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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie dziennika budowy, monta˝u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og∏oszenia zawierajàcego dane
dotyczàce bezpieczeƒstwa pracy i ochrony zdrowia.

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
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 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób prowadzenia
dziennika budowy, monta˝u i rozbiórki, osoby upowa˝-
nione do dokonywania w nich wpisów, dane, jakie zawie-
ra tablica informacyjna, oraz og∏oszenie zawierajàce da-
ne dotyczàce bezpieczeƒstwa pracy i ochrony zdrowia.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o dzienniku
budowy, nale˝y przez to rozumieç tak˝e dziennik roz-
biórki lub monta˝u.

Rozdzia∏ 2

Dziennik budowy

§ 2. 1. Dziennik budowy jest przeznaczony do reje-
stracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowla-

nych oraz wszystkich zdarzeƒ i okolicznoÊci zachodzà-
cych w toku ich wykonywania i majàcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawid∏owoÊci wykonywania
budowy, rozbiórki lub monta˝u.

2. Dziennik budowy prowadzi si´ w taki sposób,
aby z dokonywanych w nim wpisów wynika∏a kolej-
noÊç zdarzeƒ i okolicznoÊci, o których mowa
w ust. 1.

§ 3. 1. Dziennik budowy prowadzi si´ odr´bnie dla
ka˝dego obiektu budowlanego, wymagajàcego po-
zwolenia na budow´.

2. Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik
budowy prowadzi si´ odr´bnie dla ka˝dego wydzielo-
nego odcinka robót.

3. Przy wykonywaniu obiektu budowlanego meto-
dà monta˝u dodatkowo prowadzi si´ dziennik monta-
˝u.

4. Je˝eli odr´bne przepisy nak∏adajà obowiàzek
prowadzenia specjalnego dziennika robót, fakt jego
prowadzenia odnotowuje si´ w dzienniku budowy,
a po zakoƒczeniu robót specjalny dziennik robót do∏à-
cza si´ do dziennika budowy.
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§ 4. 1. Inwestor, sk∏adajàc zawiadomienie o zamia-
rze rozpocz´cia robót budowlanych lub wznowienia ro-
bót budowlanych, wyst´puje do w∏aÊciwego organu
o wydanie dziennika budowy.

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, wydaje dziennik
budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja
o pozwoleniu na budow´ sta∏a si´ ostateczna, za zwro-
tem kosztów zwiàzanych z jego przygotowaniem.

§ 5. 1. Dziennik budowy ma format A-4, ponumero-
wane strony i jest zabezpieczony przed zdekompleto-
waniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do
wpisów sà podwójne — orygina∏ i kopia z perforacjà
umo˝liwiajàcà ∏atwe jej wyrywanie.

2. Na poszczególne strony dziennika budowy organ
wydajàcy dziennik nanosi piecz´cie.

§ 6. 1. Na stronie tytu∏owej dziennika budowy or-
gan, o którym mowa w § 4 ust. 1, zamieszcza numer,
dat´ wydania oraz liczb´ stron dziennika, imi´ i nazwi-
sko lub nazw´ (firm´) inwestora, rodzaj i adres budo-
wy, rozbiórki lub monta˝u, numer i dat´ wydania po-
zwolenia na budow´ oraz pouczenie o sposobie pro-
wadzenia dziennika i odpowiedzialnoÊci okreÊlonej
w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

2. Na pierwszej stronie dziennika budowy inwestor
zamieszcza imi´ i nazwisko lub nazw´ (firm´) wyko-
nawcy lub wykonawców oraz osób sprawujàcych kie-
rownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór au-
torski i inwestorski, podajàc ich specjalnoÊci i numery
uprawnieƒ budowlanych. Osoby te potwierdzajà pod-
pisem i datà przyj´cie powierzonych im obowiàzków.

3. Kolejne strony dziennika budowy przeznacza si´
na wpisy dotyczàce przebiegu robót budowlanych.
Ka˝dy wpis oznacza datà i podpisuje osoba dokonujà-
ca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej
funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu,
który reprezentuje.

4. Je˝eli w trakcie wykonywania robót budowla-
nych nast´puje zmiana kierownika budowy, kierowni-
ka robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub pro-
jektanta sprawujàcego nadzór autorski, w dzienniku
budowy dokonuje si´ wpisu okreÊlajàcego stan za-
awansowania i zabezpieczenia przekazywanej budo-
wy, rozbiórki lub monta˝u. Wpis ten potwierdza si´ da-
tà i podpisami osoby przekazujàcej i przejmujàcej obo-
wiàzki.

5. Pod ka˝dym wpisem w dzienniku budowy osoby,
których wpis dotyczy, potwierdzajà podpisem i datà za-
poznanie si´ z jego treÊcià.

6. Kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienni-
ku budowy fakt zamkni´cia dziennika lub jego kontynu-
acj´ w nast´pnym, kolejno numerowanym tomie.

§ 7. 1. Wpisów w dzienniku budowy dokonuje si´
w sposób trwa∏y i czytelny na orygina∏ach i kopiach
stron, zamieszczajàc je w porzàdku chronologicznym,
w sposób uniemo˝liwiajàcy dokonanie póêniejszych
uzupe∏nieƒ.

2. W razie koniecznoÊci wprowadzenia poprawek
do dokonanych ju˝ wpisów, nale˝y niew∏aÊciwy tekst
skreÊliç w sposób umo˝liwiajàcy jego odczytanie
i wprowadziç w∏aÊciwà treÊç, z uzasadnieniem wpro-
wadzonej zmiany. SkreÊlenia i poprawki sà dokonywa-
ne w formie wpisu do dziennika budowy.

3. Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumero-
wanych stron jest zabronione.

§ 8. 1. Protoko∏y zwiàzane z budowà lub sporzàdza-
ne w trakcie wykonywania robót budowlanych wpisu-
je si´ do dziennika budowy.

2. Dopuszcza si´ sporzàdzanie protoko∏ów, o któ-
rych mowa w ust. 1, na oddzielnych arkuszach. Arku-
sze te nale˝y do∏àczyç w sposób trwa∏y do orygina∏u
dziennika budowy i jego kopii lub zamieÊciç w oddziel-
nym zbiorze, dokonujàc w dzienniku budowy wpisu
o fakcie ich prowadzenia.

§ 9. 1. Do dokonywania wpisów w dzienniku budo-
wy upowa˝nieni sà:
1) inwestor,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) projektant,
4) kierownik budowy,
5) kierownik robót budowlanych,
6) osoby wykonujàce czynnoÊci geodezyjne na tere-

nie budowy,
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i in-

nych organów uprawnionych do kontroli przestrze-
gania przepisów na budowie — w ramach dokony-
wanych czynnoÊci kontrolnych.

2. Osoby, o których mowa w § 6 ust. 5, upowa˝nio-
ne sà do dokonywania wpisów w dzienniku budowy
w zakresie, o którym mowa w tym przepisie.

§ 10. Pracownicy organów nadzoru budowlanego
potwierdzajà ka˝dorazowo, wpisem do dziennika bu-
dowy, swojà obecnoÊç na budowie.

§ 11. 1. Dziennik budowy znajduje si´ na sta∏e na te-
renie budowy lub rozbiórki i jest dost´pny dla osób
upowa˝nionych, o których mowa w § 9 ust. 1. Dziennik
budowy nale˝y przechowywaç w sposób zapobiegajà-
cy uszkodzeniu, kradzie˝y lub zniszczeniu.

2. Za w∏aÊciwe prowadzenie dziennika budowy, je-
go stan oraz w∏aÊciwe przechowywanie na terenie bu-
dowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

§ 12. Przepisy niniejszego rozdzia∏u, z wyjàtkiem
§ 6 ust. 1 i 2, stosuje si´ do kolejnych tomów dziennika
budowy.

Rozdzia∏ 3

Tablica informacyjna oraz og∏oszenie zawierajàce da-
ne dotyczàce bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia

§ 13. 1. Tablica informacyjna zawiera:

1) okreÊlenie rodzaju robót budowlanych oraz adres
prowadzenia tych robót,
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2) numer pozwolenia na budow´ oraz nazw´, adres
i numer telefonu w∏aÊciwego organu nadzoru bu-
dowlanego,

3) imi´ i nazwisko lub nazw´ (firm´), adres oraz nu-
mer telefonu inwestora,

4) imi´ i nazwisko lub nazw´ (firm´), adres i numer te-
lefonu wykonawcy lub wykonawców robót budow-
lanych,

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:
a) kierownika budowy,
b) kierowników robót,
c) inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) projektantów,

6) numery telefonów alarmowych Policji, stra˝y po-
˝arnej, pogotowia,

7) numer telefonu okr´gowego inspektora pracy.

2. Tablica informacyjna ma kszta∏t prostokàta o wy-
miarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyj-
nej wykonuje si´ w sposób czytelny i trwa∏y, na sztyw-
nej p∏ycie koloru ̋ ó∏tego, literami i cyframi koloru czar-
nego, o wysokoÊci co najmniej 4 cm.

3. Tablica informacyjna znajduje si´ w miejscu wi-
docznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do ta-
kiej drogi, na wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 2 m.

§ 14. 1. Og∏oszenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowla-
ne, umieszcza si´ na terenie budowy, w sposób trwa∏y
i zabezpieczony przed zniszczeniem.

2. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) przewidywane terminy rozpocz´cia i zakoƒczenia

wykonywania robót budowlanych,
2) maksymalnà liczb´ pracowników zatrudnionych na

budowie w poszczególnych okresach,
3) informacje dotyczàce planu bezpieczeƒstwa

i ochrony zdrowia.

Rozdzia∏ 4

Przepis koƒcowy

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol


