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Nowelizacje Prawa budowlanego w 2015 r.

 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.200  z dnia 10 lutego 2015 r.)

Po zmianie art. 35 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku gdy właściwy organ 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

- 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.".



Zmiana ustawy z dnia 12 lutego 2015 r. o charakterystyce energetycznej budynków 

(Dz. U.2015.151) wprowadza się następujące zmiany w Prawie budowlanym:

1) w art. 5:

a) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

"2b.W przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 

25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne 

dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-

budowlanych dla przebudowy budynku.",

b) uchyla się ust. 3-15;

2) uchyla się art. 5¹ i art. 5²;

3) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6. Dla działek budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa obiektów 

budowlanych lub funkcjonalnie powiązanych zespołów obiektów budowlanych, należy 

zaprojektować odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 1-2b, 

zrealizować je przed oddaniem tych obiektów (zespołów) do użytkowania oraz zapewnić 

utrzymanie tego zagospodarowania we właściwym stanie techniczno-użytkowym przez okres 

istnienia obiektów (zespołów) budowlanych.";

4) w art. 7 w ust. 1 (Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, 

uwzględniające wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1-2b;";

5) uchyla się art. 55 a ;(delegacja ustawowa dla metodologii obliczania charakterystyki 

energetycznej)



6) w art. 57 w ust. 1 (Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:) uchyla się pkt 7; (dotyczy kopii świadectwa 
charakterystyki energetycznej)
7) w art. 62 (1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę 

kontroli:) :
a) w ust. 1 uchyla się pkt 5 i 6,(dotyczy oceny kotłów)
b) uchyla się ust. 1B, (dot. oceny energetycznej kotłowni)
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"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.";
8) w 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.) uchyla się ust. 2 i 3; (wymogi dot. świadectw 
energetycznych)
9) w art. 64 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"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. poz. 1200), oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu 
technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o których mowa w art. 60 
(Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację 

powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i 

eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem), są dołączone do książki obiektu budowlanego.";



10) w art. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

11) w art. 93: Kto:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie przestrzega przepisów 

art. 5 ust. 1-2b,",

b) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4,

9) nie spełnia, określonych w art. 63 ust. 1 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków przechowywania 

dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego,",

c)uchyla się pkt 11.(dot. sporządzania świadectw energ. bez uprawnień)

podlega karze grzywny.

Zmiany w Prawie budowlanym wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, t.j. 

08.09.2014 r. czyli obowiązują od 9.03.2015 r. . 



Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U.2015.443 z dnia 27 marca 2015 r.) 

Zmiany zostaną omówione w dalszej części szkolenia.

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 

(D.U. 2015.528 dnia 15 kwietnia 2015 r.)

Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.2)) w 

art. 29 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o 

rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40);”.

Art. 3. W ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40)

wprowadza

się następujące zmiany:

1) w art. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) altanie działkowej – należy przez to rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub 

inny

obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym,

o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach 

płaskich,

przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna 

powierzchnia nie przekracza 12 m2;”;



Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 

budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 

zgodności (D.U.2015.1165 z dnia 13 sierpnia 2015 r.)
Art. 2. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. 

zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 5 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„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:”,
b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w 

załączniku I do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 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) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy 
wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu 
lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku 

wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.”;

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 

822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528 i 774.

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 1165

3) w art. 22 (Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:) 

po pkt 3d dodaje się pkt 3e w brzmieniu:

„3e) zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 

10;”;

4) w art. 25 (Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu 
tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;”;



5) w art. 26 (Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące:
usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów
zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających

zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających
dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;”;

6) w art. 76 w ust. 3 ( Do udziału w czynnościach komisji w sprawie katastrofy budowlanej mogą być wezwani:)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta lub importera wyrobów budowlanych;”;

7) w art. 81 w ust. 1 w pkt 1 (Do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 

należy: 
1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:) 
lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów zgodnie z art. 10;”;

8) w art. 81c (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:) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„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.”;

9) w art. 84a (Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sprawdzanie wyrobów stosowanych przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie zgodności z art. 10, w szczególności 
wyrobów budowlanych.”

Zmiany w ustawie Prawo budowlane weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.



Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 

ochrony krajobrazu (D.U.2015.774 z dnia 10 czerwca 2015 r.)

Art. 5. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 

późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, 
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni 
wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 

urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
się na całość użytkową;”;

2) w art. 30 w ust. 6 (Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„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) w art. 35 w ust. 1 (Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu 

projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także 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;”;

4) w art. 48 (samowolna budowa) w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i 

innymi aktami prawa miejscowego albo”;

5) w art. 71 w ust. 5 (Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części:)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego albo decyzji o warunkach budowy i 
zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;”

Zmiany weszły w życie 11.09.2015 r.



Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. 2015.1265 z dnia 31 sierpnia 2015 r.)

Art. 29. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn.

zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 29 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane:

1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają pozwolenia na budowę,

2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia, o którym mowa 

w art. 30 ust. 1

– przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie 

właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.";

2) w art.82 w ust. 3 (Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w 

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

po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"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. 1265);".

Zmiany weszły w życie 15.09.2015 r.



7 stycznia wchodzi w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie 

ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1549).

Nowelizacja ma na celu zwiększenie ochrony lokatorów nękanych przez
właścicieli kamienic wykupujących je, żeby zmodernizować i sprzedać nowe

mieszkania lub wyburzyć i postawić nowy budynek.

W nowelizacji dodano m.in. przepis, zgodnie z którym budynki powinny być w

czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli
także w wypadku zgłoszenia przez lokatorów dokonania „nieuzasadnionych

względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń". W razie
stwierdzenia takich naruszeń, których charakter uniemożliwia lub znacznie
utrudnia użytkowanie w celach mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego

nakazuje przywrócenie stanu poprzedniego.

Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu.



Art. 62. [Okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów] 

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 właściwy organ 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;



W dniu 27 marca 2015 r. została ogłoszona ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy 

- Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – największa z wszystkich wyżej 
wymienionych nowelizacji. 

Wprowadziła ona w dotychczas obowiązującej ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane szereg istotnych zmian dotyczących prowadzenia procesu inwestycyjnego oraz 
procedur obowiązujących w tym zakresie, a także modyfikowała odpowiednio inne ustawy 
powiązane zakresem regulacji z PB.

Głównym celem, nowelizacji jest skrócenie i uproszczenie procedury przewidzianej        
w ustawie Prawo budowlane.

Ma to odzwierciedlenie między innymi w wyeliminowaniu w przepisach nowelizacji 
obowiązku uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do niektórych 

przypadków budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
ograniczenie grupy obiektów budowlanych, w odniesieniu do których wymagane będzie 
wydanie stosownego pozwolenia na użytkowanie. 

Ponadto nowelizacja wprowadza szereg zmian, których celem jest ujednolicenie 

rozstrzygnięć sądowych i interpretacji urzędowych dokonywanych w oparciu o obowiązujące 
przepisy w związku z licznymi rozbieżnościami, które miały miejsce w związku ze 
stosowaniem ustawy PB w praktyce.



Najistotniejsze zmiany

Poniżej wymienię te nowe zwolnienia z uzyskiwania pozwolenia na budowę, które

dotyczą najbardziej popularnych inwestycji prowadzonych przez indywidualnych

inwestorów.

Większość z nich została objęta uproszczoną procedurą przewidującą jedynie

obowiązek zgłoszenia (niektóre zostały zwolnione i z tej formalności).

W zależności od rodzaju obiektu zróżnicowane są jednak wymogi w zakresie

dokumentacji, jaką należy złożyć wraz ze zgłoszeniem. Przy niektórych wymagany

będzie projekt budowlany.



1. Więcej zwolnień z pozwolenia na budowę (zmieniony art. 29 Prawa 

budowlanego)

Nowelizacja wprowadza w treści art. 29 ust. 1 PB nowy punkt 1a, zgodnie z którym 

pozwolenia na budowę nie będzie wymagać budowa wolno stojących budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w 

całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. 

Zwolnienie nie obejmuje budynków bliźniaczych i szeregowych, gdyż te - z powodu 

usytuowania przy granicy - zawsze będą swoim obszarem oddziaływania wykraczały 

poza teren działki objętej zamierzeniem inwestycyjnym.

Również budynki wolno stojące, ale usytuowane w odległości mniejszej niż 3 m od 

granicy działki sąsiedniej, będą oddziaływały na tę działkę, a zatem inwestor w takiej 

sytuacji nadal będzie się musiał starać o pozwolenie na budowę.



Obszar oddziaływania obiektu

Prawidłowe określenie tego obszaru jest warunkiem ustalenia, czy w sprawie danej 

inwestycji sąsiedzi będą stroną postępowania i czy będzie konieczne pozwolenie na 

budowę.

Zgodnie z  art. 3 pkt 20 PB przez obszar oddziaływania obiektu - należy rozumieć 

teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.



Kto i jak ustali obszar oddziaływania (zmieniony art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt 

1c i art. 34 ust, 3 pkt 5 Prawa budowlanego)

Nowelizacja Prawa budowlanego przeniosła na projektanta obowiązek określenia 

obszaru oddziaływania obiektu, niezależnie od tego, jaką procedurę wybierze 

inwestor: pozwolenie na budowę czy zgłoszenie z projektem, informacja o obszarze 

oddziaływania w każdym wypadku: mysi się znaleźć w projekcie budowlanym.

Obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 

budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane 

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. 

Projektant będzie musiał dokonać analizy tych przepisów pod kątem ustalenia, czy 

projektowany obiekt swoim usytuowaniem i gabarytami będzie wpływał na sąsiednią 

nieruchomość, czy nie. 



W szczególności ograniczenia wynikające z przepisów  rozporządzenia w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, dotyczące:

 kwestii zacieniania, czyli możliwości ograniczenia przez projektowany obiekt 

dopływu światła słonecznego do budynków istniejących na sąsiednich 

działkach;

 ochrony przeciwpożarowej, czyli odległości i projektowanego budynku od 

granic dziatki i obiektów zlokalizowanych na sąsiednich nieruchomościach;

 odległości w zakresie sytuowania takich elementów zagospodarowania terenu 

jak studnie, oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na gaz (jeśli zaprojektowany 

sposób usytuowania tych obiektów będzie oznaczał, że sąsiad nie będzie mógł 

swobodnie zagospodarować swojej dziatki, ale na przykład będzie musiał się 

odsunąć z własnymi obiektami na wymaganą prawem odległość, to z 

pewnością ta. sąsiednia działka znajdzie się w obszarze oddziaływania).



Ponadto projektant musi rozważyć, czy w danej sytuacji nie należy wziąć pod uwagę 

przepisów z zakresu ochrony środowiska (na przykład dotyczących ochrony przed 

hałasem, gdy w budynku będzie prowadzona działalność emitująca hałas, jak 

magazyny, produkcja), ochrony przyrody (jeżeli inwestycja ma być realizowana na 

terenie objętym ochroną, jak park krajobrazowy itp.), ochrony zabytków (gdy prace 

budowlane będą prowadzone w otoczeniu zabytku i mogą naruszać walory, 

widokowe zabytku lub oddziaływać na zabytek w inny sposób - przez zapylenie lub 

drgania), dróg publicznych (na przykład w zakresie odległości obiektu od krawędzi 

jezdni) czy prawa wodnego (w kwestii odległości od ujęć wody). Musi zatem 

dokładnie sprawdzić przeznaczenie i zagospodarowanie nieruchomości sąsiadujących 

z działką inwestora.

Dotychczas obszar oddziaływania określał organ administracji architektoniczno-

budowlanej przyjmujący wniosek o pozwolenie  na budowę. W ten sposób ustalał, 

czy oprócz, inwestora są jeszcze inne strony postępowania w tej sprawie. Zgodnie 

bowiem z Prawem budowlanym stroną postępowania może być tylko inwestor oraz 

właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w 

obszarze oddziaływania obiektu.



Wyrok NSA z dnia 18 stycznia 2011 r. sygn. Akt II OSK 338/10

„Nie jest tak, że obszar oddziaływania to teren, w którym da się 

odczuć skutki, uciążliwości spowodowane funkcjonowaniem jakiegoś 

obiektu. Takie rozumienie odwołuje się do oddziaływania 

faktycznego, którego nie można utożsamiać z oddziaływaniem 

polegającym na wprowadzaniu ograniczeń prawnych. Tak więc takie 

skutki funkcjonowania obiektu (…) jak: kurz, hałas, wzmożony ruch 

samochodowy, zniszczenie nawierzchni drogi publicznej, nie 

decydują o statusie strony właścicieli działek na nie narażonych. 

Tylko osoby, których prawo doznaje ograniczeń ze względu na 

realizację jakiegoś obiektu, są stronami postępowania o 

pozwolenie na budowę dla tego obiektu.”



Powstaje pytanie, czy wyznaczony przez projektanta obszar oddziaływania będzie 

wiążący dla organu w zakresie ustalenia stron postępowania. Czy pominięcie przez 

projektanta jakiejś nieruchomości objętej oddziaływaniem planowanej inwestycji 

usprawiedliwi nieuwzględnienie jej właściciela jako strony postępowania?

W świetle przepisów proceduralnych określenie obszaru oddziaływania obiektu 

w projekcie budowlanym nie zwalnia organu z dokonywania własnych ustaleń

w zakresie stron postępowania. 

Może jednak ułatwić tę czynność i być może pozwoli uniknąć pomyłek. 

Obecnie zdarza uznawanie za strony postępowania właścicieli nieruchomości, które 

nie znajdują się w obszarze oddziaływania, lub pomijanie tych, których 

nieruchomości leżą w takim obszarze. O ile ta pierwsza pomyłka nie niesie za sobą 

jakichś negatywnych konsekwencji, o tyle druga już tak, grozi bowiem wznowieniem 

postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną, a nawet uchyleniem takiej 

decyzji.



Jeszcze większe problemy mogą się pojawić w związku z nową procedurą -

zgłoszeniem z projektem. Gdy projektant błędnie ustali, że obszar oddziaływania 

projektowanego budynku jednorodzinnego nie wykracza poza teren własnej działki 

inwestora, to inwestor ten w oparciu o takie ustalenie może dokonać zgłoszenia 

budowy zamiast wymaganego przepisami uzyskania pozwolenia na budowę. 

Jeśli urząd również nie zauważy błędu i nie wystosuje sprzeciwu wobec zgłoszenia, 

inwestor zostanie narażony na zarzut popełnienia samowoli budowlanej i związane 

z tym skutki w postaci wstrzymania budowy i obowiązku legalizacji, w tym 

wniesienia opłaty legalizacyjnej. 

A zatem na projektancie spoczywa ogromna odpowiedzialność, w tym 

odszkodowawcza, za ewentualne szkody spowodowane błędnym określeniem 

obszaru oddziaływania.



2. Z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę została zwolniona także 

przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych (tu już bez ograniczenia 

do wolno stojących) - pod warunkiem że nie prowadzi do zwiększenia 

dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.

Przebudowa to roboty budowlane, w wyniku których następuje zmiana parametrów 

użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, ale nie zostają 

zmienione charakterystyczne parametry, takie jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, 

wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. 

Przykładowo za przebudowę uznaje się zmianę liczby pomieszczeń w budynku czy 

wykucie otworu w ścianie nośnej, wymianę konstrukcji dachu, wzmocnienie stropów, 

wydłużenie przewodów kominowych.



3. Kolejną zmianą, na której skorzysta z pewnością wielu inwestorów, jest

rozszerzenie i doprecyzowanie zwolnienia w odniesieniu do obiektów

gospodarczych wznoszonych na działce budowlanej i towarzyszących zabudowie

mieszkaniowej oraz obiektów rekreacyjnych.

Pozwolenia nie wymagają już wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym

garaże, altany (czyli obiekty nie będące budynkami, nie mające trwałych przegród

pionowych) oraz przydomowe ganki i oranżerie (zwane też ogrodami zimowym) o

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

nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Dotychczas zwolnienie nie obejmowało garaży, mniejsza też była powierzchnia

zabudowy budynków i altan niewymagających pozwolenia (do 25 m2).

Do katalogu obiektów zwolnionych z pozwolenia na budowę dodano też wolno

stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumiane jako budynki

przeznaczone do okresowego wypoczynki o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy

czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2

powierzchni działki.

Sformułowanie to wskazuje, iż w tym wypadku chodzi o niewielkie domki typowo

letniskowe, niesłużące do całorocznego zamieszkiwania.



Te całoroczne są już zaliczane do domów jednorodzinnych i mogą skorzystać z innej 

podstawy zwolnienia, jeśli spełniają pozostałe warunki przewidziane dla takich 

budynków.

Pozwolenia nie będą też wymagały wiaty (budowle w postaci dachu wspartego na 

słupach) o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowane na działce, na której znajduje 

się budynek mieszkalny łub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy 

czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 

m2 powierzchni działki. 

W stosunku do dotychczasowych przepisów jest to zmiana wielkościowa, albowiem 

wcześniej ze zwolnienia mogły korzystać tylko wiaty o powierzchni zabudowy do 25 

m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie mogła przekraczać dwóch 

na każde 500 m2 powierzchni działki.



Oznacza to, że na działce o powierzchni mniejszej niż 500/1000 m2 można bez 

pozwolenia usytuować jeden wskazany obiekt. Dopiero przy powierzchni działki 

równej tym limitom (łub większej) mogą to być dwa obiekty (lub odpowiednio 

więcej).

Również w stosunku do przydomowych basenów i oczek wodnych zwiększono 

dopuszczalny limit powierzchni, przy której nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia 

na budowę - do 50 m2, podczas gdy wcześniej było to 30 m2.

przydomowe - to pojęcie odnosi się do obiektów, które z natury swojej są 

usytuowane bezpośrednio . przy domu (połączone z domem), jak ganki, ale także do 

takich obiektów, które mogłyby funkcjonować samodzielnie, jak oranżerie czy 

baseny. Żeby takie samodzielne budowle były objęte zwolnieniem z obowiązku 

uzyskania pozwolenia na budowę, muszą być usytuowane w sąsiedztwie domu, czyli 

na działce już zabudowanej domem, lub mogą być wykonywane łącznie z budynkiem 

mieszkalnym.

Zwolnienia doczekały się też zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o 

pojemności do 10 m3, czyli popularne szamba.



Także zjazdy z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatoki parkingowe

na tych drogach nie wymagają już pozwoleń na budowę. 

Wcześniejsze utrzymywanie obowiązku uzyskania takiego pozwolenia było absurdem 

w sytuacji, gdy na przykład przebudowa samej drogi wymagała tylko zgłoszenia. 

Nie można jednak zapominać, że nadal istnieje przewidziany w przepisach ustawy 

o drogach publicznych obowiązek uzyskania zezwolenia właściwego zarządcy drogi na 

lokalizację zjazdu.

Wprost wpisano też zwolnienie dotyczące instalacji elektroenergetycznych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz 

budynku - w praktyce przyjmowano różne interpretacje. Teraz nie będzie już wątpliwości 

w tej kwestii. 

Trzeba zapamiętać, że zwolnienie nie dotyczy instalacji gazowej, co oznacza, że 

należałoby do niej stosować wymóg uzyskania pozwolenia na budowę. 

Skoro jednak cały budynek takiego pozwolenia nie wymaga, to jak traktować instalację 

gazową? W takiej sytuacji trzeba by uznać, że instalacja gazowa jest traktowana jako 

element większej inwestycji i podlega procedurze takiej jak obiekt, czyli pozwoleniu na 

budowę lub zgłoszeniu z projektem.



Z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wyłączono roboty polegające na dociepleniu 

budynków o wysokości do 25 m. Dotychczas zwolnienie obejmowało niższe budynki 

o wysokości do 12 m.

W zakresie inwestycji infrastrukturalnych dodano nowe zwolnienie dotyczące budowy 

wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji 

transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 

oraz sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, 

wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych.

Natomiast pozwolenia na budowę zawsze wymagają roboty budowlane wykonywane przy 

obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków. W zmianach wprowadzonych ustawą 

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

przesyłowych 

1) w art. 29 ust. 4 otrzymał brzmienie:

"4. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane:

1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają pozwolenia na 

budowę,

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

mowa w art. 30 ust. 1
– przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.";



Warto też zwrócić uwagę na to, że w wypadku obiektów i robót które wystarczy

zgłosić, inwestor ma prawo wyboru, czy chce ubiegać się o pozwolenie na

budowę, czy dokonać zgłoszenia.

To nowość w stosunku do dotychczasowych regulacji, które przewidywały dla

poszczególnych prac albo pozwolenie, albo zgłoszenie.

Jeśli inwestor będzie jedyną stroną postępowania w sprawie wydania pozwolenia

na budowę, będzie mógł rozpocząć roboty bez oczekiwania na ostateczność

otrzymanej decyzji (co skróci procedurę o 14 dni).



Więcej jest również robót bez żadnych formalności (zmieniony art. 29 i 30 ust 1

Prawa budowlanego)

Wśród obiektów i robót zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę 

są też takie, które nie wymagają zgłoszenia, a więc nie podlegają jakiejkolwiek 

weryfikacji organów administracji architektoniczno-budowlanej. Należą do nich:

 budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach 

działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy 

dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich (Uwaga I Ten punkt ustawy w 

innej nowelizacji ma zmienić brzmienie na: „budowa altan działkowych i obiektów 

gospodarczych, o których mowa w ustawie z 13 grudnia 2013 r o rodzinnych 

ogrodach działowych (Dz U z 2014 r. poz. 40), a w tejże ustawie wskazano, że do 

powierzchni zabudowy altany działkowej, czyli budynku rekreacyjno-

wypoczynkowego, nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna 

powierzchnia nie przekracza 12 m); 

 budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do dziesięciu stanowisk 

łącznie chyba że są sytuowane w obszarze Natura 2000, wówczas konieczne jest 

zgłoszenie (wcześniej wszystkie wymagały zgłoszenia); 

 budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (do tej pory trzeba 

je było zgłaszać);

 budowa obiektów małej architektury na prywatnych działkach;



 budowa ogrodzeń o wysokości do 2,2 m (do tej pory należało też zgłaszać budowę 

ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych; po nowelizacji 

zgłoszenie dotyczy już tylko ogrodzeń wyższych niż 2,2 m bez względu na ich 

usytuowanie); 

 budowa 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;

 wykonanie instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku (wcześniej ze zgłoszenia były 

zwolnione tylko instalacje telekomunikacyjne, a pozostałe wymagały pozwolenia);

 remont obiektów, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę (dotychczas 

każdy remont wymagał zgłoszenia; po zmianie przepisów nie zgłaszamy już 

remontu domu jednorodzinnego wolno stojącego, którego obszar oddziaływania 

nie wykracza poza teren działki inwestora; trzeba natomiast zgłosić remont 

bliźniaka lub szeregówki);



 docieplenie budynków o wysokości do 12 m (wymagało zgłoszenia);

 utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych (wymagało 

zgłoszenia);

 wykonanie obudowy ujęć wód podziemnych (budowa studni wymagała 

zgłoszenia);

 instalowanie krat na obiektach budowlanych - z wyjątkiem krat na budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania 

zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków;

 instalowanie urządzeń o wysokości do 3 m, w tym antenowych konstrukcji 

wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;

 montaż pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy 

elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych.



Są to najczęściej prowadzone inwestycje związane z zabudową jednorodzinną.

Powyższe zwolnienia to niejako usankcjonowanie dotychczasowej praktyki wielu

inwestorów, którzy nie zgłaszali nigdzie tego typu robót, co wcześniej było uznawane

za pewien rodzaj samowoli budowlanej.

Po zmianach można będzie takie roboty wykonać legalnie bez zgłoszenia.



Procedura zgłoszenia (zmieniony art. 30 ust. 5,5b, 5c, 5,d, 6, 6a i 7, art. 40 ust. 

4 Prawa budowlanego)

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót 

budowlanych, ale z takim wyprzedzeniem, aby właściwy organ administracji 

architektoniczno-budowlanej (czyli starosta lub prezydent miasta powiatowego) miał 

co najmniej 30 dni na zajęcie stanowiska. Organ może bowiem w takim czasie od 

dnia doręczenia zgłoszenia wnieść sprzeciw w drodze decyzji.

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł 

sprzeciwu w ciągu 30 dni. W tym zakresie nic się więc nie zmieniło w stosunku do 

dotychczasowych przepisów. Wydłużono jednak czas, w jakim inwestor może 

rozpocząć zgłoszone roboty, z dwóch do trzech lat. 

Jeśli zamierza do nich przystąpić już po upływie trzech lat od określonego w 

zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, będzie musiał ponowić zgłoszenie.                     

W przeciwnym razie popełni samowolę budowlaną.



Doprecyzowano też samą procedurę działania urzędu przy odbieraniu 

zgłoszenia. W razie braków w zgłoszeniu właściwy organ wydaje postanowienie, 

w którym nakłada na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, 

brakujących dokumentów. Jeżeli nie zostaną uzupełnione - organ wnosi sprzeciw 

w drodze decyzji.

Wydanie takiego postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.       

A zatem dopiero po uzupełnieniu zgłoszenia będzie liczony od nowa 30-dniowy 

termin na wniesienie sprzeciwu.

Ustalono, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w 

placówce pocztowej lub dzień wprowadzenia go do systemu teleinformatycznego

(gdy inwestor zgodził się na doręczenie przy pomocy środków komunikacji 

elektronicznej). 

Wcześniej było z tym dużo problemów i pojawiały się różne interpretacje, począwszy 

od takich, które wskazywały, iż w ciągu 30 dni sprzeciw ma być doręczony stronie, 

po takie, które mówiły, że w tym terminie wystarczy wydanie (podpisanie) decyzji 

przez organ.



Jeśli chodzi o podstawy wniesienia sprzeciwu, to w zasadzie nie uległy one zmianie.

Dodano tylko naruszenie ustaleń decyzji o warunkach zabudowy. Teraz organ wnosi 

sprzeciw, jeśli:

 zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych 

obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

 budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza 

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji 

o warunkach zabudowy lub inne przepisy;

 zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w 

którym taki obiekt istnieje.



Poza tym właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji o sprzeciwie, 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:

 zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;

 pogorszenie stanu środowiska albo stanu zachowania zabytków;

 pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;

 wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla 

terenów sąsiednich.

Wprowadzono też nową ważną regulację, zgodnie z którą prawa i obowiązki 

wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być 

przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji za zgodą dotychczasowego 

inwestora. Oczywiście osoba przejmująca musi mieć prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i złożyć oświadczenie, że przyjmuje warunki 

zawarte w zgłoszeniu. Stronami takiego postępowania są tylko podmioty, pomiędzy 

którymi ma być dokonane przeniesienie.



Zgłoszenie z projektem
(zmieniony art. 29 ust. 1a, 2b i 19a, art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4b i 5e, art. 30a, 36a 

ust. la, art. 41 ust. 4, art. 43 ust. 1 i art. 54 Prawa budowlanego)

To nowa podstawa prowadzenia robót budowlanych. 

Dotyczy tylko:

 budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar 

oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały 

zaprojektowane;

 przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

pod warunkiem że nie prowadzą do zwiększenia dotychczasowego obszaru 

oddziaływania tych budynków;

 budowy wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i 

kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

 budowy sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie 

wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i 

telekomunikacyjnych.



Ustawodawca uznał, że w odniesieniu do tych obiektów ze względów bezpieczeństwa 

nie można rezygnować z zaprojektowania ich przez osoby mające stosowną wiedzę 

i uprawnienia.

Do ich zgłoszenia trzeba dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego, 

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane oraz- gdy nie ma planu miejscowego - decyzję o warunkach zabudowy.

Ten nowy rodzaj procedury, tj. zgłoszenie z projektem, stosuje się tylko w sprawach, 

w których; nie ma innych stron postępowania poza inwestorem i ewentualnie 

właścicielem działki objętej zamierzeniem inwestycyjnym (jeśli nie jest to ta sama 

osoba). 

Właściciele sąsiednich działek nie są więc zawiadamiani o tym, że zgłoszono budowę 

domu tuż za ich ogrodzeniem. Mogą się jednak o niej dowiedzieć z Biuletynu 

Informacji Publicznej zamieszczonego na stronie internetowej organu przyjmującego 

to zgłoszenie (właściwego starostwa powiatowego lub urzędu miasta).



Urząd ma bowiem obowiązek zamieścić w takim biuletynie w terminie trzech dni 

od:

 doręczenia zgłoszenia - informację zawierającą imię i nazwisko albo nazwę 

inwestora dokonującego zgłoszenia oraz adres i opis projektowanego obiektu;

 wniesienia sprzeciwu - informację o dacie tej czynności;

 upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - informację o braku wniesienia 

sprzeciwu.



Ta regulacja ma zapewnić możliwość czynnego : udziału w postępowaniu 

i wniesienia ewentualnych zastrzeżeń pominiętym stronom, czyli właścicielom 

nieruchomości, które powinny się znaleźć w obszarze oddziaływania zgłoszonego 

obiektu. Może się bowiem zdarzyć, że projektant nieprawidłowo wyznaczy obszar 

oddziaływania obiektu. 

W takiej sytuacji sąsiad, który uważa, że jego działka w rzeczywistości znajdzie się 

w tym obszarze, może złożyć swoje uwagi i domagać się, aby urząd zobowiązał 

inwestora do uzyskania pozwolenia na budowę. Jeśli zdąży to zrobić w ciągu 30 dni 

od daty wpłynięcia, zgłoszenia, to jest szansa, że urząd uwzględni uwagi i wniesie 

sprzeciw. Jeżeli nie, inwestor uzyska prawo do realizacji inwestycji. Wówczas sąsiad 

będzie mógł się zwrócić do nadzoru budowlanego w celu zbadania, czynie doszło do 

ominięcia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

W razie potwierdzenia zarzutu nadzór budowlany może wszcząć procedurę 

legalizacyjną.



Brak sprzeciwu organu w stosunku do zgłoszenia budowy obiektu, który wymaga 

pozwolenia na budowę, nie chroni inwestora przed zarzutem samowoli. 

Dotychczasowa praktyka . organów i orzecznictwo sądowe wskazywało na 

możliwość wszczęcia w takiej sytuacji przez nadzór budowlany procedury 

legalizacyjnej, włącznie z nałożeniem opłat legalizacyjnych, - i w tym zakresie 

nowelizacja nie wprowadza żadnych zmian. 

Nie jest ona wymagana tylko w wypadku przebudowy domu jednorodzinnego.

Wprowadzono też kilka istotnych zmian w zakresie zawartości projektu i 

dołączanej do niego dokumentacji. Po zmianach nie będzie się już do niego 

załączać oświadczeń przedsiębiorstw sieciowych o dostawie mediów i warunkach 

przyłączenia oraz zarządcy drogi o możliwości połączenia dziatki z drogą gminną lub 

powiatową. 

Obowiązek dołączenia oświadczenia właściwego zarządcy drogi będzie dotyczył 

tylko drogi krajowej lub wojewódzkiej.



To, czy budynek został podłączony do mediów i ma dostęp do drogi publicznej, 

będzie weryfikowane na etapie oddawania go do użytku. Dojdzie natomiast ważny 

element projektu, to jest informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Jeśli po dokonaniu zgłoszenia organ nie wniesie w terminie 30 dni sprzeciwu, 

złożony wraz z nim projekt budowlany podlega niezwłocznie ostemplowaniu.

Dwa egzemplarze są zwracane inwestorowi, jeden zostaje w urzędzie, gdzie 

dokonano zgłoszenia, a jeden jest przekazywany do nadzoru budowlanego. 

Właściwy organ przechowuje projekty budowlane załączone do zgłoszenia, w 

stosunku do którego organ nie wniósł sprzeciwu, a także inne dokumenty objęte 

zgłoszeniem co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego. Dotyczy to 

oczywiście również projektów zatwierdzonych pozwoleniem na budowę.

Warto też pamiętać, że istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego 

wraz ze zgłoszeniem budowy lub przebudowy, wobec którego właściwy organ nie 

wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na 

budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.



Budowa obiektów objętych procedurą zgłoszenia z projektem wymaga też 

zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego oraz projektanta 

sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, (jeśli inwestor 

zlecił projektantowi taki nadzór)  o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót. 

Obiekty budowane zgodnie z omawianą procedurą wymagają też geodezyjnego 

wytyczenia w terenie oraz ustanowienia kierownika budowy.

W znowelizowanych przepisach uproszczono więc fazę przygotowawczą budowy/ 

przebudowy domu jednorodzinnego przez rezygnację z zatwierdzania projektu w 

drodze decyzji i udzielania pozwolenia na budowę.

W zamian mamy do czynienia z tak zwaną milczącą zgodą organu na realizację 

inwestycji, jeśli organ ten nie wniesie w ustawowym terminie sprzeciwu.



Zmiany będące konsekwencją wprowadzenia nowej procedury zgłoszeniowej -

zgłoszenia z projektem 

W celu uniknięcia wewnętrznych sprzeczności i wątpliwości interpretacyjnych w 

związku z wprowadzoną nową procedurą „zgłoszenia z projektem" ustawodawca 

wprowadza również m.in. następujące istotniejsze zmiany:

a) nowy ust. 4 w art.29 PB, zgodnie z którym pozwolenia na budowę wymagają 

roboty budowlane wykonane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru 

zabytków;

b) nowe ust. 5 i 6 w art. 32 PB, poprzez uzupełnienie upoważnienia ustawowego dla 

odpowiedniego ministra o wprowadzenie rozporządzeniem wzorów m.in. zgłoszeń 

budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

c) nowy ust. 1a w art. 36a PB – na okoliczność istotnego odstępstwa od projektu 

realizowanego na podstawie zgłoszenia;

d) nowelizacja przewiduje, iż w przypadku gdy organ nie wniósł sprzeciwu, projekt 

budowlany dotyczący budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2c, i 19a, oraz 

przebudowy, o której mowa w art.29 ust.2 pkt 1b, podlega ostemplowaniu. Organ 

dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu;



e) zmieniona treść art. 38 ust. 1 i 2 PB – w konsekwencji wprowadzenia zmian 

dotyczących zgłoszenia projektem, informacje w tym zakresie będą również 

przekazywane przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej do 

wójta, burmistrza, prezydenta miasta albo organu, który wydał decyzję o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

lub pozwolenie o obszarach morskich;

f) nowy art. 40 ust.4 PB po nowelizacji, zgodnie z którym prawa i obowiązki 

wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być 

przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji (przy czym przepisy o 

przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę należy stosować odpowiednio);

g) zmiana w art. 43 ust. 1 PB i dodatkowy ustęp 1b wprowadzony nowelizacją –

objęcie obowiązkiem geodezyjnego wyznaczenia oraz geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej obiektów, które mogą być realizowane na zgłoszenie z projektem, ze 

wskazaniem na realizację tego obowiązku przez kierownika budowy albo inwestora 

(w przypadku braku kierownika budowy);



h) nowy ust. 4a w art. 34 PB, z którego wynika obowiązek przedłożenia przez 

inwestora czterech egzemplarzy projektu budowlanego, z których dwa egzemplarze 

przeznaczone są dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt 

oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego;

i) zmiana w art. 49b ust. 5 pkt 2 PB, której celem jest jednoznaczne stwierdzenie, że 

legalizacja budynków, które mogłyby być wykonane na podstawie zgłoszenia z 

projektem podlega legalizacji w trybie art. 48 PB. Jednocześnie przyłącza – jako 

wyłączone z grupy obiektów budowlanych (a włączone zgodnie z nowelizacją do 

grupy urządzeń budowlanych) wyłączone zostały z dyspozycji art. 49B PB;

j) zmieniony art 82b PB – dotyczący prowadzenia rejestrów pozwoleń na budowę, 

rozszerzony został o zgłoszenia z projektami dokonane na podstawie przepisów 

wprowadzanych nowelizacją do art. 29, co do których nie wniesiono sprzeciwu;

k) zmieniony art. 83 ust. 1 PB w związku z dostosowaniem właściwości 

inspektorów nadzoru budowlanego.



Sposób obliczania terminu obowiązującego przy wniesieniu sprzeciwu w formie 

decyzji administracyjnej 

Zgodnie z treścią wprowadzanego nowelizacją przepisu art. 30 ust. 6a PB za dzień 

wniesienia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu od 

dokonanego zgłoszenia uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej

operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. – Prawo pocztowe albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do 

systemu teleinformatycznego. 

W kontekście dość poważnych rozbieżności w praktyce urzędowej i orzeczeniach 

sądów administracyjnych w zakresie sposobu obliczania terminu do wniesienia 

sprzeciwu, zmianę tę uznać należy za bardzo przydatną. Dotychczas bowiem 

rozstrzygnięciem w zakresie sprzeciwu towarzyszyły wielokrotnie kontrowersje, przy 

czym wykształciła się linia zgodnie z którą, dniem wniesienia sprzeciwu jest dzień 

wydania decyzji administracyjnej, drugi pogląd za decydujący uznaje dzień nadania 

decyzji, zaś trzeci - dzień jej doręczenia. Jest to zatem istotna zmiana porządkująca, 

chociaż niekoniecznie wprowadzona z myślą o adresatach decyzji administracyjnych.



Uzupełnianie braków - stosowanie art. 64 § 2 k.p.a. w przypadku braków innych 

niż określone w art. 35 ust. 1 PB. 

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 6 PB  po nowelizacji w przypadku wezwania do usunięcia 

braków we wniosku o wydanie pozwoleniu na budowę innych niż braki, o których 

mowa w art. 35 ust. 1, stosuje się art. 64 § 2 k.p.a., z tym że wezwanie wnoszącego do 

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

wpływu wniosku. 

Jest to zmiana niezwykle istotna z punktu widzenia proceduralnego, gdyż w ten sposób 

dookreślona zostaje kwestia stosowania przepisów k.p.a. w przypadkach tzw. braków 

formalnych wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przy czym w 

przepis jednocześnie stanowi, iż brakami formalnymi, do których będzie miała 

zastosowanie procedura przewidziana w przepisach k.p.a. są braki inne niż, te 

o których mowa w art. 35 ust. 1 PB. Jest to zmiana porządkująca i eliminująca często 

co najmniej kontrowersyjne rozstrzygnięcia na poziomie sądów administracyjnych, 

a także całkowicie niejednolite działanie w tzw. praktyce urzędowej. 

W stosunku do braków materialnych tj. tych o których mowa w art. 35 ust. 1 PB, 

zastosowanie będzie miała dotychczasowa regulacja art. 35 ust. 3 PB.



Brak zawiadomienia o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych lub zmianie 

uczestników procesu inwestycyjnego 

Artykuł 41 ust. 1 PB po nowelizacji przewiduje, iż w przypadku realizacji robót 

budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, 

o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2c i 19a PB, lub zgłoszenie przebudowy, o której 

mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b PB, inwestor jest obowiązany dołączyć do dokumentacji 

budowy:

1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 

(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora 

nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 

inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym 

mowa w art. 12 ust. 7;

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 

ust. 2 pkt 2.



Tym samym wcześniej obowiązującą procedurę formalnego zawiadomienia o

rozpoczęciu robót budowlanych zastąpiono obowiązkiem załączenia poszczególnych

(analogicznych do wymaganych wcześniej) dokumentów.

Rozwiązanie to należy ocenić bardzo pozytywnie jako racjonalne odformalizowanie

procedury, podobnie zresztą jak zmianę treści art. 44 PB, który po nowelizacji

przewidywać będzie, że w przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika

robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski,

inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków

przez ww. osoby.



Obiekty wymagające geodezyjnego wyznaczenia w terenie oraz geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej 

Nowelizacja wprowadza obowiązek geodezyjnego wyznaczenia w terenie oraz obowiązek 

sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej również (podobnie jak w stosunku 

do domów jednorodzinnych, które mogą być budowane na „zgłoszenie z projektem") 

w stosunku do:

1) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji 

transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

2) sieci:

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

b) wodociągowych,

c) kanalizacyjnych,

d) cieplnych,

e) telekomunikacyjnych.

3) telekomunikacyjnych linii kablowych;

4) kanalizacji kablowej.



Zmiana w powyższym zakresie jest jak najbardziej uzasadniona z uwagi na nowe 

regulacje w zakresie uzgadniania przebiegu sieci uzbrojenia terenu. 

Obiekty, o których mowa powyżej są bowiem lokalizowane głównie w otoczeniu 

innych sieci podziemnych. Geodezyjne wyznaczenie tego typu obiektów jest zatem 

niezmiernie istotne z punktu widzenia prawidłowego ich usytuowania, a co więcej, 

uniknięcia kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi, zaś powykonawcza 

inwentaryzacja geodezyjna tych obiektów jest konieczna, w związku z obowiązkiem 

jej ujawnienia w ewidencji geodezyjnej.

W związku z wprowadzonym nowelizacją art. 43 ust. 1a PB obowiązkowi 

geodezyjnego wyznaczenia nie będą podlegać przyłącza, o których mowa w art. 29 

ust. 1 pkt 20 PB, jeżeli połączenie danego przyłącza z siecią znajduje się na tej samej 

działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej. Jest to uzasadnione głównie z 

uwagi na fakt, że w przypadku tego rodzaju urządzeń nie jest wymagana precyzja, 

która stosowana jest przy dokonywaniu pomiarów przez geodetów.



Skrócono też etap formalnego odbioru nowego budynku i wybudowanych sieci.

Do ich użytkowania można będzie przystąpić po zawiadomieniu powiatowego 

inspektora nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten w terminie 

14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (nie 

nada jej w placówce pocztowej). 

Dotychczas organ miał 21 dni na wniesienie takiego sprzeciwu, Ułatwienie to 

dotyczy - zarówno obiektów, które można zgłosić z projektem, jak i tych, które 

wymagają pozwolenia na budowę. 

Zakończenia przebudowy domu i budowy stacji transformatorowych nie trzeba 

zgłaszać.



Ograniczono liczbę obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Ustawodawca wyszedł niejako naprzeciw inwestorom i zgodnie z przepisami nowelizacji 

część obiektów budowlanych została wyraźnie wyłączona z katalogu obiektów 

wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

Zgodnie ze zmienionym nowelizacją art. 55 ust. 1 ograniczenie to dotyczy przede 

wszystkim: 

• warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży 

do pięciu stanowisk włącznie, obiektów magazynowych (budynki składowe, chłodnie, 

hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, 

lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), 

placów składowych, postojowych i parkingów, stawów rybnych, jazów, wałów 

przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych.

Zgodnie z ust. 2 przywołanego wyżej przepisu inwestor może wystąpić z wnioskiem o 

wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nawet w przypadku, gdyby uprawniony 

był do dokonania jedynie zawiadomienia (co stanowi konstrukcję analogiczną do 

dobrowolnego skorzystania ze zwolnienia w zakresie obowiązku uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę).



Tańsza też jest legalizacja niektórych samowoli (zmieniony art. 49b ust. 5 pkt 1 i 2 

Prawa budowlanego)

Uproszczenie procedur związanych z przystąpieniem do budowy niektórych mniej 

skomplikowanych obiektów budowlanych (na przykład garaży), czyli rezygnacja z 

pozwoleń na budowę, poskutkowała także obniżeniem kar za samowolę budowlaną w 

odniesieniu do niektórych takich obiektów.

2500 zł - tyle przykładowo wyniesie opłata legalizacyjna za wybudowanie bez 

zgłoszenia:

 boiska, kortu tenisowego, bieżni służących do rekreacji;

 miejsc postojowych dla samochodów osobowych do dziesięciu stanowisk włącznie 

- ale tylko tych położonych na obszarze Natura 2000;

 zjazdu z drogi wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej albo zatoki parkingowej na 

jednej z takich dróg;

 przydomowego basenu lub oczka wodnego o powierzchni do 50 m2;

 ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m;

 zainstalowanie urządzenia o wysokości powyżej 3 m na obiekcie budowlanym.



5000 zł - to opłata legalizacyjna za samowolę polegającą na wybudowaniu bez 

zgłoszenia:

 wolno stojącego parterowego budynku gospodarczego w tym garażu, altany albo 

przydomowego ganku lub oranżerii (ogrodu zimowego) o powierzchni zabudowy do 

35 m2;

 wolno stojącego parterowego domku letniskowego przeznaczonego do okresowego 

wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2;

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

 zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;

 tymczasowego obiektu budowlanego, niepołączonego trwale z gruntem i 

przewidzianego do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce nie później niż przed 

upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;

 instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 

7 m3, przeznaczonej do zasilania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym.

Uwaga! Nie została zmieniona opłata legalizacyjna za budowę i przebudowę budynku 

mieszkalnego, zarówno takiego, który wymaga pozwolenia na budowę, jak też tego, 

który wystarczy zgłosić.  Opłata ta nadal wynosi 50 000 zł.



Warto dodać, że nowelizacja wprowadza odesłanie do Ordynacji podatkowej w 

zakresie nieuregulowanym w Prawie budowlanym. Dotyczy to w szczególności takich 

kwestii jak:

 odroczenie terminu płatności lub rozłożenia opłaty na raty;

 umorzenie w całości albo w części opłaty. 

Uprawnienia organu podatkowego w odniesieniu do opłaty legalizacyjnej będzie miał 

wojewoda. Do niego można więc będzie składać wnioski w takich sprawach. 

Oczywiście na pozytywne decyzje mogą liczyć tylko Inwestorzy, którzy znajdują się w 

szczególnej sytuacji uniemożliwiającej lub znacząco utrudniającej wywiązanie się z 

obowiązku uiszczenia opłaty legalizacyjnej, a wniosek w sprawie rozłożenia na raty  

lub umorzenia musi być należycie uzasadniony.



Od kiedy obowiązują zmienione przepisy

Uchwalona 20 lutego 2015 r. nowelizacja Prawa budowlanego weszła w życie po upływie 

trzech miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (t.j. 28 czerwca 2015 r.). 

Wyjątkiem są przepisy regulujące prowadzenie rejestrów decyzji o pozwoleniu na 

budowę i zgłoszeń, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Nowych przepisów nie stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją 

ostateczną do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. W takich sprawach stosuje się 

przepisy dotychczasowe.

Gdy ktoś przed wejściem w życie nowych przepisów zgłosił zamiar wykonania robót, 

które w nowelizacji zostały zwolnione z wszelkich formalności, może po prostu wycofać 

zgłoszenie i rozpocząć tę inwestycję.



Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 
Departament Zarządzania RPO

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

tel. 017/ 747 67 05
mail:  drp@podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę

Do prezentacji wykorzystano zdjęcia :


