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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 18 lutego 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.2)) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072, z 2005 r. Nr 75, poz. 664 oraz z 2010 r. 
Nr 72, poz. 464) § 19b otrzymuje brzmienie:

„§ 19b.  Przepisu § 19 pkt 2 nie stosuje się do zamó-
wień publicznych na roboty budowlane doty-
czące inwestycji w zakresie:

1)  linii kolejowych o znaczeniu państwowym 
realizowanych na podstawie rozdziału 2b 
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transpor-
cie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, 
poz. 94, z późn. zm.3));

2)  dróg publicznych realizowanych na pod-
stawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, 
poz. 1194 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. 
Nr 72, poz. 620);

3)  lotnisk użytku publicznego realizowanych 
na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 
2009 r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie lot-
nisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42, 
poz. 340 i Nr 161, poz. 1281);

4)  budowli przeciwpowodziowych realizowa-
nych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 
2010 r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania do realizacji inwestycji w zakresie 
budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. 
Nr 143, poz. 963).”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, 
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, 
z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, 
poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13. 




