Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których
organem pierwszej instancji jest wojewoda
z dnia 25 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 235, poz. 1539)

Na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z późn. zm.1) i) zarządza się, co następuje:
§ 1 Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w sprawach
dotyczących następujących obiektów i robót budowlanych, innych niż wymienione w art. 82 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:
1) metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu,
jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra;
2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej,
jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
3) drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub
wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
4) dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy
lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
5) zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.2) ), z dróg krajowych i wojewódzkich;
6) sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm. 3) );
7) rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów
naftowych.
§ 2 Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się
przepisy dotychczasowe.
§ 3 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Treść aktu prawnego pobrana ze strony:
http://prawo-budowlane.edu.pl - Prawo Budowlane. Normy prawne, orzecznictwo, wzory dokumentów
Poprawność merytoryczną i aktualność gwarantuje Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna:
http://dybka.com.pl – Specjalistyczna Kancelaria Prawna
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1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587,
Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz.
1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276 i Nr 161, poz. 1279 oraz z
2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 121, poz. 809.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r.
Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323 oraz z
2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,
poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz.
1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530.

