczne zwi zane z tym obiektem;
9) charakterystyk energetyczn obiektu budowlanego, z wyj tkiem obiektów
wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, okre laj c w zale no ci od potrzeb:
a) bilans mocy urz dze elektrycznych oraz zu ywaj cych inne rodzaje
energii, stanowi cych jego stałe wyposa enie budowlano-instalacyjne, z
wydzieleniem mocy urz dze słu cych do celów technologicznych
zwi zanych z przeznaczeniem obiektu,
b) w stosunku do budynku wyposa onego w instalacje grzewcze lub
chłodnicze - wła ciwo ci cieplne przegród zewn trznych, w tym cian
pełnych oraz drzwi, wrót, a tak e przegród przezroczystych i innych,

c) parametry sprawno ci energetycznej instalacji grzewczej i innych
urz dze maj cych wpływ na gospodark ciepln obiektu budowlanego, w
tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
d) dane wykazuj ce, e przyj te w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwi zania budowlane i instalacyjne spełniaj wymagania dotycz ce
oszcz dno ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;
10) dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj ce wpływ obiektu
budowlanego na rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty s siednie pod wzgl dem:
a) zapotrzebowania i jako ci wody oraz ilo ci, jako ci i sposobu
odprowadzania cieków,
b) emisji zanieczyszcze gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo ci i zasi gu rozprzestrzeniania si ,
c) rodzaju i ilo ci wytwarzanych odpadów,
d) emisji hałasu oraz wibracji, a tak e promieniowania, w szczególno ci
jonizuj cego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóce , z podaniem
odpowiednich parametrów tych czynników i zasi gu ich rozprzestrzeniania
si ,
e) wpływu obiektu budowlanego na istniej cy drzewostan, powierzchni
ziemi, w tym gleb , wody powierzchniowe i podziemne,
oraz wykaza , e przyj te w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwi zania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaj lub
eliminuj wpływ obiektu budowlanego na rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odr bnymi przepisami;
11) warunki ochrony przeciwpo arowej okre lone w odr bnych przepisach.
rysunkowa, o której mowa w § 11 ust. 1, sporz dzona z uwzgl dnieniem § 7,
§ 12. 1. Cz
powinna przedstawia :
1) elewacje w liczbie dostatecznej do wyja nienia formy architektonicznej obiektu
budowlanego oraz jego wygl du zewn trznego ze wszystkich widocznych stron, z
okre leniem graficznym lub opisowym na rysunku wyko czeniowych materiałów
budowlanych i kolorystyki elewacji;
2) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym
widok dachu lub przekrycia oraz przekroje, a dla obiektu liniowego - przekroje
normalne i podłu ne (profile), przeprowadzone w charakterystycznych miejscach
obiektu budowlanego, konieczne do przedstawienia:
a) układu funkcjonalno-przestrzennego obiektu budowlanego,
b) rozwi za budowlano-konstrukcyjnych obiektu budowlanego i jego
powi zania z podło em oraz przyległymi obiektami budowlanymi,
c) poło enia sytuacyjno-wysoko ciowego i skrajnych parametrów instalacji i
urz dze technologicznych, zwi zanych lub maj cych wpływ na
konstrukcj obiektu budowlanego, funkcjonowanie instalacji i urz dze
oraz bezpiecze stwo ich u ytkowania,
d) budowli przemysłowych i innych tworz cych samono n cało
techniczno-u ytkow , jak komin, zbiornik, kolumna rafineryjna,
niezb dnych wymiarów, w tym zewn trznych w rzucie poziomym i
pionowym, z nawi zaniem do poziomu terenu, przestrzeni wewn trznych
obiektu budowlanego, w szczególno ci pomieszcze , rodzaju konstrukcji,
przekrojów jego elementów, a tak e instalacji oraz gabarytów (obrysu)
urz dze technologicznych, o których mowa w lit. c,

3) w stosunku do budynku ogrzewanego - rozwi zania konstrukcyjno-materiałowe
przegród zewn trznych wraz z niezb dnymi szczegółami budowlanymi, maj cymi
wpływ na wła ciwo ci cieplne i szczelno przegród, je eli ich odwzorowanie nie
było wystarczaj ce na rysunkach, o których mowa w pkt 2;
4) podstawowe urz dzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich
cz ci, je eli ich odwzorowanie nie było wystarczaj ce na rysunkach, o których
mowa w pkt 2;
5) zasadnicze elementy wyposa enia technicznego, ogólnobudowlanego,
umo liwiaj cego u ytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym:
a) instalacje oraz urz dzenia budowlane: sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i
gazowe,
b) instalacje i urz dzenia budowlane: elektryczne i telekomunikacyjne oraz
instalacj piorunochronn ,
c) instalacje i urz dzenia budowlane ochrony przeciwpo arowej okre lone w
przepisach odr bnych, wraz ze sposobem powi zania instalacji obiektu
budowlanego bezpo rednio z sieciami (urz dzeniami) zewn trznymi albo z
instalacjami zewn trznymi na zagospodarowywanym terenie oraz
zwi zanymi z nimi urz dzeniami technicznymi, uwidocznione na rzutach i
przekrojach pionowych obiektu budowlanego, co najmniej w formie
odpowiednio opisanych schematów lub przedstawione na odr bnych
rysunkach.
rysunkowa, o której mowa w ust. 1, powinna by zaopatrzona w niezb dne
2. Cz
oznaczenia graficzne i wyja nienia opisowe umo liwiaj ce jednoznaczne odczytanie projektu
budowlanego.
3. Opracowanie cz ci rysunkowej projektu budowlanego obiektu liniowego nale y
dostosowa odpowiednio do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.
4. Cz
rysunkowa projektu przebudowy obiektu budowlanego powinna wyró nia
graficznie stan istniej cy.
rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego powinna by , z
§ 13. 1. Cz
zastrze eniem ust. 2, sporz dzona w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu
budowlanego oraz stopnia dokładno ci oznacze graficznych na rysunkach, jednak nie
mniejszej ni :
1) 1:200 dla obiektów budowlanych o du ych rozmiarach;
2) 1:100 dla pozostałych obiektów budowlanych i wydzielonych cz ci obiektów
wymienionych w pkt 1;
3) 1:50 dla wydzielonych cz ci obiektów budowlanych podlegaj cych przebudowie
lub rozbudowie oraz cz ci obiektów skomplikowanych i o małych rozmiarach.
2. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego nale y dobiera skale rysunków
dostosowane do długo ci obiektu i umo liwiaj ce odwzorowanie obiektu z dokładno ci
zapewniaj c czytelno projektu budowlanego.
Rozdział 5
Przepis ko cowy
§ 14. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem 11 lipca 2003 r.3)

1)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rz dowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i
mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr
19, poz. 165).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr
120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz.
1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718.
3) Z dniem wej cia w ycie niniejszego rozporz dzenia traci moc rozporz dzenie Ministra Spraw
Wewn trznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906), zachowane w mocy na podstawie art. 78 ustawy z dnia 22 grudnia
2000 r. o zmianie niektórych upowa nie ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268).

