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KAZUS – Prawo administracyjne…, 30 listopada 2020 r., termin I 

Jan Leśny, właściciel budynku mieszkalnego położonego w Mikołowie przy ul. Pięknej 7, 

zwrócił się w dniu 3 września 2020 r. do Starosty Mikołowskiego o wydanie decyzji administracyjnej 

nakazującej jego sąsiadowi – Romanowi Wolnemu usunięcie ze swojego budynku (przy ul. Pięknej 8) 

szpecącej elewacji. Wskazał, że trzy lata temu poddał swój budynek całkowitemu odnowieniu, 

używając do tego najlepszych materiałów i technologii. Zaznaczył, że takie same czynności wykonał 

także Adam Parkowy, jego sąsiad z drugiej strony (ul. Piękna 6). Stwierdził, że w tej części ulicy 

jedynie dom Romana Wolnego jest pokryty starą, brudną elewacją, pochodzącą jeszcze sprzed 20 lat, 

tzw. „barankiem”, co jest dzisiaj niemodne i szpecące. Wpływa także na wartość jego domu bo nikt 

nie chciałby kupić domu w takim sąsiedztwie. Podkreślił, że ma w sprawie interes prawny oparty na 

normach prawa cywilnego.  

Starosta Mikołowski postanowieniem z dnia 7 września 2020 r. wszczął postępowanie w 

sprawie zobowiązania Romana Wolnego do wykonania nowej elewacji budynku. Postanowienie 

doręczył Janowi Leśnemu oraz Adamowi Parkowemu do rąk własnych, natomiast postanowienie 

skierowane do Romana Wolnego na adres przedmiotowego budynku wróciło do Starosty 

Mikołowskiego po 14 dniach z adnotacją „awizowano dwukrotnie; zwrot – nie podjęto w terminie”.  

Po tej dacie Starosta Mikołowski zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego (PINB) w Mikołowie o udzielenie wszelkich posiadanych informacji dotyczących 

wskazanego budynku. W odpowiedzi PINB przesłał dokumentację kontrolną budynku z roku 2019. 

Była wśród nich dokumentacja zdjęciowa budynku, która potwierdzała opis zawarty we wniosku Jana 

Leśnego.   

Po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją kontrolną, Starosta Mikołowski, na podstawie 

art. 66 Prawa budowlanego, wydał w dniu 15 października 2020 r. decyzję administracyjną 

zobowiązującą Romana Wolnego do wykonania nowej elewacji budynku, którego jest właścicielem. 

Określił, że nowa elewacją musi nawiązywać do elewacji sąsiadów, tj. Jana Leśnego i Adama 

Parkowego. Wyznaczył trzymiesięczny termin na wykonanie obowiązku, licząc od dnia w którym 

decyzja stanie się ostateczna.  

Odwołanie od tej decyzji złożył w terminie Zenon Wolny, ojciec Romana Wolnego. Wskazał, 

że syn od 4 miesięcy przebywa w Szwecji i od tego czasu on zajmuje się jego domem (dogląda, wietrzy, 

wykonuje drobne naprawy, a latem to i w nim mieszkał). Poinformował, że po odebraniu decyzji 

zadzwonił do syna i ten przesłał mu faxem pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (dołączył do 

odwołania). Podkreślił, że nie rozumie decyzji Starosty. Wskazał, że elewacja może i jest stara, ale nie 

jest ani zniszczona, ani uszkodzona. Obiecał, że zmyje z niej kurz za pomocą myjki ciśnieniowej. 

Podniósł, że jego syna nie stać na wykonanie elewacji w sposób opisany w decyzji. Zaznaczył także, 

że wyznaczony termin wykonania obowiązku w kontekście zbliżającej się pory zimowej czyni decyzję 

niewykonalną, a to oznacza, że jest ona nieważna.   

Starosta Mikołowski nie zastosował samokontroli własnej decyzji i przekazał odwołanie 

Wojewodzie Śląskiemu. Po przystąpieniu do jego rozpoznania, Wojewoda Śląski zlecił Staroście 

Mikołowskiemu przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego w postaci 

ograniczonych oględzin, a konkretnie wykonania aktualnych zdjęć elewacji budynku.  

Starosta Mikołowski wykonał zdjęcia budynku przy pomocy profesjonalnego drona, będącego w 

posiadaniu służb budowlanych Starosty. 

Po zapoznaniu się z przesłanymi zdjęciami, decyzją z dnia 25 listopada 2020 r., nr 876/20, 

Wojewoda Śląski utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. W uzasadnieniu wskazał, że elewacja jest 
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stara, nieestetyczna i nie jest spójna z otoczeniem. Zaznaczył, że estetyka budynku jest aktualnie 

wartością prawnie chronioną. Podkreślił, że przepisy prawa budowlanego nakładają na właściciela lub 

zarządcę obiektu budowlanego obowiązek utrzymywania i użytkowania obiektu zgodnie z zasadami, 

o których mowa w art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego, czyli użytkować go w sposób zgodny z jego 

przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie 

technicznym i estetycznym. Co do terminu wykonania decyzji wyjaśnił, że przy dzisiejszej technologii 

budowlanej pora zimowa nie jest przeszkodą dla robót budowlanych.  

Wojewoda Śląski doręczył decyzję stronom postępowania (w tym Romanowi Wolnemu, który 

wrócił już do kraju) w dniu 27 listopada 2020 r.  

 

W przedstawionej sprawie, jako należycie umocowany pełnomocnik, reprezentuje Pani/Pan Romana 

Wolnego. Po zapoznaniu się z treścią zadania proszę przygotować skargę do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego albo opinię o niecelowości jej wniesienia.   

 

 

 

Źródła prawa 

USTAWA 

z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) 

 

(wyciąg) 
 

Rozdział  1  

Przepisy ogólne 

 

Art.  1.   

Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy 

projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania 

organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 
 

Art.  4.   

Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z 

przepisami. 

 

Art.  5.   

1.  Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim 

urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, 

projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w 

załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 
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marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 

5, z późn. zm.), dotyczących: 

a) nośności i stateczności konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) higieny, zdrowia i środowiska, 

d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, 

e) ochrony przed hałasem, 

f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, 

g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych; 

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów; 

2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie 

szerokopasmowego dostępu do Internetu; 

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 

4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 

Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 

2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze; 

4a) minimalny udział lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których 

mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 

dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku 

wielorodzinnym; 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 

6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 

7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską; 

8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 

9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej; 

10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 

2.  Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami 

ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie 

dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w 

szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7. 

 

 

Rozdział  6  

Utrzymanie obiektów budowlanych 

 

Art.  61.   
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Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: 

1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2; 

2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie 

wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem 

człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne 

wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu 

oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje 

uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące 

spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. 

 

Art.  62.   

1.  Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub 

zarządcę kontroli: 

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: 

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne 

i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i 

wentylacyjnych); 

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i 

przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 

otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i 

piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków 

ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; 

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 

31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 

2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; 

osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru 

budowlanego o przeprowadzonej kontroli; 

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o 

których mowa w art. 61 pkt 2; 

4a) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w 

obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi 

ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2. 

 

1a.  W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z 

poprzedniej kontroli. 

1b.  (uchylony). 

2.  Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców: 

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 

2) obiektów budowlanych: 

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego, 

b)  wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2, z wyłączeniem sieci gazowych; 

2a.  Kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 4a, właściciel lub zarządca jest zobowiązany 

przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia. 
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3.  Organ nadzoru budowlanego - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu 

budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, 

bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 

1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części. 

4.  Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5-6a, przeprowadzają osoby posiadające 

uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 

5.  Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane 

przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i 

gazowych. 

6.  Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, 

powinny przeprowadzać: 

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do 

przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; 

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do 

przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów 

wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest 

wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. 

6a.  Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą przeprowadzać 

także upoważnieni pracownicy państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących. 

7.  Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, 

niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 

pkt 2. 

 

Art.  62a.  

1.  Z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1, osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół. 

2.  Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej: 

1) datę przeprowadzenia kontroli; 

2) imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której 

zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis; 

3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego; 

4) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację; 

5) zakres kontroli; 

6) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały 

stwierdzone; 

7) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości; 

8) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe 

działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku 

kontroli tych elementów; 

9) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli. 

3.  W zaleceniach wskazuje się: 

1) czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości; 

2) termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 1. 
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4.  Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 

ust. 7, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych 

uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust. 5. 

 

Art.  63.   

1.  Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres 

istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty 

techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania. 

 

Art.  63a.   

(uchylony). 

 

Art.  64.    

1.  Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu 

budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o 

którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do 

zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i 

przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. 

2.  Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje 

właścicieli i zarządców: 

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 

2) obiektów budowlanych: 

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego, 

b) wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2, z wyłączeniem sieci gazowych. 

3) dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego 

na podstawie przepisów o drogach publicznych. 

3.  Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoły z kontroli systemu ogrzewania i 

systemu klimatyzacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o 

charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 213 i 471), oceny i ekspertyzy 

dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o 

których mowa w art. 60, są dołączone do książki obiektu budowlanego. 

4.  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej 

prowadzenia. 

 

Art.  65. 

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać dokumenty, o których 

mowa w art. 64 ust. 3, przedstawicielom organu nadzoru budowlanego oraz innych jednostek 

organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we 

właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w 

budownictwie. 

 

Art.  66. 

1.  W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany: 

1) może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo 
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2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub 

środowisku, albo 

3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo 

4) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia 

- organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 

określając termin wykonania tego obowiązku. 
 

1a.  W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi 

ingerencji lub naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, których charakter 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia użytkowanie go do celów mieszkalnych, organ nadzoru 

budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń lub 

przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być 

ogłoszona ustnie. 

2.  W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3, organ nadzoru budowlanego może zakazać 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości. Decyzja o zakazie użytkowania obiektu, jeżeli występują okoliczności, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie. 

 

Art.  67.   

1.  Jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy 

lub wykończenia, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub 

zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do 

tych robót i ich zakończenia. 

1a.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do całości elektrowni wiatrowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 981), z 

zastrzeżeniem, że obowiązanym do rozbiórki i przywrócenia użytkowanego terenu do stanu 

pierwotnego jest podmiot, który w przypadku: 

1) nieuzyskania pozwolenia na użytkowanie - uzyskał pozwolenie na budowę dla danej 

elektrowni wiatrowej; 

2) instalacji, dla których uzyskano pozwolenie na użytkowanie - jako ostatni prowadził 

eksploatację danej elektrowni wiatrowej. 

2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków. 

3.  W stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną 

konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję, o 

której mowa w ust. 1, organ nadzoru budowlanego wydaje po uzgodnieniu z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków. 

4.  Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w terminie 30 dni. 

Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się za uzgodnienie. 

 

Art.  68. 

W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt 

ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, organ nadzoru budowlanego jest obowiązany: 

1) nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi lub zarządcy 

obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części 

budynku z użytkowania; 
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2) przesłać decyzję, o której mowa w pkt 1, obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na 

podstawie odrębnych przepisów; 

3) zarządzić: 

a) umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub 

mienia oraz o zakazie jego użytkowania, 

b) wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub 

mienia, z określeniem, technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania. 

 

Art.  69.  

1.  W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie 

niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, lub ingerencji lub naruszeń, o których mowa w art. 66 ust. 

1a, organ nadzoru budowlanego zapewni, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, 

zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających. 

2.  Do zastosowania, na koszt właściciela lub zarządcy, środków przewidzianych w ust. 1 są 

upoważnione również organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej. O podjętych działaniach organy 

te powinny niezwłocznie zawiadomić organ nadzoru budowlanego. 

 

Art.  70. 

1.  Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w 

zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub 

bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a, usunąć 

stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub 

zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, 

pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. 

2.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu 

budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego 

protokołu do organu nadzoru budowlanego. Organ nadzoru budowlanego, po otrzymaniu kopii 

protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w celu potwierdzenia 

usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których mowa w ust. 1. 

Rozdział  8  

Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 

 

Art.  80.   

1.  Zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonują, z zastrzeżeniem ust. 4, następujące 

organy: 

1) starosta; 

2) wojewoda; 

3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

 

2.  Zadania nadzoru budowlanego wykonują, z zastrzeżeniem ust. 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; 
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3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

3.  (uchylony). 

4.  Administrację architektoniczno-budowlaną i nadzór budowlany w dziedzinie górnictwa sprawują 

organy określone w odrębnych przepisach. 

 

Art.  81. 

1.  Do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego należy: 

1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności: 

a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, 

b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach 

budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów 

budowlanych, 

c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

e) stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów zgodnie z art. 10; 

2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą; 

2a) współpraca z Prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości w realizacji zadań określonych w 

art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości; 

2b) nadzór nad użytkowaniem elektrowni wiatrowych w zakresie oceny stanu technicznego tych 

elektrowni; 

3) (uchylony). 

 

2.  Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e nie stosuje się do budownictwa doświadczalnego, wykonywanego 

na zamkniętych terenach badawczych. 

3.  Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego kontrolują posiadanie 

przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia 

tych funkcji. 

4.  Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu 

obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego mogą dokonywać czynności kontrolnych. 

Protokolarne ustalenia dokonane w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz 

podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego. 

 

Art.  81a.   

1.  Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu: 

1) do obiektu budowlanego; 

2) na teren: 

a) budowy, 

b) zakładu pracy. 

c) (uchylona). 

 

2.  Czynności kontrolne, związane z wykonywaniem uprawnień organów nadzoru budowlanego, 

przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy 
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lub wyznaczonego pracownika, bądź osób przez nich upoważnionych albo w obecności właściciela 

lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym - w obecności pełnoletniego domownika i 

przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku. 

3.  W przypadku kontroli podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, w razie nieobecności osób, o 

których mowa w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach, czynności kontrolne mogą być dokonywane 

w obecności przywołanego pełnoletniego świadka. 

4.  Czynności kontrolne dotyczące obiektów budowlanych, które są w zarządzie państw obcych albo 

są użytkowane przez przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych tych państw lub przez inne 

osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów 

międzynarodowych, mogą być wykonywane za zgodą tych przedstawicieli lub osób. 

 

Art.  81b.   

(uchylony). 

 

Art.  81c.   

1.  Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu 

zadań określonych przepisami prawa budowlanego mogą żądać od uczestników procesu 

budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia 

dokumentów: 

1) związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, 

utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego; 

2) świadczących, że wyroby stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych, a w 

szczególności wyroby budowlane, zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku 

krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

2.  Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie powstania 

uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także 

stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, na osoby, o 

których mowa w ust. 1, obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen 

technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia. 

3.  Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie. 

4.  W razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen lub ekspertyz albo w razie 

dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę będącą ich przedmiotem, 

organ administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego może zlecić wykonanie 

tych ocen lub ekspertyz albo wykonanie dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby 

zobowiązanej do ich dostarczenia. 

 

Art.  82.   

1.  Do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej należą sprawy określone w 

ustawie i niezastrzeżone do właściwości innych organów. 

2.  Organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 

4, jest starosta. 

3.  Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku 

do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych: 



11 
Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo 
finansowe i  podatkowe – 30 listopada 2020r. - 3 rok aplikacji radcowskiej 

1) usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód 

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach 

przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego; 

2) hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów 

służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami 

towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych; 

3) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do 

utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego 

sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg 

ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i 

przesyłek; 

3a) usytuowanych na obszarze kolejowym; 

3aa) linii kolejowych wraz z infrastrukturą kolejową, obiektami, urządzeniami, służącymi do 

utrzymania tej infrastruktury i transportu kolejowego oraz sieciami uzbrojenia terenu - także 

niezwiązanymi z użytkowaniem linii kolejowej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy 

wynika z budowy lub przebudowy linii kolejowej; 

4) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; 

5) usytuowanych na terenach zamkniętych; 

5a) dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie 

sieci przesyłowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 191, 284 i 1086); 

5b) elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 

inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych; 

5c) inwestycji KZN; 

6) (uchylony). 

4.  Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, także inne niż wymienione w ust. 3 

obiekty i roboty budowlane, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda. 

 

Art.  82a.   

Starosta nie może powierzyć gminom, w drodze porozumienia, sprawy z zakresu swojej właściwości 

jako organu administracji architektoniczno-budowlanej. Przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) nie stosuje się. 

 

Art.  82b.   

1.  Organy administracji architektoniczno-budowlanej: 

1) prowadzą rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 

rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, a także przekazują do organu 

wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wprowadzone do nich dane; 

1a) prowadzą odrębny rejestr wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na 

budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, dotyczący terenów 

zamkniętych; 

2) przekazują bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego: 

a) kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem 

zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym, 
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b) kopie ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki 

lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z tym projektem, 

c) kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa 

budowlanego; 

3) uczestniczą, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i 

kontrolnych oraz udostępniają wszelkie dokumenty i informacje związane z tymi czynnościami. 

 

2.  Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzony jest w formie elektronicznej. Dane 

wprowadza się do rejestru i przesyła drogą elektroniczną do organu wyższego stopnia na bieżąco. 

3.  Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, może być prowadzony przez wojewodę w postaci 

papierowej. W takim przypadku wojewoda uwierzytelnioną kopię rejestru przekazuje do organu 

wyższego stopnia do piątego dnia każdego miesiąca lub, jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, 

pierwszego dnia roboczego po tym terminie. 

3a.  W rejestrze wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę zamieszcza 

się następujące dane: 

1) w zakresie dotyczącym wniosków o pozwolenie na budowę: 

a) nazwę i adres organu administracji architektoniczno-budowlanej, 

b) numer lub numery ewidencyjne wniosku, 

c) datę wpływu wniosku i datę rejestracji wniosku, 

d) imię i nazwisko albo nazwę inwestora, 

e) adres zamieszkania lub siedziby inwestora, 

f) informacje dotyczące obiektu budowlanego i zamierzenia budowlanego w zakresie: 

rodzaju i kategorii obiektu budowlanego, a w przypadku budynku także jego kubatury, oraz 

nazwy, rodzaju i adresu zamierzenia budowlanego, 

g) imię i nazwisko oraz numer uprawnień budowlanych projektanta opracowującego projekt 

budowlany, który został załączony do wniosku, 

h) informacje o: 

– wezwaniu inwestora do uzupełnienia braków na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu 

postępowania administracyjnego w zakresie: daty wysłania wezwania, daty uzupełnienia 

braków oraz liczby dni związanych z uzupełnieniem braków, 

– wycofaniu wniosku przez inwestora oraz datę jego wycofania, 

– przekazaniu wniosku zgodnie z właściwością, 

– pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, 

i) inne uwagi organu; 

2) w zakresie dotyczącym decyzji o pozwoleniu na budowę: 

a) nazwę i adres organu administracji architektoniczno-budowlanej wydającego decyzję, 

b) numer lub numery ewidencyjne wniosku, 

c) datę wpływu wniosku i datę rejestracji wniosku, 

d) informację o wezwaniu inwestora do: 

– uzupełnienia braków na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego i 

datę uzupełnienia braków, 

– uzupełnienia braków na podstawie art. 35 ust. 3 w zakresie: daty wysłania postanowienia, 

daty uzupełnienia braków oraz liczby dni związanych z uzupełnieniem braków, 

e) numer lub numery ewidencyjne decyzji, 

f) datę wydania decyzji, 

g) informacje o rozstrzygnięciu zawartym w decyzji, 
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h) informacje dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na 

budowę w zakresie: daty zawieszenia postępowania, daty podjęcia postępowania oraz liczby 

dni trwania zawieszenia postępowania, 

i) informacje o: 

– uzgodnieniach z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie: daty wysłania 

dokumentów do konserwatora, daty otrzymania uzgodnień oraz liczby dni trwania 

uzgodnienia, 

– innych przyczynach wydłużenia terminu wydania decyzji w zakresie: przyczyn wydłużenia 

terminu oraz liczby dni trwania wydłużenia, 

– przekroczeniu ustawowego terminu wydania decyzji w zakresie kalendarzowej liczby dni 

prowadzenia postępowania, liczby dni wskazującej czas prowadzenia postępowania po 

odjęciu okoliczności wskazanych w art. 35 ust. 8 i liczby dni wskazującej przekroczenie 

terminu, o którym mowa w art. 35 ust. 6, 

j) inne uwagi. 

4.  (uchylony). 

4a.  W rejestrze zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, zamieszcza 

się następujące dane: 

1) nazwę i adres organu administracji architektoniczno-budowlanej; 

2) numer lub numery ewidencyjne zgłoszenia; 

3) datę wpływu zgłoszenia i datę rejestracji zgłoszenia; 

4) imię i nazwisko albo nazwę inwestora; 

5) adres zamieszkania lub siedziby inwestora; 

6) informacje dotyczące obiektu budowlanego i zamierzenia budowlanego w zakresie: rodzaju i 

kategorii obiektu budowlanego, a w przypadku budynku także jego kubatury, oraz nazwy, 

rodzaju i adresu zamierzenia budowlanego; 

7) imię i nazwisko oraz numer uprawnień budowlanych projektanta opracowującego projekt 

budowlany, który został załączony do zgłoszenia; 

8) informacje o: 

a) wezwaniu inwestora do uzupełnienia braków na podstawie art. 30 ust. 5c w zakresie: daty 

wysłania postanowienia i daty uzupełnienia braków, 

b) wycofaniu zgłoszenia przez inwestora oraz datę jego wycofania, 

c) przekazaniu zgłoszenia zgodnie z właściwością, 

d) pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania; 

9) datę zamieszczenia informacji o doręczeniu zgłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej; 

10) informacje w zakresie decyzji o wniesieniu sprzeciwu: 

a) numer lub numery ewidencyjne decyzji, 

b) data wydania decyzji, 

c) data nadania decyzji albo wprowadzenia do systemu, zgodnie z art. 30 ust. 6a; 

11) informację o niewniesieniu sprzeciwu; 

12) inne uwagi. 

5.  (uchylony). 

6.  Rejestry wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr 

zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, są prowadzone w sposób 

uniemożliwiający zmianę dokonanych wpisów. 
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7.  Dane, o których mowa w ust. 3a i 4a, są jawne i publikowane na stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z 

wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 3a pkt 1 lit. e i lit. i oraz w pkt 2 lit. i tiret trzecie i lit. j 

oraz w ust. 4a pkt 5 i 12, oraz danych zawartych w rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 1a. 

8. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru wniosków o 

pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących 

budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, uwzględniając konieczność zapewnienia spójności i 

kompletności danych i informacji podlegających wpisowi do rejestru. 

 

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 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 59i, 

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 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.  83a.   

(uchylony). 

 

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. 

 

2.  Organy nadzoru budowlanego są obowiązane do: 

1) bezzwłocznego przesyłania organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i 

postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego; 

2) prowadzenia ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 

2; 

3) prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 

budowlanych; 

4) prowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3. 

3.  (uchylony). 

4.  (uchylony). 
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5.  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia ewidencji 

rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych. 

6.  Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych powinna 

zawierać w szczególności: określenie organu prowadzącego ewidencję, dane osobowe lub nazwę 

inwestora oraz inne niezbędne dane pochodzące ze składanych zawiadomień i decyzji. 

 

Art.  84a.    

1.  Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje: 

1) kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, 

projektem budowlanym lub warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę; 

2) sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji; 

3) sprawdzanie wyrobów stosowanych przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie 

zgodności z art. 10, w szczególności wyrobów budowlanych. 

 

2.  Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego: 

1) badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji 

architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień; 

2) sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na 

podstawie przepisów prawa budowlanego. 

3.  Wykonując kontrolę, o której mowa w art. 84 ust. 1 pkt 1, organ nadzoru budowlanego kontroluje 

również spełnianie przez podmiot kontrolowany obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, oraz może kontrolować spełnianie przez 

podmiot kontrolowany obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

r. - Prawo energetyczne. 

 

Art.  84b.  

1.  Kontrolę działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej wykonują Główny 

Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, który wykonuje 

tę kontrolę w stosunku do starosty. 

2.  (uchylony). 

3.  W przypadku ustalenia przez organy nadzoru budowlanego, że zachodzą okoliczności 

uzasadniające wznowienie postępowania albo stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez organ 

administracji architektoniczno-budowlanej, właściwy organ administracji architektoniczno-

budowlanej wznawia lub wszczyna z urzędu postępowanie. 

4.  Kontrolę działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru 

budowlanego przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w 

administracji rządowej. 

 

Art.  85. 

Współdziałanie organów nadzoru budowlanego z organami administracji architektoniczno-

budowlanej i organami kontroli państwowej obejmuje w szczególności: 

1) uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenie wspólnych działań kontrolnych; 
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2) przekazywanie i wymianę informacji o wynikach kontroli. 

 

Art.  85a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 

1086). 

 

Art.  86. 

1.  Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostę spośród co najmniej 

trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli 

starosta nie powoła powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od dnia 

przedstawienia kandydatów, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wskazuje spośród nich 

kandydata, którego starosta powołuje na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. 

2.  Starosta odwołuje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego: 

1) w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego albo 

2) na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. 

3.  Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego 

inspektoratu nadzoru budowlanego. 

3a.  W uzasadnionych przypadkach zakres działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego 

może obejmować więcej niż jeden powiat. 

3b.  Wojewoda, na wniosek właściwych starostów, może rozszerzyć zakres działania powiatowego 

inspektora nadzoru budowlanego na więcej niż jeden powiat. 

4.  Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań powiatowego inspektoratu nadzoru 

budowlanego określa powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w regulaminie organizacyjnym. 

 

Art.  87. 

1.  Wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą 

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

2.  (uchylony). 

3.  Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy 

wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego. 

4.  Organizację wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego określa regulamin ustalony przez 

wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego i zatwierdzony przez wojewodę. 

 

Art.  88. 

1.  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest centralnym organem administracji rządowej w 

sprawach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. 

2.  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem właściwym w sprawach indywidualnych, 

rozstrzyganych w drodze postępowania administracyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów 

prawa budowlanego. 

3.  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, 

spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra 

właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
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3a.  Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego może zajmować osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5) posiada kompetencje kierownicze; 

6) ma co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku 

kierowniczym; 

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

3b.  Informację o naborze na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ogłasza się 

przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1) nazwę i adres urzędu; 

2) określenie stanowiska; 

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5) wskazanie wymaganych dokumentów; 

6) termin i miejsce składania dokumentów; 

7) informację o metodach i technikach naboru. 

3c.  Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania 

ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

3d.  Nabór na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przeprowadza zespół, 

powołany przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie 

dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie 

zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest 

przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. 

3e.  Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 3d, może być dokonana na 

zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje 

do dokonania tej oceny. 

3f.  Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 3e, mają obowiązek zachowania w tajemnicy 

informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru. 

3g.  W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi 

właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa. 

3h.  Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1) nazwę i adres urzędu; 

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według 

poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 
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5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 

6) skład zespołu. 

3i.  Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja 

o wyniku naboru zawiera: 

1) nazwę i adres urzędu; 

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata. 

3j.  Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia 

o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

4.  (uchylony). 

5.  (uchylony). 

6.  (uchylony). 

7.  (uchylony). 

8.  (uchylony). 

9.  Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego są powoływani przez ministra właściwego 

do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, 

spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Głównego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa odwołuje zastępców Głównego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego. 

10.  Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 9, powołuje Główny 

Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

11.  Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 9, stosuje się 

odpowiednio ust. 3a-3j. 

 

Art.  88a.  

1.  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania określone przepisami prawa 

budowlanego, a w szczególności: 

1) pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru 

budowlanego oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością; 

2) kontroluje działanie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego; 

3) prowadzi w formie elektronicznej centralne rejestry: 

a) osób posiadających uprawnienia budowlane, 

b) (uchylona), 

c) ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej. 

 

2.  W rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zamieszcza się następujące dane: 

1) imiona i nazwisko; 

2) adres; 
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3) numer PESEL - w stosunku do osób posiadających obywatelstwo polskie, albo numer 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - w stosunku do osób 

nieposiadających obywatelstwa polskiego; 

4) informację o wykształceniu i tytułach naukowych; 

5) numer, datę i miejsce wydania decyzji; 

6) organ wydający decyzję; 

7) podstawę prawną wydania decyzji; 

8) numer, specjalność i zakres uprawnień budowlanych; 

9) informację o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego; 

10) (uchylony); 

11) informację o nałożonej karze z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie - w 

rejestrze ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej; 

12) numer kancelaryjny; 

13) pozycję rejestru; 

14) datę wpisu do rejestru. 

3.  Zakres informacji o nałożonej karze z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie 

obejmuje dane identyfikujące decyzję o nałożeniu kary oraz dane dotyczące nałożonej kary. 

4.  Zakres, o którym mowa w ust. 3, obejmuje następujące dane: 

1) numer decyzji o nadaniu uprawnień; 

2) datę i miejsce wydania decyzji o nałożeniu kary; 

3) wskazanie organu wydającego decyzję; 

4) podstawę prawną; 

5) funkcję uczestnika; 

6) datę, miejsce i kwalifikację prawną popełnionego czynu; 

7) rodzaj kary; 

8) terminy egzaminów; 

9) datę upływu kary; 

10) status kary; 

11) inne uwagi dotyczące kary. 

5.  Udostępnieniu podlegają dane wymienione w ust. 2 pkt 1, 8-11 i w ust. 4 pkt 2, 3, 5-7, 9 i 10, a 

dane osób wpisanych do rejestrów przed dniem 1 stycznia 2007 r. - na ich wniosek złożony w formie 

pisemnej. 

6.  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób prowadzenia rejestrów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 3, oraz dokumenty dołączane do wniosku o wpis do rejestrów, stanowiące 

podstawę dokonania wpisu, uwzględniając dane i informacje podlegające wpisowi do rejestru. 

 

Art.  88b. 

1.  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego 

Urzędu Nadzoru Budowlanego. 

2.  Organizację Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego określa statut nadany, w drodze 

rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów. 

3.  Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 

określa Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w regulaminie organizacyjnym. 
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Art.  89.   

(uchylony). 

 

Art.  89a. 

Do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w 

dziedzinie górnictwa należą sprawy i związane z nimi środki działania określone w ustawie, 

dotyczące obiektów i robót budowlanych zakładów górniczych. 

 

Art.  89b.  

Wojewoda w sprawach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 i 5, oraz właściwe organy 

administracji architektoniczno-budowlanej w dziedzinie górnictwa przy wydawaniu pozwolenia na 

budowę są obowiązani do sprawdzenia posiadania przez inwestora postanowienia o uzgodnieniu, o 

którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4. 

 

Art.  89c. 

1.  W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, 

utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta mogą 

wydać właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego polecenie podjęcia działań 

zmierzających do usunięcia tego zagrożenia. Przepisy art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. 

o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897) stosuje się odpowiednio. 

2.  Starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść 

polecenia, o którym mowa w ust. 1. 

3.  Polecenie przekazane ustnie wymaga potwierdzenia na piśmie. 

4.  Polecenie podlega niezwłocznemu wykonaniu. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego 

przedkłada bezzwłocznie sprawę wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru budowlanego, jeżeli nie jest 

w stanie wykonać polecenia albo jeżeli polecenie narusza prawo. 

5.  Polecenie naruszające prawo jest nieważne. O nieważności polecenia rozstrzyga wojewoda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


