
Kazus – Prawo administracyjne… – III rok – I termin – 3 grudnia 2021 r. 

 

[Zastrzeżenie wstępne: rozwiązanie kazusu następuje z pominięciem regulacji covidowych]. 

 

Decyzją z 1 grudnia 2017 r. (doręczoną w dniu 4 grudnia 2017 r. ) Starosta Będziński 

zatwierdził projekt budowlany i udzielił Janowi Dębowemu pozwolenia na budowę domu 

jednorodzinnego wraz z dołączonym do budynku garażem w Czeladzi przy ul. Spokojnej 177. Od 

decyzji nie wniesiono odwołania. Decyzja stała się ostateczna w dniu 19 grudnia 2017 r.  

Jan Dębowy nie podjął żadnych czynności prawnych i faktycznych w celu realizacji 

budowy.  

 Wnioskiem z dnia 8 lutego 2021 r. Zbigniew Wierzba, wskazując że jest nowym 

inwestorem, zwrócił się do Starosty Będzińskiego o przeniesienie ww. decyzji o pozwoleniu na 

budowę na swoją rzecz. Do wniosku dołączył pisemną zgodę Jana Dębowego na przeniesienie 

pozwolenia, a także dwa oświadczenia. W pierwszym oświadczył, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej, o posiadaniu prawa do dysponowania ww. nieruchomością na cele 

budowlane. W drugim oświadczył, że przejmuje warunki zawarte w decyzji o pozwoleniu na 

budowę z jednym zastrzeżeniem. Wniósł o taką zmianę, by przeniesione pozwolenie 

uwzględniało rozbudowę garażu umożliwiającą parkowanie w nim trzech pojazdów zamiast 

dotychczasowych dwóch oraz stworzenia w nim niewielkiego zaplecza garażowego. Dołączył 

rysunek zamierzonych zmian. Określił, że jest to zmiana nieistotna bowiem zmieni się tylko jeden 

z parametrów budynku, tj. jego długość, która ulegnie wydłużeniu zaledwie o 6%.         

Decyzją z dnia 1 marca 2021 r., na podstawie art. 40 ustawy Prawo budowlane, po 

uwzględnieniu wniosku Zbigniewa Wierzby, Starosta Będziński wydał decyzję o przeniesieniu na 

jego rzecz ww. pozwolenia na budowę z dopuszczeniem rozbudowy garażu zgodnie z wnioskiem 

inwestora. Wskazał, że przywołany przepis nakazuje wydanie takiej decyzji w przypadku 

zaistnienia określonych w nim przesłanek, a te zostały spełnione. W części dotyczącej rozbudowy 

garażu podniósł, że zmiana ta mieści się w granicach nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego 

projektu budowlanego. Od decyzji tej nie zostało wniesione odwołanie i z dniem 20 marca 2021 

stała się ona ostateczna. W pierwszych dniach maja 2021 r. Zbigniew Wierzba rozpoczął budowę.     

 W dniu 10 maja 2021 r. do Starosty Będzińskiego wpłynął wniosek Adama Lipy o 

udostępnienie informacji publicznej w postaci treści decyzji udzielającej Zbigniewowi Wierzbie 

pozwolenia na budowę przy ul. Spokojnej 177 w Czeladzi. Adam Lipa wskazał, że jest 

właścicielem nieruchomości sąsiedniej (ul. Spokojna 178) i nie brał udziału w wydaniu tego 

pozwolenia, które różni się od pozwolenia poprzedniego, w wydaniu którego brał udział i nie 

miał wówczas zastrzeżeń. Teraz zaś – co obserwuje z przebiegu budowy – garaż zbliżył się do 

jego nieruchomości.  

 Starosta Będziński wydał w dniu 17 maja 2021 r. Adamowi Lipie kopię decyzji o 

przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz Zbigniewa Wierzby. 

 W dniu 24 maja 2021 r. pełnomocnik Adama Lipy – Jan Lipa wystąpił do Starosty 

Będzińskiego o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną z dnia 1 marca 2021 

r. o przeniesieniu na rzecz Zbigniewa Wierzby pozwolenia na budowę. Zarzucił, że nie został 

poinformowany o prowadzeniu takiego postępowania, a jego wynik godzi w jego interes prawny.  



 Decyzją z dnia 15 września 2021 r. Starosta Będziński odmówił wznowienia 

postępowania zakończonego ww. decyzją ostateczną z dnia 1 marca 2021 r. o przeniesieniu na 

rzecz Zbigniewa Wierzby pozwolenia na budowę. W uzasadnieniu wskazał, że postępowanie w 

przedmiocie przeniesienia pozwolenia na budowę toczy się wyłącznie z udziałem dwóch stron: 

dotychczasowego inwestora i nowego inwestora. Podniósł, że interesy sąsiadów są chronione 

jedynie w postępowaniu pierwotnym, tj. w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, a w nim 

Adam Lipa uczestniczył i nie wniósł odwołania. W konkluzji Starosta Będziński przyjął, że nie 

wystąpiła przesłanka wznowienia w postaci pozbawienia strony udziału w postępowaniu, a tym 

samym postępowanie wznowieniowe jest niedopuszczalne. Starosta pouczył o prawie wniesienia 

odwołania od tej decyzji do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w 

terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za jego pośrednictwem. Decyzję doręczył Adamowi 

Lipie, Janowi Dębowemu oraz Zbigniewowi Wierzbie.  

 W odwołaniu o ww. decyzji (wniesionym w terminie) Adam Lipa zarzucił, że decyzja 

narusza jego konstytucyjnie chronione prawo własności. Ponowił zarzut, że nie brał udziału w 

postępowaniu. Podniósł także, że rozbudowa garażu nie jest odstępstwem nieistotnym w sytuacji, 

gdy ściana garażu znacząco zbliżyła się do jego nieruchomości (zamiast 3 m jest budowana w 

odległości 1,2 m od granicy działki).    

      Decyzją z dnia 26 listopada 2021 r. (doręczoną w dniu 1 grudnia 2021 r. ) Wojewódzki 

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach umorzył postępowanie odwoławcze jako 

bezprzedmiotowe. W uzasadnieniu podniósł, że organ I instancji przyjął błędną kwalifikację 

żądania Adama Lipy z dnia 24 maja 2021 r. Zaznaczył, że o charakterze pisma nie przesądza jego 

tytuł (nazwa), lecz treść, a z treści tego pisma odczytywanego łącznie w wnioskiem o 

udostępnienie informacji publicznej z dnia 10 maja 2021 r. wynika, że Adam Lipa kwestionuje 

wyłącznie dopuszczalność zmiany pozwolenia na budowę w trybie przeniesienia tego pozwolenia. 

Organ odwoławczy zauważył, że skoro Adam Lipa nie miał zastrzeżeń co do samego pozwolenia 

na budowę wydanego na rzecz Jana Dębowego, a w postępowaniu dotyczącym przeniesienia 

pozwolenia nie ma statusu strony, to sprawa nie może być rozpatrywana w aspekcie pozbawienia 

Adama Lipy prawa do udziału w postępowaniu. W ocenie organu odwoławczego w sprawie 

powinien być zastosowany tryb stwierdzenia nieważności, w ramach którego należałoby ocenić 

czy doszło do wadliwego materialnie (niezgodnego z przesłankami) przeniesienia pozwolenia na 

budowę. Z tego też względu postępowanie wznowieniowe jest w tym zakresie bezprzedmiotowe. 

Z tego względu postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu.     

 

W odniesieniu do przedstawionego stanu, działając jako radca prawny Jan 

Kowalski – pełnomocnik Adama Lipy, proszę o sporządzenie opinii o niecelowości 

wnoszenia skargi do WSA lub projektu takiej skargi.       

 

 

USTAWA 

z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane 

(wyciąg) 

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. 

3a.  Do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, poprzedzonego decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 86g i art. 86h 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 (Dz. U.                    

z 2021 r. poz. 247 i 784). 

4.  Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę 

wymagającym udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami 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.  29. 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia,                           

o którym mowa w art. 30, budowa: 

1) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania 

mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; 

2) sieci: 

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV. 

b) wodociągowych, 

c) kanalizacyjnych, 

d) cieplnych, 

e) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa; 

3) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji 

transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2; 

4) obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5-30 oraz w ust. 2, usytuowanych na 

terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania 

zbiorowego oraz użyteczności publicznej; 

5) oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę; 

6) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3; 

7) tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych 

do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce - w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie 

później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; 

8) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna 

akwenu, do 2,50 m; 

9) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, 

przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych; 



10) kanalizacji kablowej; 

11) zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach; 

12) 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. 868, 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż 

węglowodorów; 

13) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 

m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, 

rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; 

14) wolno stojących: 

a) parterowych budynków gospodarczych, 

b) garaży, 

c) wiat 

- o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie 

może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; 

15) przydomowych: 

a) ganków, 

b) 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; 

16) 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; 

17) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do 

bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność 

Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

18) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o 

powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej 

powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na 

gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

19) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, 

sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

20) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji; 

21) ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m; 

22) przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2; 

23) przyłączy: 

a) elektroenergetycznych, 

b) wodociągowych, 

c) kanalizacyjnych, 

d) gazowych, 

e) cieplnych, 

f) telekomunikacyjnych 

- z zastrzeżeniem art. 29a; 



24) kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.                  

o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471), w pasie drogowym w ramach 

przebudowy drogi; 

25) stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 

oraz z 2020 r. poz. 284), z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu 

publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy; 

26) niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem; 

27) podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych; 

28) obiektów małej architektury w miejscach publicznych; 

29) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę 

zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: 

a) płyt do składowania obornika, 

b) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę, 

c) naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie 

większej niż 7 m, 

d) silosów na kiszonkę; 

30) stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3. 
 

2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, 

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) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2; 

2) 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; 

3) 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; 

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 oraz z 2020 r. poz. 

471); 

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, z wyjątkiem budynków sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

7) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,                               

z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

8) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o 

powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej 

powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na 

gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000; 



9) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych; 

10) parkometrów z własnym zasilaniem; 

11) zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach; 

12) przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 m2; 

13) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2; 

14) obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych; 

15) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień 

brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód 

wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych; 

16) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; 

17) telekomunikacyjnych linii kablowych; 

18) 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; 

19) obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach 

publicznych; 

20) ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m; 

21) 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; 

22) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, 

niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych 

na ten cel; 

23) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków 

narodowych i rezerwatów przyrody; 

24) 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; 

25) obudowy ujęć wód podziemnych; 

26) punktów ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.                         

o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania 

drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy; 

27) urządzeń sytuowanych 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; 



28) bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów 

przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług 

o wysokości do 3 m włącznie; 

29) obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi 

sieciami: 

a) elektroenergetycznymi, 

b) wodociągowymi, 

c) kanalizacji sanitarnej, 

d) cieplnymi 

- lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony 

Narodowej; 

30) naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do 

przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 

5 m3; 

31) przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m2; 

32) stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości 

nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych. 

3. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa 

w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: 

1) przebudowie: 

a) przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu 

poza działkę, na której budynek jest usytuowany, 

b) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 9, 11-13 oraz 30, 

c) sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 2 

lit. a i e, 

d) dróg, torów i urządzeń kolejowych, 

e) polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 

m, 

f) instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie 

większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej  

w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U.                 

z 2020 r. poz. 261 i 284); 

2) remoncie: 

a) budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

b) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę                          

- w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych; 

3) instalowaniu: 

a) na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-

użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji 

radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń 

zasilających, o wysokości powyżej 3 m, 

b) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i 

zamieszkania zbiorowego, 

c) tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych 

usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu 

drogowym, 



d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych, 

e) mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 

4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, 

wykonywanie robót budowlanych polegających na: 

1) przebudowie: 

a) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z wyłączeniem przebudowy przegród 

zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, 

b) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, 10 i 14-29 oraz w ust. 2, 

c) polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m, 

d) urządzeń budowlanych; 

2) remoncie: 

a) obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu: 

– budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, 

– budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę - w zakresie 

przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych, 

b) urządzeń budowlanych; 

3) instalowaniu: 

a) na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-

użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji 

radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń 

zasilających, o wysokości nieprzekraczającej 3 m, 

b) krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, 

c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych                  

o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do 

urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW 

stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej, zwany dalej "uzgodnieniem pod względem ochrony 

przeciwpożarowej", projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej 

Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, 

d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji 

gazowych; 

4) utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych. 

5. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w ust. 1, lub 

robót budowlanych, o których mowa w ust. 3, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji                    

o pozwoleniu na budowę. 

6. Decyzji o pozwoleniu 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, z wyłączeniem przedsięwzięć,                            

o których mowa w ust. 1 pkt 17-19. 

7. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1-4, wykonywane: 



1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają decyzji                               

o pozwoleniu na budowę, 

2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia 

- przy czym do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia należy dołączyć 

pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

8.  Przepisów ust. 6 i 7 nie stosuje się do przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 

polegających na budowie i przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych,                   

w przypadku, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, o którym 

mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875). 

 

Art.  29a.  1.  Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, lub stacji ładowania,                 

o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii 

aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. 

2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo                                

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 

30. 

 

Art.  30.  1. (uchylony). 

1a. (uchylony). 

1b. Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dokonuje się organowi 

administracji architektoniczno-budowlanej. 

2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych 

oraz termin ich rozpoczęcia. 

2a. Do zgłoszenia należy dołączyć: 

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2; 

2) odpowiednie szkice lub rysunki - w zależności od potrzeb; 

3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów 

odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie                  

z art. 72 ust. 3 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, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów; 

4) projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, 

wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w 

przypadku: 

a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9, 23 i 30, oraz 

b) instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e; 

5) projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego 

wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 

27 i 28. 

3.  Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której 

mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9 i 30, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e, 

uzgadnia się pod względem ochrony przeciwpożarowej. W przypadku instalowania, o którym 



mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e, stosuje się ponadto obowiązek zawiadomienia organów 

Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a. 

3a.  Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 3, albo jego kopię, dołącza się do projektu 

zagospodarowania działki lub terenu. 

4.  (uchylony). 

4a. W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy ponadto 

przedstawić: 

1) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy               

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, albo jego kopię; 

2) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 

r. o drogach publicznych, albo jego kopię. 

4b.  Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, należy dołączyć dokumenty,  

o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej po 

otrzymaniu zgłoszenia dokonuje jego sprawdzenia w zakresie, o którym mowa w art. 35 ust. 1. 

4c.  Do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania,                   

o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 

33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej po otrzymaniu zgłoszenia 

dokonuje jego sprawdzenia w zakresie, o którym mowa w art. 35 ust. 1. 

4d.  Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dokonuje się w: 

1) postaci papierowej albo 

2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym 

mowa w ust. 4f. 

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

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zgłoszenia budowy lub 

wykonywania innych robót budowlanych, w tym w formie dokumentu elektronicznego w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości 

danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu. 

4f.  Formularz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4d, w formie dokumentu elektronicznego 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. 

5.  Zgłoszenia 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. 

5a. (uchylony). 

5aa. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu,  

o którym mowa w ust. 5, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. 

Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 i 7, 

oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Przepis ust. 5e stosuje się 

odpowiednio. 

5b. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od 

określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po 

dokonaniu ponownego zgłoszenia. 



5c. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-

budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia,                         

w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi 

sprzeciw w drodze decyzji. 

5d. Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 5c, przerywa bieg terminu, o którym mowa                 

w ust. 5. 

5e.  W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, 

projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany dotyczący 

budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, oraz przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 

pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, podlegają 

ostemplowaniu. Organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje ostemplowania 

niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu. 

5f. Do wykonywania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie przenośnych 

wolno stojących masztów antenowych w przypadku, gdy inwestorem jest podmiot, o którym 

mowa w art. 29 ust. 8, można przystąpić w terminie 3 dni roboczych następujących po dniu 

doręczenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia, o którym mowa                   

w ust. 1b. 

5g. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wnieść sprzeciw do zgłoszenia,                      

o którym mowa w ust. 5f, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia wyłącznie w 

przypadku, gdy wykonanie robót budowlanych lub obiektu objętego zgłoszeniem może 

spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. 

5h. (uchylony). 

5i.  Przepisy ust. 5f i 5g oraz art. 29 ust. 8 stosuje się podczas stanu zagrożenia epidemicznego, 

stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej. 

6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli: 

1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; 

2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne 

akty prawa miejscowego lub inne przepisy; 

3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 

29 ust. 1 pkt 7, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje; 

4) roboty budowlane zostały rozpoczęte z naruszeniem ust. 5. 

6a.  Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej 

operatora pocztowego, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe, albo, w przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa 

w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, dzień 

wystawienia dowodu wysłania, o którym mowa w art. 40 tej ustawy, albo, w przypadku 

skorzystania z publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 tej ustawy, dzień 

odebrania dokumentu elektronicznego przez operatora wyznaczonego. 

7.  Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji, o której 

mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót 

budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub 

spowodować: 

1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia; 



2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków; 

3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych; 

4) wprowadzenie, utrwalenie, zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. 

 

Art.  30a.  W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, 

o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 

lit. d, z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych 

decyzją Ministra Obrony Narodowej, organ administracji architektoniczno-budowlanej 

zamieszcza, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia: 

1) doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko 

albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu; 

2) wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia; 

3) upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia 

sprzeciwu. 

 

Art.  30b. 1. Rozbiórkę można rozpocząć po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. 

2. Decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę wydaje na wniosek organ administracji architektoniczno-

budowlanej. 

3. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę dołącza się: 

1) zgodę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię; 

2) szkic usytuowania obiektu budowlanego; 

3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych; 

4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia; 

5) pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika 

z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych 

dokumentów - nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

obszar Natura 2000; 

6) projekt rozbiórki lub jego kopię - w zależności od potrzeb. 

4. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę składa się w: 

1) postaci papierowej albo 

2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym 

mowa w ust. 6. 

 

Art.  31.  1.  Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, ale wymaga zgłoszenia, rozbiórka 

budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie 

mniejsza niż połowa wysokości. 

1a.  Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz zgłoszenia rozbiórka: 

1) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na 

budowę; 

2) budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją 

Ministra Obrony Narodowej. 

1b.  Przepisów ust. 1 i ust. 1a pkt 2 nie stosuje się do rozbiórki obiektów budowlanych i urządzeń 

budowlanych: 



1) wpisanych do rejestru zabytków lub 

2) objętych ochroną konserwatorską. 

1c.  Zgłoszenia rozbiórki, o której mowa w ust. 1, dokonuje się organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej. 

1d.  Zgłoszenia rozbiórki, o której mowa w ust. 1, dokonuje się w: 

1) postaci papierowej albo 

2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym 

mowa w ust. 1f. 

2.  W zgłoszeniu rozbiórki, o której mowa w ust. 1, należy określić zakres, miejsce i sposób 

wykonywania rozbiórki. Przepisy art. 30 ust. 5, 5aa, 5c, 5d i 6a oraz art. 30b ust. 3 pkt 1 stosuje się 

odpowiednio. 

2a.  (uchylony). 

3.  Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania decyzji 

o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów, o których mowa w ust. 1, jeżeli rozbiórka tych obiektów: 

1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu 

środowiska lub 

2) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie 

robót związanych z rozbiórką. 

4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może żądać, ze względu na bezpieczeństwo 

ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia 

robót rozbiórkowych. 

5.  (uchylony). 

 

Art.  31a. 1. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem decyzji         

o pozwoleniu na rozbiórkę lub przed dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa w art. 31 ust. 1, 

jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. 

2. Rozpoczęcie robót, o których mowa w ust. 1, nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę lub dokonania zgłoszenia. 

 

Art.  32. 1.  Decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być 

wydana po uprzednim: 

1) 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 udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko; 

2) uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień 

lub opinii innych organów; 

3) wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw energii - w przypadku budowy lub 

rozbiórki gazociągu przesyłowego, linii przesyłowej elektroenergetycznej albo rurociągu 

dalekosiężnego ropy naftowej lub produktów naftowych, a także gazociągu, linii 

elektroenergetycznej albo rurociągu ropy naftowej lub produktów naftowych dochodzących 

do granicy Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1a. Minister właściwy do spraw energii wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli budowa 

lub rozbiórka gazociągu przesyłowego, linii przesyłowej elektroenergetycznej albo rurociągu 



dalekosiężnego ropy naftowej lub produktów naftowych, a także gazociągu, linii 

elektroenergetycznej albo rurociągu ropy naftowej lub produktów naftowych dochodzących do 

granicy Rzeczypospolitej Polskiej, nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego 

Rzeczypospolitej Polskiej, po uzyskaniu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Szefa Agencji Wywiadu. Wyrażenie zgody następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku. 

Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się za wyrażenie zgody. 

1b. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szef Agencji Wywiadu, w zakresie swoich 

właściwości, wydają pozytywne opinie, jeżeli budowa lub rozbiórka gazociągu przesyłowego, linii 

przesyłowej elektroenergetycznej albo rurociągu dalekosiężnego ropy naftowej lub produktów 

naftowych, a także gazociągu, linii elektroenergetycznej albo rurociągu ropy naftowej lub 

produktów naftowych dochodzących do granicy Rzeczypospolitej Polskiej, nie stanowi 

zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej. 

1c. Organy, o których mowa w ust. 1b, przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw energii,     

w drodze postanowienia, opinie, o których mowa w ust. 1a, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

wystąpienia o ich opinie. 

1d. Organy, o których mowa w ust. 1b, mogą odstąpić od uzasadnienia opinii ze względu na 

interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny. 

2. Uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny nastąpić                 

w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. Niezajęcie przez organ 

stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań. 

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadków, w których stanowisko powinno być wyrażone w drodze 

decyzji, oraz uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 

4. Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto: 

1) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym; 

1a) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności pozwoleń, o których mowa w art. 23 ust. 

1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o 

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2169 oraz z 2020 r. poz. 284), jeżeli są one wymagane; 

2) złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

4a.  (uchylony). 

4b. Jeżeli podstawę prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi 

użytkowanie wieczyste, niezgodność zamierzenia budowlanego z celem użytkowania wieczystego 

nie może stanowić podstawy do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego 

i udzielenia pozwolenia na budowę. 

5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory: 

1) (uchylony); 

2) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 

3) (uchylony); 

4) (uchylony). 



6.  Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, obejmuje w szczególności dane osobowe lub 

nazwę inwestora oraz inne informacje niezbędne do podjęcia rozstrzygnięcia w prowadzonym 

postępowaniu. 

 

Art.  33.  1. Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku 

zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, 

na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących 

samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy 

wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla całego 

zamierzenia budowlanego. 

2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć: 

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany                 

w postaci: 

a) papierowej - w 3 egzemplarzach albo 

b) elektronicznej 

- wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek 

dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, 

pozwoleń i innych dokumentów; 

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana 

zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

3a) pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa 

w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane; 

4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach 

zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu 

z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, 

projektowanych rozwiązań w zakresie: 

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, 

ulic, placów i innych miejsc publicznych, 

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci 

uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich  

i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego; 

5) (uchylony); 

6) (uchylony); 

7) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej: 

a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych; 

8) umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem 

rewitalizacji; 

9) w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 

lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w 



przepisach wydanych na podstawie art. 60 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; 

10) oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu 

budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. 

zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086); składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń; 

11) w przypadku zamierzenia budowlanego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik 

graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 

oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie 

tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku                       

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której 

mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a 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. 

2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie przysługuje zażalenie. 

2b.  Do wniosku o pozwolenie na budowę, zamiast oryginałów, można dołączyć kopie 

dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 4 i 7-10. 

2c.  Wniosek o pozwolenie na budowę składa się w: 

1) postaci papierowej albo 

2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym 

mowa w ust. 2e. 

2d.  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o pozwolenie 

na budowę, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na 

względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu. 

2e.  Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 2c, w formie dokumentu elektronicznego 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. 

3.  (uchylony). 

4.  (uchylony). 

5.  Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2-3, zawierające informacje 

niejawne mogą być za zgodą organu administracji architektoniczno-budowlanej przechowywane 

przez inwestora. 

6. W przypadku wezwania do usunięcia braków innych niż braki, o których mowa w art. 35 ust. 1, 

stosuje się art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że wezwanie wnoszącego 

do usunięcia braków nie powinno nastąpić później niż po upływie 14 dni od dnia wpływu 

wniosku. 

 



Art.  34.  1. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniach, o których mowa w art. 23 

ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r.    

o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane. 

2. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru 

obiektu, stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz w zależności od przeznaczenia 

projektowanego obiektu określać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze 

szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

2a.  Zakres i treść projektu budowlanego uwzględniają warunki ochrony przeciwpożarowej. 

2b.  Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, o których mowa                

w art. 15a, uprawniają do sporządzania projektu budowlanego w zakresie tej specjalności. 

3.  Projekt budowlany zawiera: 

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów 

projektowych lub jej kopii, obejmujący: 

a) określenie granic działki lub terenu, 

b) usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,                      

w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem 

budowlanym, 

c) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 

d) układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, 

wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i 

projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, 

e) informację o obszarze oddziaływania obiektu; 

2) projekt architektoniczno-budowlany obejmujący: 

a) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych 

obiektów budowlanych, 

b) zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych 

do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych, 

c) charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, 

d) opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, 

e) projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym 

środowisko, 

f) charakterystykę ekologiczną, 

g) informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub 

źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

h) opis dostępności 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 przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 4, 

i) informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 4a - w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 

j) postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 9, jeżeli zostało 

wydane; 

3) projekt techniczny obejmujący: 



a) projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych, 

b) charakterystykę energetyczną - w przypadku budynków, 

c) projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

d) w zależności od potrzeb - dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne 

warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

e) inne opracowania projektowe; 

4) w zależności od potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej - oświadczenie 

właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami                 

o drogach publicznych; 

5) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1. 

3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do projektu budowlanego przebudowy lub montażu 

obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest 

wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

3b.  Przepisów ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub przebudowy 

urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki 

może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu. 

3c.  Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz 

projektem architektoniczno-budowlanym. 

3d.  Do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego 

oraz projektu technicznego dołącza się: 

1) kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest 

wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem przez sporządzającego projekt; 

2) kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnego na dzień: 

a) opracowania projektu - w przypadku projektanta, 

b) sprawdzenia projektu - w przypadku projektanta sprawdzającego; 

3) oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej. 

3e.  W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3d pkt 3, wskazuje się również imiona, nazwiska, 

numer uprawnień budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych: 

1) osób, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a, biorących udział w opracowaniu projektu,  

do którego dołączone jest oświadczenie; 

2) projektantów sprawdzających, którzy dokonali sprawdzenia projektu, do którego 

dołączone jest oświadczenie. 

3f.  Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt 

architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, sporządza się w postaci: 

1) papierowej albo 

2) elektronicznej. 

4.  Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany 

podlegają zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4a.  W przypadku sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu 

architektoniczno-budowlanego w postaci papierowej zatwierdzeniu podlegają po trzy 

egzemplarze tych projektów, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla inwestora, jeden 

egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu 

nadzoru budowlanego. 



4b.  W przypadku sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu 

architektoniczno-budowlanego w postaci elektronicznej zatwierdzenie polega na opatrzeniu 

projektów kwalifikowanym podpisem elektronicznym organu zatwierdzającego projekt. 

Zatwierdzony projekt przekazuje się inwestorowi. 

5.  Inwestor, spełniający warunki do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, może żądać 

wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub 

projektu architektoniczno-budowlanego poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na 

budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok. 

5a.  Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub 

terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego składa się w: 

1) postaci papierowej albo 

2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym 

mowa w ust. 5c. 

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

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, uwzględniając zawartość projektu 

budowlanego w celu zapewnienia czytelności danych; 

2) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych, uwzględniając przydatność gruntu na potrzeby projektowanego obiektu i jego 

charakteru oraz zakwalifikowania go do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. 

7.  Do decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu 

architektoniczno-budowlanego, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, 

stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 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. 

8.  Do postępowań w sprawach wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania 

działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, poprzedzonych decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h 

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.  35.  1.  Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o 

zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-

budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza: 

1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-

budowlanego z: 

a) ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami 

prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu                   

w przypadku braku miejscowego planu, 

b) wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 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, 

c) ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej; 

2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi; 



3) kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu 

architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie: 

a) wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, 

b) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 

1 pkt 1b, 

c) kopii zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, dotyczącego projektanta i 

projektanta sprawdzającego, 

d) oświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10; 

4) posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień 

budowlanych oraz aktualność zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7. 

5)  (uchylony). 

 

2. (uchylony). 

3.  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie określonym w ust. 1 organ administracji 

architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych 

nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia. 

3a.  Do postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzedzonej decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepis art. 86f ust. 6 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. 

4. W razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, organ administracji 

architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

5.  Organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia 

projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i 

wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: 

1) w przypadku niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia, o którym mowa                

w ust. 3; 

2) w przypadku wykonywania robót budowlanych przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 

budowę; 

3) jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się 

obiekt budowlany, w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o nakazie rozbiórki. 

6. W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji w sprawie 

pozwolenia na budowę: 

1) w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji albo 

2) w zakresie realizacji inwestycji kolejowej, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o 

wydanie takiej decyzji, 

3) w zakresie realizacji inwestycji zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych 

decyzją Ministra Obrony Narodowej, służących bezpieczeństwu i obronności państwa,                     

w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji 

- organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które 

przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią 

dochód budżetu państwa. 

6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia 

podlegającego ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo ocenie oddziaływania 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 



7. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 6. 

W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 6, podlega ona ściągnięciu w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

8. Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach 

prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów 

opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu. 

9.  Do decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzedzonej decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a 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.  35a.  1. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o pozwoleniu 

na budowę wstrzymanie wykonania tej decyzji na wniosek skarżącego sąd może uzależnić od 

złożenia przez skarżącego kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu wstrzymania 

wykonania decyzji. 

2. W przypadku uznania skargi za słuszną w całości lub w części kaucja podlega zwrotowi. 

3. W przypadku oddalenia skargi kaucję przeznacza się na zaspokojenie roszczeń inwestora. 

4. W sprawach kaucji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego                       

o zabezpieczeniu roszczeń. 

 

Art.  36.  1. W decyzji o pozwoleniu na budowę organ administracji architektoniczno-

budowlanej, w razie potrzeby: 

1) określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót 

budowlanych; 

2) określa czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych; 

3) określa terminy rozbiórki: 

a) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, 

b) tymczasowych obiektów budowlanych; 

4) określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie; 

5) zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach, wynikających z art. 54 lub art. 55; 

6) (uchylony). 

 

2. (uchylony). 

 

Art.  36a.  1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub 

terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu 

na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 

wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. 

1a.  Istotne odstąpienie od projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu 

architektoniczno-budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o której mowa w art. 29 

ust. 1 pkt 1-4, lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o 

którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, wobec którego organ administracji architektoniczno-

budowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu 

na budowę dla całego zamierzenia budowlanego albo dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

1b.  Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę składa się w: 

1) postaci papierowej albo 



2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym 

mowa w ust. 1d. 

1c.  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o zmianę 

pozwolenia na budowę, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając 

na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego 

wypełnianiu. 

1d.  Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 1b, w formie dokumentu elektronicznego 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. 

2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę,                

w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3. 

3. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32-35 

stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany. 

3a.  W przypadku ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a, przepisy art. 30 stosuje się 

odpowiednio do zakresu zmiany wynikającej z odstąpienia. 

4. (uchylony). 

5.  Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub 

projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi 

odstąpienie w zakresie: 

1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru 

oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany; 

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących: 

a) powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%, 

b) wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%, 

c) liczby kondygnacji; 

3) warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby 

niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, 

sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze; 

4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; 

5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa 

miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

6) wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są wymagane 

do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub do dokonania zgłoszenia: 

a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub 

b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym 

mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d; 

7) zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła 

zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci 

ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym. 

5a. (uchylony). 

5b. Przepisów ust. 5: 

1) pkt 1 nie stosuje się do urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury; 

2) pkt 6 nie stosuje się w zakresie odstąpienia od: 



a) projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstąpienie zostało 

uzgodnione pod względem ochrony przeciwpożarowej, 

b) wymagań zawartych w pozwoleniu właściwego konserwatora zabytków wydanego na 

podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli odstąpienie 

zostało uzgodnione z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków, 

c) projektowanych warunków higienicznych i zdrowotnych, jeżeli odstąpienie zostało 

uzgodnione z właściwym państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. 

6.  Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu 

zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych 

warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, jest 

obowiązany zamieścić w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie 

architektoniczno-budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego 

odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub 

terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwoleniu 

na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz ponownego 

zgłoszenia. 

 

Art.  36b. 1. Wprowadzanie zmian w projekcie technicznym dotyczących rozwiązań, które 

podlegały uzgodnieniom, wymaga ponownego uzyskania tych uzgodnień. 

2. Odstąpienie od projektu technicznego jest dopuszczalne po dokonaniu przez projektanta 

zmian w tym projekcie oraz sprawdzeniu tych zmian przez projektanta sprawdzającego, o ile to 

sprawdzenie jest wymagane. 

3. Kierownik budowy okazuje aktualny projekt budowlany na każde żądanie organu nadzoru 

budowlanego. 

 

Art.  37.  1. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta 

przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została 

przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. 

2. W przypadku: 

1) określonym w ust. 1 albo 

2) stwierdzenia nieważności albo uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę 

- rozpoczęcie albo wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na 

budowę, o której mowa w art. 28 ust. 1. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje się również                    

w przypadku zakończenia robót budowlanych. 

3. W przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 2, wznowienie budowy może nastąpić po 

wydaniu decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4. 

 

Art.  37b. 1. Nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej 

doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

 

Art.  38.  1. Decyzję o pozwoleniu na budowę lub kopię zgłoszenia budowy, o której mowa w 

art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub kopię zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, 

oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, wraz z adnotacją o niewniesieniu 

sprzeciwu organ administracji architektoniczno-budowlanej przesyła niezwłocznie wójtowi, 



burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy               

i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 

71 ust. 1 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, lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 21 marca 

1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. 

2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej przechowuje zatwierdzone projekty 

budowlane, projekty budowlane załączone do zgłoszenia, w stosunku do którego organ nie 

wniósł sprzeciwu, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę lub tym zgłoszeniem, 

co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego. 

3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej w decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu 

budowlanego na terenie zamkniętym niezbędnym na cele obronności lub bezpieczeństwa 

państwa może wyrazić zgodę, aby zatwierdzony projekt budowlany, a także inne dokumenty 

objęte pozwoleniem na budowę zawierające informacje niejawne przechowywane były przez 

użytkownika obiektu budowlanego. 

4. Przepisy 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 wskazują przypadki, gdy informacje o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę 

podaje się do publicznej wiadomości oraz gdy dane o tych decyzjach zamieszcza się w publicznie 

dostępnych wykazach. 

 

Art.  40.  1. Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest obowiązany, w drodze 

decyzji, przenieść to pozwolenie na wniosek nowego inwestora, jeżeli do wniosku inwestor 

dołączy: 

1) oświadczenie: 

a) o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę, 

b) o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2; 

2) zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, lub kopię tej 

zgody; 

 

1a.  Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub 

uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją              

o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na 

nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę. 

2.  Przepisy ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót 

budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4. 

3.  Stronami w postępowaniu o przeniesienie pozwolenia na budowę są wyłącznie dotychczasowy 

i nowy inwestor. 

4.  Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą 

być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji. Przepisy ust. 1, 1a i 3 stosuje się 

odpowiednio. 

5.  Wniosek o przeniesienie: 

1) decyzji o pozwoleniu na budowę, 

2) decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4, 

3) praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł 

sprzeciwu 



- składa się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem 

adresu elektronicznego, o którym mowa w ust. 7. 

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

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy wniosków, o których 

mowa w ust. 5 pkt 1-3, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne mając 

na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy ich 

wypełnianiu. 

7.  Formularze wniosków, o których mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. 

 

Art. 40a. Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1043). 
 


