
 Druk nr 446         
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

                   VI  kadencja 
 

 
S P R A W O Z D A N I E  

 
KOMISJI INFRASTRUKTURY 

 
 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo budowlane (druk nr 404). 

 

Marszałek Sejmu zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 11 kwietnia 2008 r. powyższy 

projekt ustawy do Komisji Infrastruktury do pierwszego czytania. 

Komisja Infrastruktury po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego 

projektu ustawy na posiedzeniu w dniu  24 kwietnia 2008 r.    

 

wnosi: 

 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2008 r. 

 

 

                           Sprawozdawca                                           Przewodniczący Komisji 

 

       /-/ Arkadiusz Litwiński                                    /-/ Zbigniew Rynasiewicz 

 

 

 

 



Projekt 
 
 
 

USTAWA 
z dnia                      2008 r. 

 
o zmianie ustawy - Prawo budowlane 

 
Art. 1. 

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,  
poz. 118, z późn. zm.1)) w art. 37 ust. 1otrzymuje brzmienie: 

„1. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed 
upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została 
przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.”. 

 
Art. 2. 

Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy. 

 
Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz  z 

2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844. 
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