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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 paêdziernika 2002 r.

w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnieƒ do nak∏adania grzywien 
w drodze mandatu karnego.

Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykro-
czenia (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1148) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) uprawnienie pracowników organów nadzoru bu-
dowlanego do nak∏adania grzywien w drodze man-
datu karnego;

2) wykroczenia, za które pracownicy organów nadzo-
ru budowlanego sà uprawnieni do nak∏adania
grzywien;

3) zasady i sposób wydawania upowa˝nieƒ do nak∏a-
dania grzywien.

§ 2. Pracownicy organów nadzoru budowlanego sà
uprawnieni do nak∏adania grzywien w drodze manda-
tu karnego za wykroczenia okreÊlone w art. 93 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z póên. zm.1)).

§ 3. Upowa˝nienie do nak∏adania grzywien w dro-
dze mandatu karnego wydaje:

1) pracownikom G∏ównego Urz´du Nadzoru Budow-
lanego wykonujàcym czynnoÊci instrukcyjno-kon-
trolne — G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowla-
nego;

2) pracownikom wojewódzkich inspektoratów nadzo-
ru budowlanego, na wniosek wojewódzkiego in-
spektora nadzoru budowlanego — w∏aÊciwy woje-
woda;

3) pracownikom powiatowych inspektoratów nadzoru
budowlanego, na wniosek powiatowego inspekto-
ra nadzoru budowlanego — w∏aÊciwy wojewoda.

§ 4. 1. Upowa˝nienie do nak∏adania grzywien
w drodze mandatu karnego powinno zawieraç: dat´
wydania i termin wa˝noÊci, oznaczenie organu wyda-
jàcego upowa˝nienie, powo∏anie podstawy prawnej,
imi´, nazwisko i stanowisko s∏u˝bowe uprawnionego
pracownika, numer legitymacji s∏u˝bowej, okreÊlenie
wykroczeƒ, za które pracownik jest upowa˝niony do
nak∏adania grzywien, oraz terenu, na którym upowa˝-
nienie jest wa˝ne.

2. Upowa˝nienie powinno byç podpisane przez or-
gan, który je wyda∏, oraz opatrzone piecz´cià.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
18 paêdziernika 2002 r.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————
1) Zmiany w tekÊcie jednolitym 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 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676.

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

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
22 grudnia 1999 r. w sprawie okreÊlenia wykroczeƒ, za które
pracownicy organów nadzoru budowlanego upowa˝nieni
sà do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz
zasad i sposobu wydawania upowa˝nieƒ (Dz. U. z 1999 r.
Nr 111, poz. 1310), które traci moc z dniem 17 paêdziernika
2002 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.
— Przepisy wprowadzajàce Kodeks post´powania w spra-
wach o wykroczenia (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1149).


