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1. WPROWADZENIE 
 

W Unii Europejskiej brak jest jednolitych przepisów (dyrektyw) odnoszących się 

bezpośrednio do budynków i budowli. Przepisy w tym zakresie regulowane są na poziomie 

krajowym poszczególnych państw członków Unii. W Danii główne przepisy krajowe są 

gromadzone i systematycznie nowelizowane w publikacji pt. Love og bestemmelser for 

landbrugsbyggeri (Przepisy i postanowienia w budownictwie wiejskim, Landbrugets 

Radgivningscenter, Skejby, wydanie 9., styczeń 1999). Odpowiednika tego wydawnictwa w 

Polsce nie ma. Niniejszy rozdział przedstawia przegląd polskich przepisów, które muszą być 

przestrzegane przez rolników w przypadku budowy obiektów budowlanych: w tym lokalizacja 

obiektów, proces budowy i wymogi dotyczące materiałów używanych do budowy.   

 

 

2. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE BUDOWNICTWA I PROCESU 
INWESTYCYJNEGO 

 

W poniższych tabelach przedstawiono krótką charakterystykę najważniejszych ustaw 

i rozporządzeń bezpośrednio dotyczących procesu inwestycyjnego, uwzględniających 

budownictwo rolnicze. W kolumnie „miejsce opublikowania” wymieniono miejsce ogłoszenia 

tekstu pierwotnego danego aktu, lub tekstu jednolitego (po uwzględnieniu zmian). Do ustaw  

i rozporządzeń zwykle wprowadzane były kolejne zmiany, których tu nie przytoczono. 
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Ustawy 
 

Lp. Tytuł Miejsce 
opublikowania Krótka charakterystyka 

1 2 3 4 
1 Ustawa z dnia 7 lipca 

1994 r.  
o zagospodarowaniu 
przestrzennym 

J.t. Dz.U.  
z 1999 r. Nr 15, 
poz. 139 

Określa zakres oraz sposoby postępowania w 
sprawach przeznaczania terenów na określone 
cele i ustalania zasad ich zagospodarowania. 
Określa zasady oraz zakres sporządzania i 
zatwierdzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego na poziomie 
gminy, województwa, państwa. Określa 
ustalanie warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenu. 

2 Ustawa z dnia 7 lipca 
1994 r. 
Prawo budowlane 

J.t.: Dz.U.  
z 2000 r. Nr 106,. 
poz. 1126 

Normuje działalność, obejmującą sprawy 
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki 
obiektów budowlanych oraz określa zasady 
działania organów administracji państwowej w 
tych dziedzinach. 
W ustawie zobowiązano poszczególnych 
ministrów do określenia – w drodze 
rozporządzenia – przepisów szczegółowych, 
których do 31.10.2002 ukazało się 35. 

 
1 2 3 4 
3 Ustawa z dnia 10 

czerwca 1994  
o zamówieniach 
publicznych 

J.t.: Dz.U.  
z 2002 r. Nr 72, 
poz. 664 

Określa zasady, formy i tryb udzielania 
zamówień publicznych. Ustawę stosuje się w 
związku z udzielaniem zamówień publicznych 
m.in. na dostawy, usługi lub roboty budowlane. 
W art. 17.1. wyartykułowano, że w odniesieniu 
do robót budowlanych przedmiot 
zamówienia określa się za pomocą 
„dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót”. 
 

4 Ustawa z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o 
ochronie 
przeciwpożarowej 

J.t.: Dz.U.  
z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229 

Określa zasady zapobiegania pożarom, klęsce 
żywiołowej i innym miejscowym zagrożeniom 
oraz działań ratowniczych. 
Znaczny akcent położono na zapobieganiu 
pożarów w odniesieniu do obiektu 
budowlanego. 
 

 
Uwaga: W Sejmie znajdują się projekty daleko idących zmian w Prawie budowlanym  

oraz w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

Rozporządzenia 
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Tytuł Miejsce 
opublikowania Krótka charakterystyka 

2 3 4 
Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie 

Dz.U.  
Nr 75,  
poz. 690 
(zacznie 
obowiązy- 
wać od  
16.12.2002) 

Określa wymagania dotyczące: zabudowy i 
zagospodarowania działki budowlanej, 
budynków i pomieszczeń (w tym – szczególne 
wymagania dotyczące: pomieszczeń 
inwentarskich), wyposażenia technicznego 
budynków, bezpieczeństwa konstrukcji i 
użytkowania, higieny i zdrowia, oszczędności 
energii. Szczególnie rozbudowany jest dział 
poświęcony bezpieczeństwu pożarowemu, w 
tym wyodrębnione wymagania dla budynków 
inwentarskich. 



Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Gos-podarki 
Żywnościowej z dnia 7 
października 1997 r. w 
sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać 
budowle rolnicze i ich 
usytuowanie 

Dz.U.  
Nr 132,  
poz. 877 

Rozszerzenie i uszczegółowienie 
poprzedniego rozporządzenia w odniesieniu do 
budowli rolniczych i urządzeń z nimi 
związanych. 

Ministra Spraw Wew-
nętrznych i Administracji z 
dnia 3 listopada 1998 r. w 
sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu 
budowlanego. 

Dz.U.  
Nr 140,  
poz. 906. 

Zgodnie z tytułem.  
Rozporządzenie nie ogranicza zakresu 
opracowań projektowych dotyczących  
wykonywania robót budowlanych. 

Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budowni-
ctwa z dnia 21 lutego 1995 
r. w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań 
geodezyjno-
kartograficznych 
obowiązujących w 
budownictwie 

Dz.U.  
Nr 25,  
poz. 133 

Określa rodzaje i zakres opracowań 
geodezyjno-kartograficznych obowiązujących 
w projektowaniu, budowie, remontach i  
utrzymaniu obiektów budowlanych, dla których 
jest wymagane pozwolenie na budowę. 
Określa formę i treść opracowań geodezyjno-
kartograficznych do celów projektowania. 

 
2 3 4 

Rozporządzenie Min. 
Ochrony Śr., Zasobów 
Natural. i Leśnictwa z dnia 
14 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia inwestycji 
szczególnie szkodliwych dla 
środowiska i zdrowia ludzi 

Dz. U.  
Nr 93, 

poz. 589 

Określa inwestycje szczególnie szkodliwe oraz 
mogące pogorszyć stan środowiska. Określa 
wymagania jakie musi spełniać ocena 
oddziaływania inwestycji na środowisko. 

 
 
 

3.  WYMOGI DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ MATERIAŁOWYCH 

3.1 Podstawy prawne 

W dziedzinie budownictwa obowiązuje Dyrektywa Rady 89/106/EEC z 21 grudnia 1988 r. 

w sprawie (...) wyrobów budowlanych, zwana dalej dyrektywą WB. Jest to podstawowy akt 

prawny, na którym opiera się polski system dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu  

i stosowania, zawarty w następujących przepisach: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 

z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.  

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania (Dz. U. Nr 113, poz. 728).  
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998 r. w 

sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg uznanych 

zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).  

• Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251 z późniejszymi 

zmianami).  

Uwaga: z dniem 1 stycznia 2003 r. wchodzi w życie znowelizowana ustawa  

o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386)  

• Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji  oraz zmianie 

niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489), zwana „ustawą o systemie oceny zgodności”.  

 

3. 2 Dopuszczenie wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania 

Przepisy przewidują dwie możliwości dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu  

i stosowania: 

1) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w określonym obiekcie budowlanym 

– wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez 

projektanta, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 

zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami, 

2) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie – są to 

wyroby właściwie oznaczone znakiem budowlanym “B”, dla których:  

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat 

Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności  

z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych 

certyfikacją określoną w punkcie a), mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej 

jednego z wymagań podstawowych. 

Do grupy wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania  

w budownictwie należą również wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających 

istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych (Dz. U. Nr 99, poz. 637  

z 1998 r.).  

 

3.3 Znakowanie wyrobów budowlanych 

Obowiązek znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym “B” w Polsce 

istnieje od dnia 1 września 1999 r. Oznaczenie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym 

wskazuje, że wyrób ten jest zgodny z wymaganym przez przepisy budowlane dokumentem 
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odniesienia, tj. Polską Normą lub Aprobatą Techniczną i zgodność ta została potwierdzona 

właściwą procedurą atestacyjną.  

 
Znakiem budowlanym mogą być oznaczone wyłącznie wyroby, na które wydano jeden z 

następujących dokumentów atestacyjnych:  

−   certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

−   certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, 

− deklarację zgodności producenta wyrobu z Polską Normą wyrobu lub Aprobatą 

Techniczną. 

Oznakowanie wyrobów polega na umieszczeniu znaku budowlanego w sposób widoczny, 

czytelny i trwały.  

 

3.4 Legalizacja wyrobów budowlanych w Polsce w świetle przepisów obowiązujących 
w Unii Europejskiej 

Polska znajduje się w końcowej fazie wdrażania dyrektywy WB, czego wyrazem było 

wprowadzenie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. nowelizującej Prawo budowlane (Dz. U. Nr 

129, poz. 1439).  

W wyniku nowelizacji polskie przepisy dotyczące wyrobów budowlanych będą w pełni 

zgodne z postanowieniami dyrektywy. Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, 

zgodnie z wymaganiami Dyrektywy, będą mogły być wprowadzane do obrotu i stosowane 

przy wykonywaniu robót budowlanych.  

Pełne operacyjne wdrożenie postanowień dyrektywy 89/106/EWG nastąpi z chwilą 

uzyskania przez Polskę formalnego członkostwa w Unii Europejskiej. Do tego czasu 

funkcjonować będzie dotychczasowy system dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu 

i stosowania w budownictwie (system krajowy). System ten będzie zmierzał, w miarę 

powstawania zharmonizowanych norm europejskich i wytycznych Europejskiej Organizacji 

Aprobat Technicznych (AOTA), w kierunku systemu legalizacji wyrobów budowlanych, 

określonego w dyrektywie WB.  

Po uzyskaniu pełnego członkostwa w Unii Europejskiej, funkcjonować będą w Polsce 

dwa równoległe systemy dopuszczania wyrobów do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie: 

−  system europejski (oznaczanie wyrobów znakowaniem CE), w pełni zgodny z dyrektywą 

WB, 

−  system krajowy (oznaczanie wyrobów znakiem budowlanym). 

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej do wyrobów, do których po przystąpieniu Polski do 

Unii będą zharmonizowane normy europejskie przetransponowane do krajowego systemu, 

lub wytyczne EOTA dla europejskich aprobat technicznych, będzie możliwe stosowanie 
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systemu europejskiego − z zachowaniem okresu przejściowego, w którym producent będzie 

mógł wybrać, czy stosuje się do systemu krajowego, czy do europejskiego.  

Zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do jednostkowego stosowania  

w obiekcie budowlanym po wejściu Polski do Unii Europejskiej pozostaną niezmienione.  

 

3.5 Polskie Normy 

3.5.1. Stosowanie Polskich Norm 

Podstawy prawne dotyczące stosowania Polskich Norm zawarte są w ustawie  

o normalizacji z 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 251 z późn. zmianami). 

W myśl przepisów tej ustawy, stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wyłączeniem:  

− Polskich Norm do obowiązkowego stosowania (w odniesieniu do wyrobów budowlanych 

wprowadzonych w rozporządzeniach ogłoszonych w Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 456 i Nr 

101, poz. 1104 oraz w Dz. U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1304), 

− wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania na podstawie 

deklaracji zgodności, lub certyfikatu zgodności, wydanych w oparciu o Polską Normę.  

Znowelizowana ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. wprowadza całkowitą 

dobrowolność stosowania polskich norm. Od 1 stycznia 2003 r. nie będzie listy polskich norm 

do obowiązkowego stosowania.   

 

3.5.2 Dostosowanie Polskich Norm do Eurokodów w zakresie projektowania konstrukcji 

budowlanych 

Podstawowym obecnie zadaniem normalizacji polskiej jest dostosowanie Polskich Norm 

(PN) do norm europejskich (EN). Zbiór Polskich Norm z zakresu Budownictwo liczy 1731 

norm. Struktura tego zbioru przedstawia się następująco: PN 1133 normy, PN/EN 520 norm i 

PN-ISO 98 norm. Europejskie normy dotyczące projektowania konstrukcji budowlanych i 

zapewnienia ich niezawodności noszą nazwę „Eurokody” (EC). Normy EN/EC wydane będą 

w trzech językach: angielskim, francuskim i niemieckim w latach 2002-2005. Okres 

wycofywania norm krajowych (PN) i zastąpienia ich przez wersje krajowe EN/EC szacuje się 

na 10 lat. Podstawowe Polskie Normy (PN) w zakresie projektowania są już 

zharmonizowane z prenormami ENV/EC. Są to normy obejmujące projektowanie: 

- Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-90/B-03200  

- Konstrukcje betonowe, żelbetowe, sprężone PN-B-03264:1999 

- Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-03150:2000 

- Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie PN-B-03002:1999 

- Konstrukcje zbrojone murowe. Projektowanie i obliczanie PN-B-03340:1999. 
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 4. ETAPY PROCESU INWESTYCYJNEGO ORAZ ODPOWIADAJĄCE     
     IM DOKUMENTY I WYMAGANIA 

 

 Na wstępie trzeba przypomnieć, że w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, 

uczestnikami procesu budowlanego są:  

1) inwestor,  

2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 

3) projektant, 

4) kierownik budowy lub kierownik robót. 

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie całości procesu budowy, a w 

szczególności zapewnienie: 

– opracowania dokumentacji projektowej, 

– objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, 

– opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

– wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
W procesie budowlanym, według obowiązujących w Polsce uregulowań prawnych, 

występują następujące etapy, dokumenty i wymagania organów architektoniczno-

budowlanych: 

1. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane 
 Ustawa Prawo budowlane wymaga, aby inwestor miał tytuł prawny do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wynikający z prawa własności 

lub użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 

budowlanych. 

 Osoba zagraniczna może zakupić w Polsce grunt na potrzeby inwestycji po 

uzyskaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

2. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia warunków zabudowy i 

zagospodarowania terenu wymaga każda budowa, dla której przepisy Prawa budowlanego 

przewidują obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Ustalenia dokonuje się na 

podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jest dokumentem 

gminnym. Decyzję wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. 
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3. Pozwolenie na budowę 
 Ustawa Prawo budowlane ustala, że roboty budowlane można w zasadzie rozpocząć 

jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Z tego wymogu 

wyłączone są niektóre obiekty, w tym związane z rolnictwem.  

 Do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania 

pozwolenia na budowę jest wymagane opracowanie projektu budowlanego. 

3.1. Wniosek o pozwolenie na budowę (wraz z niezbędnymi załącznikami, w 

tym –  projektem budowlanym) kieruje się do starosty, a gdy ten przekazał 

kompetencje  – do wójta , burmistrza lub prezydenta miasta. 

3.2. Projekt budowlany 
Projekt budowlany jest  jedynym elementem dokumentacji projektowej w 

Polsce, którego cel i zakres został określony w przepisach. Jest on bowiem 

wymagany do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. 

 
Projekt budowlany powinien zawierać: 

• 

• 

• 

• 

projekt zagospodarowania działki lub terenu,  

projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i 

konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i 

ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także 

materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, 

stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek 

organizacyjnych (tzw. uzgodnienia) o zapewnieniu dostaw energii, wody, 

ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci 

wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 

elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, 

inne materiały – w zależności od potrzeb. 

3.3. Decyzja o pozwoleniu na budowę wydana przez organ administracyjno-

budowlany, jeżeli nie ma zastrzeżeń do wniosku. 

 

4. Projekt wykonawczy, czyli uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie 

niezbędnym do realizacji inwestycji.  
 
5. Realizacja budowy 

Kierownik budowy jest obowiązany realizować budowę zgodnie z projektem i 

pozwoleniem na budowę, prowadzić dokumentację budowy, przygotować 

dokumentację powykonawczą oraz zgłosić zrealizowany obiekt do odbioru. 
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6. Dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza 
Dokumentacja budowy to pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, Dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, ewentualne dodatkowe rysunki i opisy, operaty geodezyjne i książka 

obmiarów. 

Dokumentacja powykonawcza, to dokumentacja budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w trakcie budowy. 

 

7. Pozwolenie na użytkowanie 
 Zawiadomienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o 

zakończeniu budowy (ze stosownymi załącznikami, minimum 14 dni przed 

zamierzonym terminem rozpoczęcia użytkowania) kończy proces inwestycyjny.  

W określonych przypadkach Prawo budowlane wymaga uzyskania formalnego 

pozwolenia na użytkowanie. Istotnym warunkiem otrzymania pozwolenia na 

użytkowanie jest protokolarne stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z 

warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunkami pozwolenia na 

budowę (w tym – z projektem).  

 

8. Utrzymanie obiektu budowlanego 
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany użytkować 

obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz 

utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym. Dla każdego obiektu 

obowiązany jest prowadzić Książkę obiektu budowlanego. 

 

 
5. ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
5.1. Lokalizacja budynków inwentarskich 

 
Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.  

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 r.  

Rozporządzenia Ministra Ochrony Środ., Zasobów Natural. i Leśnictwa z dnia 14.07.1998 r.  

 
Lokalizacja budynków inwentarskich podlega ogólnym wymaganiom stawianym budynkom 

oraz wymaganiom zachowania stref bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

Minimalne odległości budynków inwentarskich powinny wynosić:  

- od granicy działki                                                                     4 m 
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- od granicy działki dla budynku ze ścianą bez okien                3 m 



- od studni                                                                                15 m  

- od silosów na zboże i paszę o pojemności ponad 100 t        15 m  

Dla budynków inwentarskich o obsadzie od 50 DJP przy chowie bezściółkowym i od  

100 DJP przy chowie ściółkowym, a w przypadku zwierząt futerkowych mięsożernych w 

liczbie od 10 DJP lokalizację ustala organ wydający decyzję o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, indywidualnie w oparciu o ocenę oddziaływania inwestycji na 

środowisko.  

 
5.2. Lokalizacja budowli rolniczych 

   
Wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 r.  

 
Do budowli rolniczych należy zorganizować ciąg dojazdów o szerokości co najmniej 3 m. 

Odległość zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce mierzone od pokryw  

i wylotów wentylacyjnych powinna wynosić co najmniej: 

- od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na 

działkach sąsiednich                                       – 15 m  

- od magazynów środków spożywczych, a także obiektów budowlanych przetwórstwa 

rolno-spożywczego                                         – 15 m  

- od granicy działki sąsiedniej                           –   4 m  

- od budynków magazynowych ogólnych         –   5 m 

- od silosów na zboże i pasze                           –   5 m  

- od silosów na kiszonkę                                   –   5 m. 

 
Odległość otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 200 m3 

oraz płyt gnojowych powinna wynosić co najmniej: 

- od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na 

działce sąsiedniej                                           – 30 m, 

- od budynków przetwórstwa rolno-spożywczego i magazynów środków  

spożywczych                                                  – 50 m, 

- od budynków magazynowych pasz i ziarna  – 10 m, 

- od granicy działki sąsiedniej                          –   4 m, 

- od silosów na zboże i paszę                          –   5 m, 

- od silosów na kiszonki                                    – 10 m. 

 
Dopuszcza się sytuowanie zbiorników na płynne odchody zwierzęce w odległościach 

mniejszych lub na granicy działki w wypadku gdy będą przylegać do tego samego rodzaju 

zbiorników na działce sąsiedniej. Odległości otwartych zbiorników na płynne odchody 

zwierzęce o pojemności większej niż 200 m3 od obiektów budowlanych wymienionych 
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wyżej i od granicy działki sąsiedniej określa się indywidualnie w decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu w uzgodnieniu z właściwym państwowym 

wojewódzkim inspektorem sanitarnym.  

 
Odległości silosów na zboże i pasze o pojemności większej niż 100 t powinny wynosić:  

- od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 

budynków inwentarskich                              – 15 m, 

- od innych budynków                                    –   8 m, 

- od biogazowni                                              – 15 m, 

- od składu węgla i koksu                               – 15 m, 

- od granicy działki sąsiedniej                        –   5 m. 

 
Odległości pomiędzy budowlami rolniczymi, a budowlami i budynkami związanymi z nimi 

technologicznie nie ogranicza się chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.  

 

________________________ 
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