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w przypadku, o którym mowa w art. 54 ust. 3 ustawy,
zwalnia si´ ze s∏u˝by ze stanowiska zajmowanego
przed przeniesieniem do dyspozycji.

§ 21. W razie przewidywanego zwolnienia ze s∏u˝-
by z urz´du funkcjonariusza, który naby∏ prawo do
emerytury w pe∏nym wymiarze, z rozkazem personal-
nym o zwolnieniu ze s∏u˝by funkcjonariusza zapoznaje
si´ co najmniej na trzy miesiàce przed okreÊlonym
w rozkazie personalnym terminem zwolnienia go ze
s∏u˝by.

§ 22. 1. W przypadku Êmierci funkcjonariusza
w rozkazie personalnym stwierdza si´ fakt wygaÊni´-

cia stosunku s∏u˝bowego i skreÊlenia z ewidencji funk-
cjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
z dniem okreÊlonym w akcie zgonu.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 61 pkt 2
ustawy, w rozkazie personalnym o wygaÊni´ciu sto-
sunku s∏u˝bowego datà wygaÊni´cia stosunku s∏u˝bo-
wego jest pierwszy dzieƒ nast´pujàcy po up∏ywie
3 miesi´cy, liczàc od dnia zaprzestania s∏u˝by z powo-
du tymczasowego aresztowania. 

Rozdzia∏ 7

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 23. 1. Funkcjonariusz zajmujàcy w dniu wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia stanowisko, z którym jest zwià-
zany etatowy stopieƒ oficerski, a niespe∏niajàcy wa-

runków wykszta∏cenia, zachowuje zajmowane stano-
wisko s∏u˝bowe. 

2. Mianowanie funkcjonariusza, o którym mowa
w ust. 1, na wy˝sze stanowisko s∏u˝bowe mo˝e nastà-
piç dopiero po uzupe∏nieniu wymaganego wykszta∏ce-
nia.

§ 24. Funkcjonariusz, któremu przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia powierzono pe∏nienie obowiàz-
ków s∏u˝bowych na stanowisku, na które mo˝na mia-
nowaç funkcjonariusza posiadajàcego wykszta∏cenie
wy˝sze, a który takiego warunku nie spe∏nia, pe∏ni te
obowiàzki nadal, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 6 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia. 

§ 25. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————
1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie przebiegu s∏u˝by funkcjonariuszy Urz´du
Ochrony Paƒstwa (Dz. U. Nr 133, poz. 1490 oraz z 2002 r.
Nr 34, poz. 313), zachowanym w mocy na podstawie
art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U.
Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 113,
poz. 1070). 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczàcej bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeƒstwa 
i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zakres i form´ informa-
cji dotyczàcej bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia, planu
bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia oraz szczegó∏owy
zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzajàcych za-
gro˝enia bezpieczeƒstwa i zdrowia ludzi.

§ 2. 1. Informacja dotyczàca bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia, zwana dalej „informacjà”, zawiera
stron´ tytu∏owà i cz´Êç opisowà.

2. Strona tytu∏owa zawiera:

1) nazw´ i adres obiektu budowlanego;

2) imi´ i nazwisko lub nazw´ inwestora oraz jego ad-
res;

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszka-
niowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U.
Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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.
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3) imi´ i nazwisko oraz adres projektanta, sporzàdza-
jàcego informacj´.

3. Cz´Êç opisowa zawiera:

1) zakres robót dla ca∏ego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnoÊç realizacji poszczególnych obiektów;

2) wykaz istniejàcych obiektów budowlanych;

3) wskazanie elementów zagospodarowania dzia∏ki
lub terenu, które mogà stwarzaç zagro˝enie bez-
pieczeƒstwa i zdrowia ludzi;

4) wskazanie dotyczàce przewidywanych zagro˝eƒ
wyst´pujàcych podczas realizacji robót budowla-
nych, okreÊlajàce skal´ i rodzaje zagro˝eƒ oraz
miejsce i czas ich wystàpienia;

5) wskazanie sposobu prowadzenia instrukta˝u pra-
cowników przed przystàpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych;

6) wskazanie Êrodków technicznych i organizacyj-
nych, zapobiegajàcych niebezpieczeƒstwom wyni-
kajàcym z wykonywania robót budowlanych
w strefach szczególnego zagro˝enia zdrowia lub
w ich sàsiedztwie, w tym zapewniajàcych bezpiecz-
nà i sprawnà komunikacj´, umo˝liwiajàcà szybkà
ewakuacj´ na wypadek po˝aru, awarii i innych za-
gro˝eƒ.

§ 3. 1. Plan bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia, zwa-
ny dalej „planem bioz”, zawiera:

1) stron´ tytu∏owà;

2) cz´Êç opisowà;

3) cz´Êç rysunkowà, sporzàdzonà na kopii projektu
zagospodarowania dzia∏ki lub terenu, je˝eli jest
wymagany zgodnie z przepisami ustawy — Prawo
budowlane.

2. Strona tytu∏owa zawiera:

1) nazw´ i adres obiektu budowlanego;

2) imi´ i nazwisko lub nazw´ inwestora oraz jego ad-
res;

3) imi´ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, spo-
rzàdzajàcego plan bioz, a w przypadku gdy plan
bioz sporzàdzany jest przez innà osob´ — równie˝
imi´ i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazw´ i ad-
res podmiotu sporzàdzajàcego plan bioz.

3. Cz´Êç opisowa zawiera w szczególnoÊci:

1) zakres robót dla ca∏ego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnoÊç realizacji poszczególnych obiektów;

2) wykaz istniejàcych obiektów budowlanych podle-
gajàcych adaptacji lub rozbiórce;

3) wskazanie elementów zagospodarowania dzia∏ki
lub terenu, które mogà stwarzaç zagro˝enie bez-
pieczeƒstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczàce przewidywanych zagro˝eƒ
wyst´pujàcych podczas realizacji robót budowla-
nych, okreÊlajàce skal´ i rodzaje zagro˝eƒ oraz
miejsce i czas ich wystàpienia;

5) informacj´ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca
prowadzenia robót budowlanych, stosownie do ro-
dzaju zagro˝enia;

6) informacj´ o sposobie prowadzenia instrukta˝u
pracowników przed przystàpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreÊlenie zasad post´powania w przypadku
wystàpienia zagro˝enia,

b) koniecznoÊç stosowania przez pracowników
Êrodków ochrony indywidualnej, zabezpieczajà-
cych przed skutkami zagro˝eƒ,

c) zasady bezpoÊredniego nadzoru nad pracami
szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby;

7) okreÊlenie sposobu przechowywania i przemiesz-
czania materia∏ów, wyrobów, substancji oraz pre-
paratów niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie Êrodków technicznych i organizacyj-
nych, zapobiegajàcych niebezpieczeƒstwom wyni-
kajàcym z wykonywania robót budowlanych
w strefach szczególnego zagro˝enia zdrowia lub
w ich sàsiedztwie, w tym zapewniajàcych bezpiecz-
nà i sprawnà komunikacj´, umo˝liwiajàcà szybkà
ewakuacj´ na wypadek po˝aru, awarii i innych za-
gro˝eƒ;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji
budowy oraz dokumentów niezb´dnych do prawi-
d∏owej eksploatacji maszyn i innych urzàdzeƒ tech-
nicznych.

4. Cz´Êç rysunkowa, opracowana na kopii projektu
zagospodarowania dzia∏ki lub terenu, je˝eli jest wyma-
gany zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowla-
ne, zawiera dane umo˝liwiajàce ∏atwe odczytanie cz´-
Êci opisowej, a w szczególnoÊci:

1) czytelnà legend´;

2) oznaczenie czynników mogàcych stwarzaç zagro˝e-
nie;

3) rozmieszczenie urzàdzeƒ przeciwpo˝arowych wraz
z parametrami poboru mediów, punktami czerpal-
nymi, zaworami odcinajàcymi, drogami dojazdo-
wymi;

4) rozmieszczenie sprz´tu ratunkowego (w tym p∏y-
wajàcego, je˝eli jest to uzasadnione rodzajem ro-
bót), niezb´dnego przy prowadzeniu robót budow-
lanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów we-
wn´trznych i zewn´trznych stref ochronnych, wy-
nikajàcych z przepisów odr´bnych, takich jak stre-
fy magazynowania i sk∏adowania materia∏ów, wy-
robów, substancji oraz preparatów niebezpiecz-



Dziennik Ustaw Nr 120 — 7870 — Poz. 1126

nych, strefy pracy sprz´tu zmechanizowanego i po-
mocniczego;

6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, ta-
kich jak w´z∏y produkcji betonu cementowego 
i asfaltowego, prefabrykatów;

7) przedstawienie rozwiàzaƒ uk∏adów komunikacyj-
nych, transportu na potrzeby budowy oraz ogro-
dzenia terenu;

8) lokalizacj´ pomieszczeƒ higieniczno-sanitarnych.

§ 4. W planie bioz nie zamieszcza si´ danych doty-
czàcych obiektów lub cz´Êci tych obiektów s∏u˝àcych
obronnoÊci lub bezpieczeƒstwu, które mogà ujawniç
charakter, przeznaczenie i nazw´ tych obiektów. Zakres
wy∏àczenia okreÊla inwestor zgodnie z przepisami
o ochronie informacji niejawnych.

§ 5. Kierownik budowy, wprowadzajàc w cz´Êci opi-
sowej i w cz´Êci rysunkowej planu bioz zmiany, za-
mieszcza adnotacj´ okreÊlajàcà przyczyny ich wprowa-
dzenia.

§ 6. Szczegó∏owy zakres robót budowlanych, o któ-
rych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:

1) robót budowlanych, których charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wy-
sokie ryzyko powstania zagro˝enia bezpieczeƒstwa
i zdrowia ludzi, a w szczególnoÊci przysypania zie-
mià lub upadku z wysokoÊci:

a) wykonywanie wykopów o Êcianach pionowych
bez rozparcia o g∏´bokoÊci wi´kszej ni˝
1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu
Êcian o g∏´bokoÊci wi´kszej ni˝ 3,0 m,

b) roboty, przy których wykonywaniu wyst´puje ry-
zyko upadku z wysokoÊci ponad 5,0 m,

c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokoÊci
powy˝ej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zak∏a-
dów przemys∏owych,

e) monta˝, demonta˝ i konserwacja rusztowaƒ
przy budynkach wysokich i wysokoÊciowych,

f)  roboty wykonywane przy u˝yciu dêwigów lub
Êmig∏owców,

g) prowadzenie robót na obiektach mostowych
metodà nasuwania konstrukcji na podpory,

h) monta˝ elementów konstrukcyjnych obiektów
mostowych,

i)  betonowanie wysokich elementów konstrukcyj-
nych mostów, takich jak przyczó∏ki, filary i pylo-
ny,

j)  fundamentowanie podpór mostowych i innych
obiektów budowlanych na palach,

k) roboty wykonywane pod lub w pobli˝u przewo-
dów linii elektroenergetycznych, w odleg∏oÊci li-

czonej poziomo od skrajnych przewodów,
mniejszej ni˝:

— 3,0 m — dla linii o napi´ciu znamionowym
nieprzekraczajàcym 1 kV,

— 5,0 m — dla linii o napi´ciu znamionowym
powy˝ej 1 kV, lecz nieprzekraczajàcym 15 kV,

— 10,0 m — dla linii o napi´ciu znamionowym
powy˝ej 15 kV, lecz nieprzekraczajàcym 30 kV,

— 15,0 m — dla linii o napi´ciu znamionowym
powy˝ej 30 kV, lecz nieprzekraczajàcym
110 kV,

l)   roboty budowlane prowadzone w portach
i przystaniach podczas ruchu statków,

m) roboty prowadzone przy budowlach pi´trzà-
cych wod´, przy wysokoÊci pi´trzenia powy˝ej
1 m,

n) roboty wykonywane w pobli˝u linii kolejowych;

2) robót budowlanych, przy prowadzeniu których wy-
st´pujà dzia∏ania substancji chemicznych lub czyn-
ników biologicznych zagra˝ajàcych bezpieczeƒ-
stwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze poni˝ej
–10°C,

b) roboty polegajàce na usuwaniu i naprawie wy-
robów budowlanych zawierajàcych azbest;

3) robót budowlanych stwarzajàcych zagro˝enie pro-
mieniowaniem jonizujàcym:

a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów prze-
mys∏u energii atomowej,

b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów,
w których by∏y realizowane procesy technolo-
giczne z u˝yciem izotopów;

4) robót budowlanych prowadzonych w pobli˝u linii
wysokiego napi´cia lub czynnych linii komunika-
cyjnych:

a) roboty wykonywane w odleg∏oÊci liczonej pozio-
mo od skrajnych przewodów, mniejszej ni˝
15,0 m — dla linii o napi´ciu znamionowym
110 kV,

b) roboty wykonywane w odleg∏oÊci liczonej pozio-
mo od skrajnych przewodów, mniejszej ni˝
30,0 m — dla linii o napi´ciu znamionowym po-
wy˝ej 110 kV,

c) budowa i remont:
— linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
— sieci trakcyjnej i linii zasilajàcej sieç trakcyjnà

i urzàdzenia elektroenergetyczne,
— linii i urzàdzeƒ sterowania ruchem kolejo-

wym,
— sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomuni-

kacyjnych i komputerowych,

zwiàzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na
obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;
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5) robót budowlanych stwarzajàcych ryzyko utoni´cia
pracowników:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodà,

b) monta˝ elementów konstrukcyjnych obiektów
mostowych,

c) fundamentowanie podpór mostowych i innych
obiektów budowlanych na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlach pi´trzàcych
wod´, przy wysokoÊci pi´trzenia powy˝ej 1 m;

6) robót budowlanych prowadzonych w studniach,
pod ziemià i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kana∏ach,
wn´trzach urzàdzeƒ technicznych i w innych nie-
bezpiecznych przestrzeniach zamkni´tych,

b) roboty zwiàzane z wykonywaniem przejÊç ruro-
ciàgów pod przeszkodami metodami: tunelowà,
przecisku lub podobnymi;

7) robót budowlanych wykonywanych przez kierujà-
cych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
— roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce toro-
wisk;

8) robót budowlanych wykonywanych w kesonach,
z atmosferà wytwarzanà ze spr´˝onego powietrza

— roboty przy budowie i remoncie nabrze˝y porto-
wych i przepraw mostowych;

9) robót budowlanych wymagajàcych u˝ycia materia-
∏ów wybuchowych:

a) roboty ziemne zwiàzane z przemieszczaniem lub
zag´szczaniem gruntu,

b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otwo-
rów w istniejàcych elementach konstrukcyjnych
obiektów;

10) robót budowlanych prowadzonych przy monta˝u
i demonta˝u ci´˝kich elementów prefabrykowa-
nych — roboty, których masa przekracza 1,0 t.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 11 lip-
ca 2003 r.3)

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu i formy planu bezpie-
czeƒstwa i ochrony zdrowia oraz szczegó∏owego zakresu
rodzajów robót budowlanych, stwarzajàcych zagro˝enia
bezpieczeƒstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256),
które utraci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718),
tj. z dniem 11 lipca 2003 r.

1127

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budow´, oÊwiadczenia o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomoÊcià na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budow´

Na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzór wniosku o pozwolenie na bu-
dow´, stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 2. OkreÊla si´ wzór oÊwiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoÊcià na cele bu-

dowlane, stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do rozporzàdze-
nia.

§ 3. OkreÊla si´ wzór decyzji o pozwoleniu na budo-
w´, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 11 lip-
ca 2003 r.3)

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
20 lipca 1998 r. w sprawie okreÊlenia wzorów wniosku o po-
zwolenie na budow´ i decyzji o pozwoleniu na budow´
(Dz. U. Nr 98, poz. 625), które utraci moc z dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy —
Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 80, poz. 718), tj. z dniem 11 lipca 2003 r.

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszka-
niowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U.
Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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.


