
Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, 
prawo finansowe i  podatkowe – 4 października 2019r. - 3 rok aplikacji radcowskiej 
 

 

KAZUS – Prawo administracyjne i finansowe, 4 października 2019 r, Aplikacja – III rok 
 

Sołtys sołectwa Górne zawiadomił Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Gliwicach (dalej PINB) o wykonaniu przez mieszkańca sołectwa Jana 
Nowaka robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na swojej 
działce budowlanej bez pozwolenia na budowę ani bez zgłoszenia. Wskazał, że wiedzę 
w tym zakresie nabył z uwagi na czynności urzędowe.  

 

Pismem z dnia 15 marca 2019 r. (doręczonym w dniu 18 marca 2019 r.) PINB 
zawiadomił Pana Jana Nowaka o wszczęciu na wniosek sołtysa postępowania 
administracyjnego w przedmiocie legalności ww. robót budowlanych. Zawiadomił także 
o terminie oględzin działki budowlanej w dniu 22 marca 2019 r., informując o prawie Pana 
Jana Nowaka udziału w tej czynności.  

 

W trakcie czynności oględzin Pan Jan Nowak odmówił udostepnienia działki. 
Oględziny ograniczono do wykonania przez pracowników PINB dokumentacji 
fotograficznej działki (zdjęcia wykonano z odległości). Po powrocie do siedziby organu 
pracownicy PINB sporządzili dwie osobne notatki z ustaleń poczynionych w trakcie 
oględzin. Zgodnie w nich stwierdzili, że roboty budowlane polegały na utwardzeniu 
kruszywem kilkunastometrowego odcinka działki budowlanej Pana Jana Nowaka 
(wysypano kruszywo i utwardzono odcinek od bramy wjazdowej na posesję do garażu 
posadowionego na działce – odcinek o długości około 15 metrów i szerokości około 2 
metrów).  

 

Decyzją z dnia 25 marca 2019 r. (doręczoną sołtysowi w dniu 1 kwietnia 2019 r.,                      
a Panu Janowi Nowakowi w dniu 2 kwietnia 2019 r.) PINB umorzył – jako 
bezprzedmiotowe – postępowanie administracyjne w sprawie legalności robót 
budowlanych. W uzasadnieniu wskazał, że w sprawie nie doszło do utwardzenia 
powierzchni gruntu. Podniósł, że czynność utwardzenia powierzchni gruntu to np. 
nałożenie na nią warstwy betonu, czy warstwy kamienno-żużlowej związanej cementem lub 
też kostki brukowej zalanej betonem, to wykonanie nawierzchni asfaltowej. Natomiast 
w rozpatrywanym przypadku jest to powierzchnia gruntu biologicznie czynna, 
przepuszczalna dla wód opadowych. Wysypanie kruszywa na części przedmiotowej działki 
nie jest wystarczające do uznania, że na działce zostały zrealizowane roboty budowlane 
polegające na utwardzeniu powierzchni gruntu. Wysypane i nawet zagęszczone kruszywo 
w każdym przypadku można przemieścić, a to sprzeciwia się uznaniu, że wykonano 
czynność utwardzenia. 

 

Odwołanie od powyższej decyzji w dniu 15 kwietnia 2019 r. wniósł sołtys. Podniósł, 
że wynik oględzin, choć utrudnionych przez Pana Jana Nowaka, nie pozostawia 
wątpliwości, że doszło do utwardzenia. Zarzucił, że decyzję wydano z licznymi wadami 
procesowymi.  

 

Decyzją z dnia 30 września 2019 r. WINB po rozpatrzeniu odwołania uchylił 
zaskarżoną decyzję i orzekł o nałożeniu na Pana Jana Nowaka obowiązku przywrócenia 
gruntu do stanu pierwotnego. Przyjął, że utwardzenie to każde działanie zmieniające grunt, 
to taki efekt działań, który doprowadza do trwałej zmiany charakteru podłoża, polega na 
połączeniu z podłożem materiału utwardzającego w sposób na tyle trwały, że skutek 
utwardzenia nie podlega usunięciu w efekcie zwykłego korzystania z takiego podłoża. 
Jakkolwiek utwardzenie może ulegać zniszczeniu, wymagać napraw czy poddawać się 
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rozbiórce, to ta ostatnia winna być efektem celowo podjętych działań, a nie zwykłego 
korzystania z dokonanego utwardzenia. Wskazał także, że organ I instancji całkowicie 
pominął przepis art. 29 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym 
pozwolenia na budowę nie wymaga budowa miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych do 10 stanowisk włącznie, co oznacza, że budowa miejsc postojowych dla 
samochodów powyżej 10 stanowisk wymaga pozwolenia na budowę. Przyjął, że rozmiar 
utwardzonej powierzchni (w jego ocenie około 70 m2) pozwala na wybudowanie 11 miejsc 
postojowych (na jeden samochód około 6 m2). W rezultacie uznał, że w sprawie doszło do 
samowoli budowlanej i z tego względu konieczne było wydanie wskazanej wyżej decyzji.  

 
W dniu 3 października 2019 r. Pan Jana Nowak zwrócił się do radcy prawnego Eugeniusza Skowronka o pomoc       
w tej sprawie. Po zapoznaniu się z aktami sprawy radca prawny sporządził skargę do WSA na ww. decyzję 
WINB albo przygotował pisemną opinię o niecelowości wniesienia skargi.  
 

 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 ze zm.) 

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 

architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; 

3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, 
przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 

4) obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki; 
6) budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 
7) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 
9) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 

10) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

12) pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
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obiektu budowlanego; 
20) obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu; 

Art. 4. Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia 
budowlanego z przepisami. 

Rozdział 4 

Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych 

Art. 28. 1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu 
na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31. 

1a. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-
budowlanej. 

2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, 
użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania 
obiektu. 

3. Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się w postępowaniu 
w sprawie pozwolenia na budowę. 

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę 

zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: 
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości 

konstrukcji nie większej niż 4,80 m, 
b) płyt do składowania obornika, 
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3, 
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej 

niż 7 m, 
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2; 

1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania 
mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; 

2)wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków 
i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba 
tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; 

2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki 
przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym 
liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni 
działki; 

2b) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji 
transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2; 

2c) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się 
budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna 
liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki; 

2d) wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych 
obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; 

3) przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę; 
3a) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3; 
4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 

2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176); 
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5) wiat przystankowych i peronowych; 
6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do 

bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu 
Państwa; 

7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych; 
8) parkometrów z własnym zasilaniem; 
8a)  stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317, 1356 i 2348) oraz punktów 
ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 tej ustawy, z wyłączeniem infrastruktury ładowania 
drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy; 

9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji; 
10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie; 
11) zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach; 
11a) zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach; 
11b) przepustów o średnicy do 100 cm; 
11c)  urządzeń instalowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, 

konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia: 
a) służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów 

transportowych, 
b) służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 
c) o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730); 
12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do 

rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym 
mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy 
określonego w zgłoszeniu; 

13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości 
konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i 
położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa; 

14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m 
poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i 
parków krajobrazowych oraz ich otulin; 

15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2; 
16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna 

akwenu, do 2,50 m, służących do: 
a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, 
b) uprawiania wędkarstwa, 
c) rekreacji; 

17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień 
brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód 
wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych; 

18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; 
19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, 

przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 
19a) sieci: 

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, 
b) wodociągowych, 
c) kanalizacyjnych, 
d) cieplnych, 
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e) telekomunikacyjnych; 
f)  gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa; 

20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i 
telekomunikacyjnych; 

20a) telekomunikacyjnych linii kablowych; 
20b) kanalizacji kablowej; 
21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby 

hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej: 
a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych, 
b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód 

podziemnych, 
c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł; 

22) obiektów małej architektury; 
23) ogrodzeń; 
24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, 

położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu 
robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych; 

25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, 
niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych 
na ten cel; 

26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych 
i rezerwatów przyrody; 

27) instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku; 

28) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej 
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 i 
730) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów; 

29) poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, 
budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów 
kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra 
Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk 
polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki. 
2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: 

1) remoncie obiektów budowlanych; 
1a) przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1; 
1aa)  przebudowie budynków, innych niż budynki, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem ich 

przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem przebudowy, 
której projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej; 

1b) przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego 
obszaru oddziaływania tych budynków; 

1c) remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych; 
2) (uchylony); 
3) (uchylony); 
4) dociepleniu budynków o wysokości do 25 m; 
5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych; 
6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach 

wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem 
zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym; 
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7) (uchylony); 
8) (uchylony); 
9) wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; 
10) wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych; 
11) przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 

19a lit. a; 
12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych; 
12a) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 

r. o drogach publicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi; 
13) (uchylony); 
14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych; 
15) instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji 

radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych; 
16)  montażu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych 

o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu 
rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) z zastrzeżeniem, że do urządzeń 
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW oraz mikroinstalacji 
biogazu rolniczego, stosuje się obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego, o którym mowa w art. 6b 
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 
1518), oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 
ust. 1a tej ustawy; 

17) (uchylony). 
3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Art. 30. 1. Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z 
zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4: 
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d, pkt 1a-2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 

20b oraz 28; 
1a)  budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, oraz budowa stacji ładowania w rozumieniu 

art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 
z zastrzeżeniem art. 29a; 

1b) budowa obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6, 10 i 13, sytuowanych na obszarze 
Natura 2000; 

2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 11-12a; 
2a) wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, dotyczącego: 

a) budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, 
b) przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa 

wymaga uzyskania pozwolenia na budowę; 
2b) wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 

2b, 3, 3a, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b i 28; 
2c) docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m; 
3) budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych 

polegających na instalowaniu: 
a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania 

zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków, 
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b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych; 
c) (uchylona); 

4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych. 
1a. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa 

w ust. 1, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 
5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego 

rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 
dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania 
robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie 
wniósł sprzeciwu w tym terminie. 

Rozdział 5 

Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych 

Art. 48. 1. Organ nadzoru budowlanego nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, 
rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego: 
1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo 
2) bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 

19a, albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia. 
2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego oraz nie narusza 
przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu 
budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem, organ nadzoru budowlanego 
wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych. Na postanowienie przysługuje 
zażalenie. 

Art. 49. 1. Organ nadzoru budowlanego, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia 
projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, bada: 
1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

2) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i 
sprawdzeń, 

3) wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane 
- oraz, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie 
przysługuje zażalenie. 

2. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa 
w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu. 

3. W przypadku stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, organ nadzoru 
budowlanego nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w 
określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję, o której mowa w art. 48 
ust. 1. Decyzję tę wydaje się również w przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej, z 
zastrzeżeniem art. 49c ust. 2. 

4. W razie spełnienia wymagań, określonych w ust. 1, organ nadzoru budowlanego wydaje 
decyzję: 
1) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót; 
2) o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona. 

4a. Decyzje, o których mowa w ust. 4, mogą być wydane po uprzednim przeprowadzeniu 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
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udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadkach gdy ocena ta jest możliwa 
do przeprowadzenia z uwzględnieniem analizy rozwiązań alternatywnych przedsięwzięcia i 
możliwości ustalenia warunków jego realizacji w zakresie ochrony środowiska. 

5. W decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie. 

Art. 49b. 1. Organ nadzoru budowlanego nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, 
rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez 
wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej. 

2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego, oraz nie narusza 
przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu 
budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem, organ nadzoru budowlanego 
wstrzymuje postanowieniem - gdy budowa nie została zakończona - prowadzenie robót 
budowlanych oraz nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia w wyznaczonym terminie: 
1) dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 albo art. 30 ust. 2 i 3, albo art. 30 ust. 2 i 4; 
2) projektu zagospodarowania działki lub terenu; 
3) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie. 
3. W przypadku niespełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2, stosuje się przepis ust. 1. 
4. Jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 2, organ nadzoru budowlanego, w 

drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje 
zażalenie. 

Rozdział 8 

Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 

Art. 80. 1. Zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonują, z zastrzeżeniem ust. 
3 i 4, następujące organy: 
1) starosta; 
2) wojewoda; 
3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

2. Zadania nadzoru budowlanego wykonują, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, następujące organy: 
1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego; 
2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika 

wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji 
wojewódzkiej; 

3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Art. 83. 1. Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu 
pierwszej instancji, należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 37 ust. 3, art. 40 ust. 2, 
art. 41 ust. 4, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d 
ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 
70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1. 

2. Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego 
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jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. 
3. Do właściwości wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu pierwszej 

instancji, należą zadania i kompetencje określone w ust. 1, w sprawach, o których mowa w art. 82 
ust. 3 i 4, oraz zadania i kompetencje określone w art. 7b ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 
inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. 

Art. 84. 1. Do zadań organów nadzoru budowlanego należy: 
1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego; 
2) kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej; 
3) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych; 
4) współdziałanie z organami kontroli państwowej. 

 
 


