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1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji 
o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania wpływające na realizację 
inwestycji

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz 
określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku planu miejscowego określenie sposobów zagospodarowania 
i warunków zabudowy terenu następuje w formie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się 
w formie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a sposób 
zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w 
formie decyzji o warunkach zabudowy.

Ustalenia mpzp lub w/w decyzji  kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób 
wykonywania prawa własności nieruchomości.



1.1.Zgodność projektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego

Zgodnie z art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - dalej PB, 
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, właściwy organ sprawdza zgodność 
projektu budowlanego m.in. z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 
i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu. 

Do przeprowadzenia powyższej kontroli zgodności organem właściwym jest organ 
administracji archtektoniczno-budowlanej.
Prowadzone przez organ ww. postępowanie sprawdzające jest postępowaniem 
obligatoryjnym, bez przeprowadzenia którego pozwolenie na budowę nie może być wydane. 

Obowiązujące przepisy nie przewidują bowiem instytucji oświadczenia inwestora o 
zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Podstawę 
kontroli zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
stanowią natomiast łącznie rysunek planu oraz jego tekst (tak: Naczelny Sąd Administracyjny 
- Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi w wyroku z dnia 16 kwietnia 2002 r., II SA/Łd 1894/99).



W razie stwierdzenia sprzeczności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek 
usunięcia wskazanych nieprawidłowości. W ww. postanowieniu organ określa termin 
usunięcia nieprawidłowości, po którego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie 
zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. 

W postępowaniu sprawdzającym zgodność należy pamiętać, iż przystąpienie przez gminę do 
uchwalenia dla terenu objętego wnioskiem inwestora miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nie stanowi podstawy do odmowy wydania decyzji o 
pozwoleniu na budowę (tak: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 
2003 r., IV SA 290/2001). 

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może 
jedynie stanowić, przesłankę do zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.



Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż podmiot dysponujący prawem do gruntu oraz 
ważną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, który wystąpił z 
wnioskiem o pozwolenie na budowę, korzysta ze wzmocnionej ochrony swoich praw, od 
chwili wydania przez organ pierwszej instancji decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja, 
która stanowiła podstawę wydanego pozwolenia na budowę, w dalszym toku tego 
postępowania nie wygasa w razie uchwalenia lub zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Powyższa teza została sformułowana przez Sąd Najwyższy - Izba Administracyjna, Pracy i 
Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z dnia 17 kwietnia 1997 r., III RN 12/97, w którym 
stwierdzone zostało że wzmocniona ochrona prawna uzasadniona jest w ww. wypadku nie 
tylko ze względu na ochronę własności, ale wynika także z potrzeby stworzenia gwarancji 
ochrony pewności prawa i zaufania obywateli do działań administracji publicznej.



2.2.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zasadą jest, że gdy na obszarze planowanej inwestycji celu publicznego nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wymagane jest uzyskanie decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przy czym - zgodnie z art.2 pkt 5 u.p.z.p. -
przez inwestycję celu publicznego należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) 
i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym 
również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu 
podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o 
których mowa w art. 6 u.g.n.

Jako inwestycję celu publicznego można więc zakwalifikować wyłącznie takie przedsięwzięcie, 
które stanowi realizację celów publicznych, a jednocześnie ma znaczenie lokalne lub 
ponadlokalne, przy czym ustawodawca nie uzależnił kwalifikacji przedsięwzięcia do tej 
kategorii inwestycji od spełnienia innych, niż wskazane powyżej, przesłanek.



Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że art. 6 u.g.n. stanowi katalog zamknięty celów 
publicznych, który nie może zostać poszerzony w drodze wykładni. 

Oznacza to, iż niedopuszczalne jest zakwalifikowanie przedsięwzięcia do 
kategorii inwestycji celu publicznego, jeśli nie zostało zdefiniowane w akcie rangi ustawowej 
jako cel publiczny. W związku z tym nawet przedsięwzięcie, którego rezultat mógłby zostać 
zakwalifikować jako "dotyczący ogółu, służący ogółowi ludzi, przeznaczony, dostępny dla 
wszystkich, ogólny, powszechny, społeczny, nieprywatny", nie może być uznane za cel 
publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 
jeśli nie został jako taki wskazany w art. 6 pkt 1-9b tej ustawy lub w innej ustawie. 

Charakter celu publicznego nie zależy bowiem od powszechnego przekonania o jego 
użyteczności dla ogółu społeczeństwa, lecz od normatywnie przyznanej cechy publiczności.

Zaznaczenia wymaga także, że z istoty celu publicznego nie wynika, iż jego realizacja winna 
być finansowana ze środków publicznych. U podstaw kwalifikacji przedsięwzięcia 
jako inwestycji celu publicznego nie leży bowiem sposób jej finansowania. Realizacja celu 
publicznego - zgodnie z poglądem prezentowanym w orzecznictwie i doktrynie - może być 
bowiem realizowana zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych.



Art. 6. [Cele publiczne] Celami publicznymi w rozumieniu ustawy o gospodarce 
nieruchomościami są:

1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, 
utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń 
transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji;
1a) wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie;
1b) wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, 
w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń;

2) budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do 
przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów 
i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń;
2a) budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla;



3) budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, 
gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania;

4) budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, 
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów 
i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji 
wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;

5) opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami;

5a) ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych 
hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru 
komunistycznego;



6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów 
i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, państwowych lub 
samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów 
opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych;

6a) budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji 
obowiązków w zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), 
a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług;

7) budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności 
państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, 
w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla 
nieletnich;

8) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą;
8a) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 
węgla oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla;



9) zakładanie i utrzymywanie cmentarzy;

9a) ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej;

9b) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody;

9c)  wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, 
promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa;

10) inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.



1.3.Decyzja o warunkach zabudowy

Jeśli na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego, które nie jest kwalifikowane 
jako inwestycja celu publicznego, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określane są w 
formie decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja ta - podobnie jak decyzja o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego - jest rozstrzygnięciem, w którym potwierdza się 
możliwość realizowania na konkretnym obszarze, wskazanej we wniosku inicjującym 
postępowanie w sprawie, projektowanej inwestycji.

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy jest wymagane wówczas, gdy planowana jest 
zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub 
wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianie sposobu użytkowania obiektu lub jego 
części. 

Zaznaczenia wymaga, że dopuszczalne jest prowadzenie równolegle kilku postępowań 
lokalizacyjnych odnośnie do tego samego obszaru, i w konsekwencji wydanie więcej niż 
jednej decyzji określającej przeznaczenie i warunki zabudowy terenu, z zastrzeżeniem że 
wnioski w tym zakresie nie mogą być tożsame.



2. Inwestycje budowlane w świetle definicji zawartych w ustawie Prawa budowlanego 
i ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca – Prawo budowlane, pozwolenie na 
budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim uzyskaniu przez 
inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych 
organów.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 PB, prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym 
wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, 
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie 
tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.



Podobna regulacja do powyższej znajduje się w art. 36 ust. 1 i 2 z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – dalej u.o.z. I tak, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 
1 u.o.z., pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga, między innymi, 
prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, natomiast 
zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 u.o.z., pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków 
wymaga wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku.

W związku z brzmieniem powyższych przepisów należy stwierdzić, że art. 39 ust. 1 PB stanowi 
powtórzenie, ponieważ wymóg uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 
zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wynika bezpośrednio z w art. 36 ust. 1 i 
2 u.o.z. 

Zgodnie z art. 3 pkt 8 u.o.z. pod pojęciem  roboty budowlane rozumie się - roboty budowlane 
w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu 
zabytku;



Prawo budowlane stanowi, że pod pojęciem robót budowlanych należy rozumieć budowę, 
a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego (art. 3 pkt 7 PB).

Wpis do rejestru zabytków, zgodnie z art. 7 pkt 1 u.o.z., jest formą ochrony zabytków. 
Zabytkiem w rozumieniu u.o.z. jest z kolei nieruchomość (np. budynek) lub rzecz ruchoma, 
ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością 
i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie 
społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową (art. 3 
pkt 1 u.o.z.).

Rejestr zabytków prowadzą właściwi wojewódzcy konserwatorzy zabytków, którzy również 
wydają decyzje w przedmiocie wpisu zabytku nieruchomego (np. dzieł architektury 
i budownictwa – w takim przypadku ochronie podlega cały obiekt budowlany, w tym jego 
wnętrze) lub jego otoczenia do tego rejestru. Wpis do rejestru następuje z urzędu bądź na 
wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym 
znajduje się zabytek nieruchomy. 
Wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru ujawnia się w księdze wieczystej danej 
nieruchomości i katastrze nieruchomości (art. 8, art. 9 ust. 1, 2, 4 i 5 u.o.z.). Większość 
wojewódzkich konserwatorów zabytków na swoich stronach internetowych zamieszcza, 
uaktualniane na bieżąco rejestry zabytków.



W art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 u.o.z. w odróżnieniu do art. 39 ust. 1 PB nie użyto pojęcia „obszar 
wpisany do rejestru zabytków”. Określenie to, mając na względzie całość regulacji u.o.z., 
należy rozumieć szeroko, jako otoczenie zabytku (teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w 
decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych 
zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych), 
historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny (przestrzenne założenie miejskie lub 
wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej 
zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, 
w tym ulic lub sieci dróg), a także jako historyczny zespół budowlany (powiązaną 
przestrzennie grupę budynków wyodrębnioną ze względu na formę architektoniczną, styl, 
zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi). 



Co ważne, układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane stanowią zabytki 
nieruchome, a ich wpis do rejestru zabytków nie wyłącza możliwości wydania decyzji o wpisie 
do rejestru zabytków wchodzących w skład tych układów lub zespołu zabytków 
nieruchomych.

W świetle powyższego należy przyjąć, że w przypadku wpisu obszarowego ochronie 
konserwatorskiej podlegać będą zewnętrzne cechy obiektów budowlanych, takie jak na 
przykład: liczba kondygnacji, rodzaj i kolor elewacji, geometria dachu, bryła, szczególnie 
wyeksponowane wejście, użyte materiały budowlane. 

W związku z tym, w przypadku wpisu obszarowego ochronie konserwatorskiej podlegają nie 
tylko obiekty istniejące, ale również obiekt nowe, mające znaczenie dla kompozycji 
przestrzennej całego obszaru.



3. Prawne formy ochrony zabytków z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami -
zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po zmianach wprowadzonych 30 listopada 
2015 r.

Uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków pojawiają się w momencie, gdy 
zamierzamy wykonać prace przy obiekcie budowlanym lub na obszarze wpisanym do rejestru 
zabytków bądź ujętym w gminnej ewidencji zabytków. Wtedy przed uzyskaniem decyzji o 
pozwoleniu na budowę, konieczne będzie albo uzyskanie pozwolenia konserwatora zabytków 
na realizację planowanej inwestycji, albo uzgodnienie z nim planowanych przez nas rozwiązań 
projektowych.



3.1.Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym 
do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

Tryb i sposób wydawania pozwoleń, w tym szczegółowe wymagania, jakim powinien 
odpowiadać wniosek o wydanie pozwolenia i pozwolenie na prowadzenie robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub na wykonywanie robót 
budowlanych w otoczeniu zabytku określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 
prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków – dalej r.p.p.k.r.



Obowiązek uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie 
wpisanym do rejestru zabytków lub w otoczeniu takiego zabytku adresowany jest, co do 
zasady, do inwestora. 

Zgodnie bowiem z art. 36 ust. 5 u.o.z., powyższe pozwolenia wydaje się na wniosek osoby 
fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku 
wpisanego do rejestru zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. 
Stosowny wniosek powinien zostać złożony do wojewódzkiego konserwatora zabytków 
właściwego dla miejsca położenia zabytku (§ 2 ust.1 r.p.p.k.r.).



Zgodnie z § 4 ust.1 r.p.p.k.r., wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zawiera: imię, nazwisko i adres 
lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy (pkt 1), wskazanie zabytku, z uwzględnieniem 
miejsca jego położenia (pkt 2), wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia 
robót budowlanych (pkt 3), imię, nazwisko i adres osoby kierującej robotami budowlanymi i 
osoby wykonującej nadzór inwestorski albo oświadczenie, że osoby te zostaną wyłonione w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z zastosowaniem kryterium posiadania 
kwalifikacji, o których mowa w art. 37c u.o.z. (pkt 4). 

Jak stanowi § 4 ust.2 r.p.p.k.r., do powyższego wniosku dołącza się: projekt budowlany albo 
część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót 
budowlanych na zabytek (pkt 1), dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę 
kierującą robotami budowlanymi – kwalifikacji do kierowania tymi robotami, a przez osobę 
wykonującą nadzór inwestorski – kwalifikacji do wykonywania nadzoru inwestorskiego, w 
przypadku gdy osoby te nie będą wyłaniane w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego (pkt 2), dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu 
prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo 
oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu (pkt 3).



Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego 
układu urbanistycznego, historycznego układu ruralistycznego albo historycznego zespołu 
budowlanego nie stosuje się przepisu ust. 2 pkt 2, chyba że roboty budowlane mają być 
prowadzone przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, wchodzącym w 
skład tych układów albo tego zespołu (§ 4 ust. 3 r.p.p.k.r.).

Zgodnie z § 10 ust. 1 r.p.p.k.r., wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót 
budowlanych w otoczeniu zabytku zawiera: imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres 
wnioskodawcy (pkt 1), wskazanie miejsca planowanych robót budowlanych w otoczeniu 
zabytku (pkt 2). Jak stanowi § 10 ust. 2 r.p.p.k.r., do powyższego wniosku dołącza się: program 
robót budowlanych w otoczeniu zabytku (pkt 1), dokument potwierdzający posiadanie przez 
wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do 
występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu 
(pkt 2).



W przypadku, gdy wniosek o wydanie pozwolenia zawiera braki formalne, wojewódzki 
konserwator zabytków wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie 
krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wezwania (§ 11 ust. 
1 r.p.p.k.r.). 

Podkreślić należy, że wojewódzki konserwator zabytków może również wezwać 
wnioskodawcę do złożenia, w wyżej wskazanym terminie, będącej w posiadaniu 
wnioskodawcy, dodatkowej dokumentacji: historycznej, konserwatorskiej, fotograficznej lub 
dokumentacji powykonawczej poprzednio prowadzonych prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich, robót budowlanych lub badań archeologicznych, niezbędnej dla 
prawidłowego rozpatrzenia wniosku (§ 11 ust. 2 r.p.p.k.r.). 

Co ważne, zgodnie z § 11 ust. 3 r.p.p.k.r., wniosek o wydanie pozwolenia pozostawia się bez 
rozpatrzenia, w przypadku gdy wnioskodawca w terminie określonym w wezwaniu nie 
uzupełni braków formalnych lub nie złoży dodatkowej dokumentacji albo oświadczenia, że 
takiej dokumentacji nie posiada.



W związku z brzmieniem przepisów § 14 i 20 r.p.p.k.r., które określają obligatoryjną i 
fakultatywną treść pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków lub w otoczeniu zabytku (w szczególności jest to imię i nazwisko 
wnioskodawcy, wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia, czy wskazanie 
miejsca planowanych robót budowlanych w otoczeniu zabytku), nie można mieć wątpliwości, 
że wojewódzki konserwator zabytków w pozwoleniu, o którym mowa w art. 36 ust 1 pkt 1 i 
2 u.o.z., rozstrzyga co do istoty sprawę dopuszczalności prowadzenia robót budowlanych przy 
obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub w otoczeniu takiego zabytku.

Analizowane pozwolenia są zatem władczym działaniem organu administracji skierowanym 
na wywołanie konkretnych i indywidualnie oznaczonych skutków prawnych, a więc muszą być 
wydawane w formie decyzji administracyjnej (podkreślić trzeba, że pozwolenie 
wojewódzkiego konserwatora zabytków nie może zostać w szczególności zastąpione pismem 
zawierającym stanowisko tego organu; por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie – dalej NSA, z dnia 12 listopada 2009 r.,II OSK 1767/08, LEX nr 589040 i z dnia 20 
czerwca 2012 r., II OSK 524/11, LEX nr 1215853).



3.2. Tryb postępowania przed organem administracji architektoniczno-budowlanej

Ostateczne pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót 
budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze 
wpisanym do rejestru zabytków jest pozwoleniem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 PB, a 
zatem powinno być uzyskane przez inwestora przed wydaniem mu przez właściwy organ 
administracji architektoniczno-budowlanej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Do powyższego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków odnosi się zatem 
regulacja zawarta w art. 35 ust. 3 PB w związku z art. 35 ust. 1 pkt 3 PB (w razie stwierdzenia 
braku pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót 
budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze 
wpisanym do rejestru zabytków, właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej 
powinien nałożyć postanowieniem obowiązek usunięcia tej nieprawidłowości, określając 
termin jej usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie powinien wydać decyzję o odmowie 
zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę).



Zauważyć trzeba, że jeżeli w toku postępowania prowadzonego przed organem administracji 
architektoniczno-budowlanej, po uzyskaniu już pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, zajdzie potrzeba zmiany projektu budowlanego lub jego uzupełnienia, to projekt 
taki wraz z załącznikami powinien być ponownie poddany procedurze uzyskania stosownego 
pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 
stycznia 2012 r., VIII SA/Wa 794/11, LEX nr 1114331).

Zgodnie z art. 46 ust. 1 u.o.z., wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję o 
wstrzymaniu robót budowlanych przy zabytku niewpisanym do rejestru, jeżeli zabytek ten 
spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru zabytków. Taka decyzja wygasa 
jednak jeżeli w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie nastąpi wszczęcie postępowania w 
sprawie wpisu zabytku do rejestru (art. 46 ust. 2 u.o.z.). Co więcej, wstrzymane prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku mogą być podjęte, jeżeli 
w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 1, wojewódzki 
konserwator zabytków nie wpisze tego zabytku do rejestru zabytków (art. 46 ust. 3 u.o.z.).



W przypadku, gdy inwestor nie uzyskał stosownego pozwolenia na prowadzenie robót 
budowlanych przy zabytku lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, a organ 
administracji architektoniczno-budowlanej mimo to zatwierdził projekt budowlany i udzielił 
inwestorowi pozwolenia na budowę, to decyzja o pozwoleniu na budowę jest obarczona tak 
istotną wadą prawną, że uzasadnia to jej wyeliminowanie z obrotu prawnego gdyż jest 
obarczona wadą rażącego naruszenia prawa z przesłanki z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. (por. wyrok 
WSA w Warszawie z dnia 23 września 2010 r., VII SA/Wa 66/10, LEX nr 760129).

Wreszcie należy zauważyć, że skoro inwestor chcąc legalnie przystąpić do prac budowlanych 
przy obiekcie znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze 
wpisanym do rejestru zabytków musi przedstawić pozwolenie wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, to tym bardziej uzyskanie takiego pozwolenia będzie obligatoryjne w przypadku 
prowadzenia postępowania związanego z legalizacją robót budowlanych (por. wyrok NSA z 
dnia 20 czerwca 2012 r., II OSK 524/11).



Mając na względzie ogół regulacji zawartych w PB i u.o.z. (zwłaszcza art. 36 ust. 1 i 8), należy 
przyjąć, że obowiązek uzyskania wojewódzkiego konserwatora zabytków dotyczy robót 
budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, robót budowlanych 
wymagających jedynie zgłoszenia właściwemu organowi (art. 30 ust. 2 PB), a także robót 
budowlanych niewymagających ani pozwolenia, ani zgłoszenia. 

W tym miejscu warto wskazać, że zgodnie z art. 29 ust. 4 PB, roboty budowlane, o których 
mowa w ust. 1 i 2, wykonywane: przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków 
– wymagają pozwolenia na budowę (pkt 1), na obszarze wpisanym do rejestru zabytków –
wymagają dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 (pkt 2) – 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.

Zgodnie natomiast z art. 117 u.o.z., kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia 
prowadzi, między innymi, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 
w jego otoczeniu, podlega karze grzywny.



3.3.Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków

Zgodnie z art. 39 ust. 2 PB, pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do 
rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora 
Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków (podobnie art. 13 ust. 5 u.o.z.).

W związku z tym, że pod pojęciem robót budowlanych należy rozumieć również prace 
polegające na rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7 PB), a do wniosku o pozwolenie 
na rozbiórkę należy dołączyć pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów (art. 33 ust. 
4 pkt 5 PB), to w przypadku rozbiórki obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków 
odpowiednie zastosowanie znajdą regulacje i uwagi zawarte powyżej.



Skreślony z rejestru zabytków może zostać zabytek (lub jego część), który uległ zniszczeniu 
w stopniu powodującym utratę jego wartości historycznej, artystycznej lub naukowej albo 
którego wartość będąca podstawą wydania decyzji o wpisie do rejestru nie została 
potwierdzona w nowych ustaleniach naukowych. Co ważne, w przypadku skreślenia 
zabytku z rejestru zabytków, z rejestru tego skreśla się również otoczenie zabytku (art. 13 
ust. 1-3 u.o.z.).

Ponadto zwrócić należy uwagę na przepisy zawarte w art. 43-45 u.o.z., które regulują, 
między innymi, postępowanie wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub w jego otoczeniu 
prowadzonych bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków w nim 
określonych.



Dodatkowo, zgodnie z art. 47 u.o.z., wojewódzki konserwator zabytków może wznowić 
postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy 
obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru 
zabytków, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania 
badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i 
okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Wreszcie należy podkreślić, że odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 
innych warunków pozwolenia na budowę, które będzie wymagało uzyskania opinii, 
uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi, należy 
zakwalifikować jako odstąpienie istotne, które jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji 
o zmianie pozwolenia na budowę (art. 36a ust. 1 i 5 PB).



3.4.Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego w stosunku do obiektów 
budowlanych oraz obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków

Zgodnie z art. 39 ust. 3 PB, w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów 
niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na 
budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z 
wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Podkreślić trzeba, że dokonanie uzgodnienia, o którym mowa w art. 39 ust. 3 PB, spoczywa na 
organie prowadzącym postępowanie w przedmiocie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę i 
nie ma podstaw prawnych do nakładania takiego obowiązku na inwestora (por. wyrok WSA w 
Lublinie z dnia 31 stycznia 2013 r., II SA/Lu 1048/12, LEX nr 1298577).



Gminną ewidencję zabytków nieruchomych z terenu gminy prowadzi wójt (burmistrz, 
prezydent miasta; art. 22 ust. 4 u.o.z.; w większości przypadków na stronach internetowych 
urzędów gmin lub miast znajdują się wykazy obiektów budowlanych i obszarów ujętych w 
gminnej ewidencji zabytków). 

Sposób prowadzenia, między innymi, gminnych ewidencji zabytków 
określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. 
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji 
zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę 
niezgodnie z prawem. 

Do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków, w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w ustaleniach miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się, oprócz zabytków nieruchomych 
wpisanych do rejestru zabytków i ich otoczenia oraz ustaleń planów ochrony parków 
kulturowych, inne zabytki nieruchome wskazane przez wojewódzkiego konserwatora 
zabytków (art. 145 u.o.z.).



Zgodnie z art. 22 ust. 5 u.o.z., w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: zabytki 
nieruchome wpisane do rejestru zabytków (pkt 1), inne zabytki nieruchome znajdujące się 
w wojewódzkiej ewidencji zabytków (pkt 2), inne zabytki nieruchome wyznaczone przez 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków (pkt 3). W związku z powyższym, uzgodnienie z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków, o którym mowa w art. 39 ust. 3 PB, odnosi się do zabytków wskazanych jedynie 
w art.22 ust. 5 pkt 2 i 3 u.o.z.

Współdziałanie organów przy wydawaniu decyzji uregulowane zostało w art. 106 k.p.a., z 
tym, że w przypadku analizowanego uzgodnienia art. 39 ust. 4 PB stanowi lex 
specialis wobec art. 106 § 3 i 6 k.p.a. (do przedmiotowego postępowania uzgodnieniowego 
nie znajdują zastosowania przepisy k.p.a. dotyczące niezałatwienia sprawy w terminie i 
przewlekłego prowadzenia postępowania).

Zgodnie z art. 106 § 1 i 5 k.p.a., jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia 
stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej 
formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ, które następuje w 
drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie.



Organ administracji architektoniczno-budowlanej, zwracając się do wojewódzkiego 
konserwatora zabytków o zajęcie stanowiska musi zawiadomić o tym stronę (z art. 106 §
2k.p.a.). Co ważne, strony postępowania uzgodnieniowego prowadzonego przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków są tożsame ze stronami postępowania o wydanie 
pozwolenia na budowę (stronami tego postępowania są inwestor oraz właściciele, 
użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania 
obiektu; art. 28 ust. 2 PB jako lex specialis wobecart. 28 k.p.a. – stroną jest każdy, czyjego 
interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze 
względu na swój interes prawny lub obowiązek). 

Na marginesie w tym miejscu należy zauważyć, że w postępowaniu przed wojewódzkim 
konserwatorem zabytków, prowadzonym na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 u.o.z., 
zastosowanie znajdzie ogólna zasada wynikająca z art. 28 k.p.a., a strony takiego 
postępowania będą określone z uwzględnieniem zakresu wniosku strony (por. postanowienie 
NSA z dnia 2 października 2012 r., II OZ 821/12, LEX nr 1270274).



Wojewódzki konserwator zabytków w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę lub 
rozbiórkę obiektu budowlanego w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów ujętych 
w gminnej ewidencji zabytków, jest obowiązany zająć stanowisko w terminie 30 dni od dnia 
jego doręczenia (okres ten, zgodnie z art. 35 ust. 8 PB, nie jest wliczany do 65 dniowego 
terminu na załatwienie sprawy udzielenia pozwolenia na budowę). Niezajęcie stanowiska w 
tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań 
projektowych (domniemanie zgody organu konserwatorskiego; art. 39 ust. 4 PB). 

Stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków wyrażone w postanowieniu tego organu 
ma cechy dokumentu zawierającego opinię, czy konsultację specjalistyczną. Podkreślić, 
należy, że ostateczne stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków (por. uchwała 7 
sędziów NSA z dnia 9 listopada 1998 r., OPS 8/98, LEX nr 34728), jest stanowiskiem wiążącym 
dla organu administracji architektoniczno-budowlanej (negatywna opinia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków wyklucza możliwość udzielenia inwestorowi pozwolenia na budowę).



Niezasięgnięcie przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wymaganego przez art. 39 
ust. 3 PB stanowiska wojewódzkiego konserwatora zabytków nie stanowi rażącego naruszenia 
prawa, lecz jedynie może uzasadniać wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia na 
budowę lub rozbiórkę (art. 145 § 1 pkt 6 k.p.a.; por. wyrok NSA z dnia 29 grudnia 1986 r., II SA 
1035/86, LEX nr 9907).

Procedura legalizacyjna w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów ujętych w 
gminnej ewidencji zabytków będzie wymagała uzgodnienia konserwatorskiego (por. wyrok 
WSA w Krakowie z dnia 5 września 2013 r., II SA/Kr 648/13, LEX nr 1370809).



4. Nowe wymagania wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla 
osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach

Nowelizacje  ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadziły szereg zmian 
dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach.

Art. 36a. 
1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna występująca z wnioskiem o pozwolenie na 

prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich, 
badań architektonicznych, przy zabytku wpisanym do rejestru lub badań archeologicznych 
jest obowiązana zapewnić kierowanie tymi pracami oraz badaniami albo ich samodzielne 
wykonywanie przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2, 
art. 37b ust. 1 i 3, art. 37d ust. 1 albo art. 37e ust. 1.

2. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna występująca z wnioskiem o pozwolenie na 
prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru jest 
obowiązana zapewnić kierowanie tymi robotami oraz wykonywanie nadzoru 
inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37c.



Art. 37a. 

1. Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, 
prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia 
drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł 
sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po 
zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy 
brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach 
konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum 
będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 
ust. 1.



2. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, 
pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, 
prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która posiada:

1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo 
wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w 
zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub
2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie
– oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach 
restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych 
do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z 
kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują prace konserwatorskie, 
prace restauratorskie lub badania konserwatorskie, prowadzone przy zabytkach wpisanych do 
rejestru.



Art. 37b. 

1. Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach
będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią 
wpisaną do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite 
studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie 
wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub 
po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 
miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych 
przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w 
muzeum będącym instytucją kultury.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują prace konserwatorskie oraz 
prace restauratorskie, prowadzone przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru 
albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru.



3. Prace o charakterze technicznym w zakresie, o którym mowa w ust. 1, samodzielnie 
wykonuje osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł 
zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 
zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w 
tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była 
zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.

Art. 37c. 
Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach

nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone 
przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w 
robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 
lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.



Art. 37d. 

1. Badaniami architektonicznymi zabytków wpisanych do rejestru kieruje osoba, która:

1) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku 
architektura lub architektura i urbanistyka, lub

2) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program 
obejmował zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w 
zakresie prowadzenia badań architektonicznych w wymiarze co najmniej 60 godzin lub 
którym przypisano co najmniej 6 punktów ECTS, lub

3) ukończyła studia podyplomowe w zakresie prowadzenia badań architektonicznych
4) – oraz która po ukończeniu tych studiów przez co najmniej 6 miesięcy brała udział w 

badaniach architektonicznych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 
rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują badania architektoniczne 
zabytków wpisanych do rejestru.



Art. 37e. 

1. Badaniami archeologicznymi kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub 
jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała 
udział w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują badania archeologiczne.

Art. 37f. 

Przy ustalaniu udziału w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach 
konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych 
przy zabytku wpisanym do rejestru uwzględnia się udział w tych pracach, badaniach lub 
robotach, prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile były one prowadzone 
przed dniem 26 sierpnia 2011 r.



Art. 37g. 

1. Udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach 
konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, 
prowadzonych odpowiednio przy zabytku wpisanym do rejestru, inwentarza muzeum 
będącego instytucją kultury lub zaliczanym do jednej z kategorii, o których mowa w art. 
64 ust. 1, oraz badaniach archeologicznych, lub zatrudnienie przy tych pracach lub 
badaniach w muzeum będącym instytucją kultury, potwierdzają świadectwa, w tym 
dotyczące odbytych praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zaświadczające udział w 
tych pracach, badaniach lub robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez 
kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace, badania lub roboty były 
wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy 
obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum będącym instytucją kultury, lub 
zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.

2. Udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach 
konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych 
prowadzonych przed dniem 26 sierpnia 2011 r. przy zabytku niewpisanym do rejestru 
zabytków potwierdzają świadectwa, inne dokumenty lub zaświadczenia, o których mowa 
w ust. 1.



Art. 37h. 

1. Wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w art. 37a, art. 37b, art. 37d i art. 37e, 
mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za 
równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.

2. Doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 37a, art. 37b i art. 37d, może być 
nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, 
prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych, 
prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do 
jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1.



5. Uprawnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w czasie wykonywania robót 
budowlanych w zabytkach

Nadzór konserwatorski wprowadzają przede wszystkim przepisy art. 38 – 45  ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Art. 38. 
1. Wojewódzki konserwator zabytków lub działający z jego upoważnienia pracownicy 

wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków prowadzą kontrolę przestrzegania i stosowania 
przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

2. W upoważnieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się osobę lub osoby upoważnione do 
przeprowadzenia kontroli, kontrolowaną osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną, 
miejsce i zakres kontroli oraz podstawę prawną do jej przeprowadzenia.



3. Przy wykonywaniu kontroli wojewódzki konserwator zabytków lub osoby, o których mowa 
w ust. 1, są uprawnione do:

1) wstępu na teren nieruchomości, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie zniszczenia lub 
uszkodzenia zabytku;

2) oceny stanu zachowania, warunków przechowywania i zabezpieczenia zabytków
wpisanych do rejestru, a także zabytków znajdujących się w muzeach, bibliotekach oraz w 
zbiorach lub zasobach innych państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek 
samorządu terytorialnego, w terminie uzgodnionym z ich właścicielem lub posiadaczem;

3) sprawdzania zgodności wszelkich działań podejmowanych przy zabytkach wpisanych do 
rejestru oraz prowadzonych badań archeologicznych z zakresem lub warunkami 
określonymi w pozwoleniu i zatwierdzoną dokumentacją;

4) żądania ustnych lub pisemnych informacji w zakresie niezbędnym dla ustalenia stanu 
faktycznego dotyczącego zakresu kontroli;

5) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z 
zakresem kontroli;

6) dokonania wpisu w dzienniku budowy w zakresie określonym przepisami Prawa 
budowlanego.



4. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności kontrolowanej osoby fizycznej albo 
kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub upoważnionej przez niego osoby, z 
zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

4a. Wojewódzki konserwator zabytków może wystąpić z wnioskiem do właściwego 
miejscowo komendanta Policji o jej pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia 
czynności kontrolnych.
4b. Na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwy miejscowo komendant 
Policji jest obowiązany do zapewnienia osobom, o których mowa w ust. 1, pomocy Policji 
w toku wykonywania czynności kontrolnych.

5. Czynności kontrolne dotyczące zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru, które są w 
zarządzie państw obcych albo są użytkowane przez przedstawicieli dyplomatycznych i 
konsularnych tych państw lub przez inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów 
lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, mogą być wykonywane za zgodą 
tych przedstawicieli lub osób.



Art. 39. 

1. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz 
doręcza kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej jednostki 
organizacyjnej.

2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym 
ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków 
tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.

3. Protokół podpisują kontrolujący i kontrolowana osoba fizyczna albo kierownik 
kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub upoważniona przez niego osoba, którzy mogą 
wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.

4. W razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowaną osobę fizyczną albo 
kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub upoważnioną przez niego osobę, 
kontrolujący czyni o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może w terminie 
7 dni przedstawić swoje pisemne uwagi wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.



Art. 40. 
1. Na podstawie ustaleń wynikających z kontroli wojewódzki konserwator zabytków może 

wydać zalecenia pokontrolne kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi 
kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

2. Wojewódzki konserwator zabytków może odstąpić od wydania zaleceń pokontrolnych i 
wydać decyzję, o której mowa w art. 43, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 1, art. 49 
ust. 1 lub art. 50 ust. 1.

3. W przypadku kontroli jednostki organizacyjnej wojewódzki konserwator zabytków może 
zażądać przeprowadzenia postępowania służbowego lub innego przewidzianego 
prawem przeciwko osobom winnym dopuszczenia do powstania uchybień i 
poinformowania go w określonym terminie o podjętych działaniach zmierzających do 
usunięcia tych uchybień.

Art. 41. 
W razie stwierdzenia, że działanie lub zaniechanie kontrolowanej osoby fizycznej albo 
kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub jej pracownika narusza przepisy art. 
108-118 ustawy, wojewódzki konserwator zabytków kieruje odpowiednio do Policji, 
prokuratury albo sądu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.



Art. 42. 
Generalny Konserwator Zabytków może podejmować czynności, o których mowa w art. 38 
ust. 3, art. 39, art. 40 ust. 1 i 3 oraz art. 41, jeżeli jest to konieczne ze względu na szczególną 
wagę sprawy. Przepisy art. 38 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

Art. 43. 
Wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję o wstrzymaniu wykonywanych bez jego 
pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu:
1) prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich lub architektonicznych 

przy zabytku wpisanym do rejestru;
2) robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu;
3) badań archeologicznych;
4) innych działań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6-8 i 10-12.



Art. 44. 

1. Decyzja, o której mowa w art. 43, wygasa po upływie 2 miesięcy od dnia jej doręczenia, 
jeżeli w tym terminie wojewódzki konserwator zabytków nie wyda decyzji:
1) nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, 

z określeniem terminu wykonania tych czynności, albo
2) nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków

na prowadzenie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku, przy
czym wniosek o wydanie tego pozwolenia składa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
od dnia doręczenia decyzji, albo

3) nakładającej obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia 
wykonywanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku do zgodności z 
zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych 
czynności.



1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu 
warunków zabudowy i zagospodarowania wpływające na realizację inwestycji

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie 
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku planu miejscowego określenie sposobów zagospodarowania i warunków 
zabudowy terenu następuje w formie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w formie decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a sposób zagospodarowania terenu i warunki 
zabudowy dla innych inwestycji ustala się w formie decyzji o warunkach zabudowy.
Ustalenia mpzp lub w/w decyzji  kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania 
prawa własności nieruchomości.



1a. Wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję w sprawie pozwolenia, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie 
tego pozwolenia.

2. W przypadku nieuzyskania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, albo niewykonania 
obowiązku określonego w ust. 1 pkt 3, wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję 
nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z 
określeniem terminu wykonania tych czynności.

3. Po wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, wojewódzki konserwator 
zabytków wydaje pozwolenie na wznowienie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych 
działań przy zabytku.

4. Osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów o zabytkach lub naruszyła zakres i warunki 
określone w pozwoleniu, jest obowiązana na swój koszt wykonać czynności nakazane w 
decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w ust. 2.



Art. 45. 

1. W przypadku gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków
lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wykonano 
przy zabytku wpisanym do rejestru prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty 
budowlane, badania konserwatorskie, architektoniczne lub podjęto inne działania, o 
których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6-8 i 10-12, wojewódzki konserwator zabytków wydaje 
decyzję:

1) nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, 
określając termin wykonania tych czynności, albo

2) zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób 
i w określonym terminie.

2. Przepis art. 44 ust. 4 stosuje się odpowiednio.



6. Dokumenty i rozstrzygnięcia niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych
Art. 28. PB [Rozpoczęcie robót budowlanych; strony postępowania w sprawie pozwolenia 
na budowę]

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

Roboty 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.



7. Przebieg procesu budowlanego: obowiązki inwestora, obowiązki uprawnionych 
uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru 
inwestorskiego,

Zgodnie z art. 17 Prawa budowlanego uczestnikami procesu budowlanego są:

1) inwestor;

2) inspektor nadzoru inwestorskiego;

3) projektant;

4) kierownik budowy lub kierownik robót.



Każdemu z nich ustawodawca powierzył szereg obowiązków i przypisał wiele praw, które 
prawidłowo wykonywane gwarantują zachowanie należytej jakości wybudowanych 
obiektów oraz bezpieczeństwa podczas realizacji robót budowlanych. Należy jednak 
pamiętać, że obowiązków przypisanych poszczególnym uczestnikom procesu 
budowlanego w PB żaden z nich nie może się zrzec. Wyjątek stanowi inwestor, który może 
swoje prawa i obowiązki powierzyć innemu podmiotowi. 

W ten sposób powstała instytucja „inwestora zastępczego”, który w określonym zakresie 
będzie zastępował „inwestora właściwego”. Zakres, w jakim inwestor zastępczy 
reprezentuje inwestora właściwego, wynika z zawartej między nimi umowy, zatem 
wszelkie roszczenia regulowane są wyłącznie na drodze cywilnej i pr. bud. nie ma w tym 
przypadku żadnego zastosowania. 

Należy jednak podkreślić, że wszystkie czynności podejmowane przez inwestora 
zastępczego są i tak podejmowane na rzecz i na ryzyko inwestora właściwego. 
Powierzając inwestorowi zastępczemu reprezentowanie swoich interesów na budowie, 
inwestor właściwy powinien zagwarantować sobie maksimum bezpieczeństwa przez 
dokładne sprawdzenie i prawidłowe sporządzenie umowy.



Określenie praw i obowiązków w PB dla każdego z uczestników procesu budowlanego nie 
oznacza, że każdy z nich nie może przyjmować na siebie, oprócz ustawowych, również innych 
obowiązków, które nie wynikają z PB Tak np. projektant może kierować budową realizowaną 
według jego projektu, albo sprawować na niej nadzór inwestorski, jeżeli oprócz uprawnień do 
projektowania ma uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

Każdy z nich może wykonywać czynności związane z zaopatrzeniem budowy lub zajmować się 
sprawami pracowniczymi lub rozliczeniami finansowymi. Jednak to wszystko, co wykracza 
poza uregulowania ustawowe, jest wykonywane na podstawie kontraktów zawieranych 
pomiędzy poszczególnymi podmiotami i PB nie ma w tych przypadkach zastosowania.



7.1.Inwestor jako uczestnik procesu budowlanego

Artykuł 18 stwierdza, że

ust.1.do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem 
zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności 
zapewnienie:
1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub 

warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych - przez osoby o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

ust.2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.
ust.3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.



7.2.Obowiązki i prawa projektanta

Art. 20. 1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:

1)opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami 
określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających 
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne 
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 
zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu 
budowlanego;
1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 
specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia;
1c) określenie obszaru oddziaływania obiektu;



2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z przepisów;

3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
3a) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w 
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 
883 oraz z 2015 r. poz. 1165);

4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w 
zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego.



2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego 
pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę 
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 
specjalności.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:
1) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych;
2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne 
jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

4. Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego 
dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Art. 21. Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:
1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej 
realizacji;
2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:
a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.



7.3.Obowiązki i prawa kierownika budowy

Art. 21a. 1. Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w 
art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót 
budowlanych i produkcji przemysłowej.

1a. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:
1) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów  robót budowlanych 
wymienionych w ust. 2 lub
2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 
będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność 
planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.



2. W planie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów 
robót budowlanych:

1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 
przysypania ziemią lub upadku z wysokości;

2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;

3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
9) wymagających użycia materiałów wybuchowych;
10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych



3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót 
budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres i formę:
a) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
– mając na uwadze specyfikę projektowanego obiektu budowlanego;

2) szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, o których mowa w ust. 2, mając na 
uwadze stopień zagrożeń, jakie stwarzają poszczególne ich rodzaje.



Art. 22. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz 
ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi 
punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska 
przyrodniczego i kulturowego;

2) prowadzenie dokumentacji budowy;

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie 
budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, 
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia:
a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót 

budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie 
lub kolejno,

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich 
poszczególnych etapów;



3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania 
robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, 
o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 
1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu 
wykonywanych robót budowlanych;

3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę 
osobom nieupoważnionym;

3e) zapewnienie przy wykonywaniu rob budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie 
z art. 10;

4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 
zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;



5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót 
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających 
zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub 
ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy 
oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a 
także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.



Art. 23. Kierownik budowy ma prawo:

1) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one 
uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 
usprawnienia procesu budowy;

2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

Art. 24. 1. Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest 
dopuszczalne.

2. Przepisy ust. 1 oraz art. 22 i art. 23 stosuje się odpowiednio do kierownika robót.



7.4.Rola inspektora nadzoru inwestorskiego

Art. 19.

1. Właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek 
ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru 
autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub 
robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 
określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest 
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listę obiektów 
budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ podczas nakładania na 
inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.



Art. 25. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej;

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

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych 
obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 
inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.



Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
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 dokument potwierdzających 
dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Art. 27. Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów 
nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich 
jako koordynatora ich czynności na budowie.



8. Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na 
budowę- jak uniknąć samowoli budowlanej albo zminimalizować jej konsekwencje?

Prowadzenie robót w aspekcie „istotnego odstąpienia” od pozwolenia na budowę

• zmiana pozwolenia na budowę
• samowolne odstąpienie



W pozwoleniu na budowę następuje zatwierdzenie projektu budowlanego, w tym zasad 
zagospodarowania działki lub terenu oraz mogą być określone inne warunki np. szczególne 
dotyczące prowadzenia robót budowlanych. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie 
z tymi ustaleniami i warunkami. Prawo budowlane dopuszcza jednak możliwość 
odstępstwa od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę w 
trakcie prowadzenia prac budowlanych. 

Zgodnie z art. 36a ust.1 Prawa budowlanego – każde istotne odstąpienie od 
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest 
możliwe jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Natomiast 
nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 
pozwolenia na budowę jest – o czym mowa w art. 36 ust. 5 Prawa budowlanego – co do 
zasady dopuszczalne bez konieczności uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. 



Niestety w obowiązujących regulacjach nie została zawarta ani definicja istotnego odstąpienia 
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, ani 
definicja nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 
warunków pozwolenia na budowę. W praktyce istnieje duży problem, jakie zmiany należy 
kwalifikować jako istotne, jakie zaś jako nieistotne.

To projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu 
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę – o czym stanowi art. 36a ust.6 
Prawa budowlanego. 

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt4 Prawa budowlanego, do podstawowych obowiązków projektanta 
należy m.in. sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu 
w zakresie: 



a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem 
(a więc również dokonania odstąpienia od zatwierdzonego projektu, w szczególności 
odstąpienia istotnego), 

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

Projektant nie jest odpowiedzialny za skutkujące istotnym odstąpieniem zmiany w 
projekcie, które zostały dokonane bez jego zgody, wiedzy i bez konsultacji z nim – bez 
względu na fakt, czy dokonane zostały samowolnie przez wykonawcę, czy też na zlecenie 
inwestora.

W przypadku zakwalifikowania odstępstwa jako nieistotne, projektant jest obowiązany –
o czym mowa w art. 36a ust.6 Prawa budowlanego – zamieścić w projekcie budowlanym 
odpowiednie informacje dotyczące odstępstwa (zarówno rysunek, jak i opis). 



8.1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 
pozwolenia na budowę – zmiana pozwolenia na budowę

8.1.1. Uwagi ogólne
Pojęcie „istotnego odstąpienia" od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 
warunków pozwolenia na budowę, wynikające z art. 36a  Prawa budowlanego, wprowadzone 
zostało do ustawy trzy lata po jej uchwaleniu - nowelizacją z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 
Nr 111, poz. 726). Początkowo funkcjonowało ono jako pojęcie niedookreślone, gdyż 
ustawodawca pozostawił trud jego zdefiniowania praktyce orzeczniczej organów administracji 
publicznej i sądów administracyjnych. 

Problemy i rozbieżności, które wyłoniły się w tej praktyce, zaowocowały próbą 
doprecyzowania tego pojęcia nowelizacją z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 93, poz. 888), 
skorygowaną następnie nowelizacją z dnia 28 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1364). Nie 
stworzono jednak definicji pojęcia „istotne odstąpienie". 

Brzmienie przepisu art.36a ust.5  dopuszcza bowiem nadal różne interpretacje, a w 
orzecznictwie sądów administracyjnych nadal podkreśla się często, że interpretacja tego 
pojęcia pozostawiona jest uznaniu administracyjnemu (np. wyrok NSA z dnia 21 grudnia 2010 
r., II OSK 1032/09). 



W świetle art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego, „nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego 
projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania 
decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy: 

1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, 
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni 

zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, 
3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 

niepełnosprawne, 
4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, 
5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu 
6) oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, 

wymaganych przepisami szczególnymi." 



Na tle tego przepisu powstaje pytanie, czy każda – nawet najmniejsza - zmiana w zakresie tu 
wskazanym, powinna być traktowana jako odstąpienie istotne oraz czy mogą być uznane za 
istotne odstąpienie inne ważne zmiany np. w konstrukcji, a więc czy katalog zawarty w tym 
przepisie ma charakter zamknięty (wyczerpujący), czy tylko przykładowy. 

W doktrynie często zwraca się uwagę, że katalog przesłanek wymieniony w art.36a ust.5 
Prawa budowlanego, nie stanowi wyliczenia zamkniętego, co pozostawia organom 
administracji szeroki zakres uznania.



8.1.2.Orzecznictwo w zakresie „istotnego odstąpienia” od warunków pozwolenia na 
budowę

W orzecznictwie sądów administracyjnych jednoznacznie ustalono jedynie negatywny 
zakres pojęcia „istotne odstąpienie" – zarysowując wyraźną granicę pomiędzy stanami 
faktycznymi objętymi  art. 36a Prawa budowlanego (a więc sytuacją, gdy wymagana jest 
zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku samowoli – legalizacja w trybie 
określonym w tym przepisie i art. 51 ust. 1 pkt 3), a sytuacją, gdy należałoby uzyskać 
całkowicie nową decyzję o pozwoleniu na budowę, zaś w przypadku samowoli zastosować 
art. 48 Prawa budowlanego. 



I tak nie ma wątpliwości co do tego, że zastosowanie art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego jest 
możliwe tylko w przypadku tożsamości obiektu oznaczonego w pozwoleniu na budowę, z 
obiektem którego planowane odstępstwa dotyczą, gdyż „istotne odstąpienie" w rozumieniu 
omawianego przepisu nie może oznaczać wybudowania całkiem innego obiektu (np.wyrok 
WSA w Warszawie z dnia 2 marca 2010 r., VII SA/Wa 1756/09, oraz wyrok NSA z 31 stycznia 
2008 r., II OSK 1924/06). 

Całkiem innego, tj. „pozbawionego charakterystycznych parametrów i cech właściwych dla 
obiektu zatwierdzonego w pierwotnym pozwoleniu na budowę, choćby jego przeznaczenie 
było podobne czy nawet identyczne" (wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 grudnia 2010 r., VII 
SA/Wa 1703/10, oraz wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 listopada 2005 r., VII SA/Wa 
600/05). 



Przepis art. 36a znajduje bowiem zastosowanie „w sytuacji konieczności dokonania 
korekty pozwolenia na budowę z powodu istotnego odstąpienia od pierwotnego projektu 
budowlanego, a nie całkowitej zmiany projektowanego przedsięwzięcia"; tożsamość 
obiektu, pozwalająca na zatwierdzenie istotnych odstępstw, musi zatem dotyczyć cech 
takich jak kubatura czy usytuowanie na działce (wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 
czerwca 2011 r., VII SA/Wa 2478/10,). Także „projekt dobudowania przez inwestora do 
budynku mieszkalno-usługowego nowego budynku o funkcji garażu nie może świadczyć o 
zmianie charakterystycznych parametrów, o jakich mowa w art. 36a ust. 5 pkt 2 p.b., tego 
pierwszego" (wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 listopada 2009 r., VII SA/Wa 1439/09). 

Natomiast kolejnej rozbudowy obiektu po zakończeniu robót budowlanych objętych 
pozwoleniem na budowę nie można zakwalifikować jako istotnego odstępstwa od 
projektu budowlanego zatwierdzonego tym pozwoleniem na budowę (wyrok NSA z dnia 
23 kwietnia 2008 r., II OSK 1845/2006).



Jeśli chodzi o ustalenie, co jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu 
budowlanego, w orzecznictwie można odnaleźć pewną konsekwencję w kwalifikacji 
niektórych stanów faktycznych. Dotyczy to następujących kwestii: 

• Sam fakt, że inwestycja - po dokonaniu zmian w zatwierdzonym projekcie spełnia 
parametry określone w decyzji o warunkach zabudowy (np. co do wysokości, kubatury 
itp.) nie oznacza, że wprowadzone zmiany nie mają charakteru istotnego (wyrok WSA 
w Warszawie z dnia 29 lipca 2009 r., VII SA/Wa 611/09). 

• Pominięcie wykonania podpiwniczenia budynku, bez względu na przyczynę takiego 
stanu rzeczy, niewątpliwie wpływa na określone w pozwoleniu na budowę 
charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności na jego kubaturę 
i liczbę kondygnacji. Takie odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, 
zgodnie z art. 36a ust. 1 dopuszczalne było jedynie po uprzednim uzyskaniu decyzji o 
zmianie pozwolenia na budowę (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 16 listopada 2010 r., II 
S.A./Ol 935/10). 



 Wybudowanie budynku o niedopuszczalnej w świetle decyzji udzielającej pozwolenia 
na budowę oraz decyzji o warunkach zabudowy liczbie kondygnacji stanowi istotne 
odstąpienie od warunków udzielonego pozwolenia na budowę (wyrok WSA w Lublinie 
z dnia 29 grudnia 2009 r., II SA/Lu 555/09). 

 Niezachowanie wymaganej przez przepisy prawa odległości od granicy z działką 
sąsiednią jest istotnym odstępstwem od projektu budowlanego (wyrok WSA w 
Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2009 r., II SA/Bd 898/08); Samowolne zmniejszenie 
odległości budynku od granicy działki, tj. z planowanej 3,00 m, do 1,9 m stanowi 
istotne odstępstwo w rozumieniu przepisów art. 36 a i art. 51 ust.1 pkt3 Prawa 
budowlanego. (wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 kwietnia 2008 r., II 
SA/Go 824/07). 



 Prowadzenie robót budowlanych, które zmieniają zamierzony sposób użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części stanowi w świetle art. 36a ust. 5 pkt 6 Prawa budowlanego 
istotne odstępstwo. Stwierdzenie tego rodzaju odstępstwa wymaga porównania funkcji, 
formy i konstrukcji obiektu budowlanego, rozwiązań technicznych i przede wszystkim 
zamierzonego sposobu użytkowania zawartych w projekcie budowlanym z rzeczywistym 
stanem wykonanych robót budowlanych. 

Nie można przyjmować, że zagadnienie to stanowić będzie przedmiot zainteresowania 
organu nadzoru budowlanego dopiero na etapie zawiadomienia o zakończeniu budowy 
lub pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.(...). Zmiana sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części w trakcie użytkowania stanowi inny rodzaj samowoli 
budowlanej (wyrok NSA z dnia 28 stycznia 2010 r., II OSK 191/09). 



8.1.3. Istotne a nieistotne odstąpienie – rozbieżności w orzecznictwie

Na tle art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego, w szczególności w kwestii zmian dotyczących 
parametrów obiektu oraz jego usytuowania na działce (a także usytuowania urządzeń 
budowlanych związanych z obiektem) zarysowują się obecnie w orzecznictwie sądów 
administracyjnych (podobnie jak w praktyce organów nadzoru budowlanego) dwie linie 
interpretacyjne - bardziej liberalna oraz bardziej restrykcyjna. 



W myśl bardziej liberalnych poglądów nie każda zmiana w zakresie wskazanym w art. 36a ust. 
5  jest zawsze zmianą istotną – nawet w tym przypadku można bowiem mówić o pewnej 
gradacji odstępstw, dopuszczającej niewielkie zmiany. Podkreślić trzeba, że w świetle tych 
orzeczeń ocena, czy mamy do czynienia ze zmianą nieistotną musi być dokonana w 
kontekście parametrów całej inwestycji, nie można czynić tu żadnych generalnych założeń. 
Linię te prezentuje przykładowo wyrok WSA w Krakowie z dnia 28 czerwca 2011 r. (II SA/Kr 
535/11), w który sąd stwierdził: „To, czy w danym przypadku odstąpienie od projektu zostanie 
uznane za "istotne odstąpienie", zależy od okoliczności sprawy. 

O tym, czy dane odstępstwo ma charakter istotny, winien decydować całokształt okoliczności 
konkretnego przypadku. Brak jest uzasadnienia dla twierdzenia, że identyczna modyfikacja 
parametrów wskazanych w art. 36a ust. 5 może być uznana za istotną niezależnie od układu 
konkretnych okoliczności faktycznych zaistniałych w rozpoznanej przez organ sprawie. 

Orzekając w przedmiocie istnienia istotnych odstępstw, organ nie może poprzestać na 
ustaleniu jednej z okoliczności wskazanych przez ustawodawcę w art. 36a ust. 5. 
Obowiązkiem organu jest przeprowadzenie dodatkowych rozważań celem ustalenia, czy 
stwierdzone odstępstwo ma w realiach rozpoznawanego przypadku charakter istotny. Cecha 
ta winna znajdować uzasadnienie w dodatkowych jeszcze okolicznościach, rzutujących na 
charakter stwierdzonej zmiany." 



Natomiast bardziej restrykcyjna linia orzecznicza wychodzi z założenia, że treść art.36a ust.5  
nie dopuszcza żadnej gradacji w ocenie odstąpienia – a więc nawet najmniejsze odstąpienie 
w zakresie wskazanym w tym przepisie musi być traktowane jako istotne (niezależnie od tego, 
czy wymaga, czy nie wymaga zmiany decyzji o warunkach zabudowy). 

Można tu wskazać m.in. wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 maja 2010 r. (VII SA/Wa 145/10). 
W takim rozumieniu każda zmiana parametrów czy lokalizacji obiektu budowanego, 
niezależnie od tego, jak duża i czy dotyczy ona samej bryły budynku wyznaczonej 
przegrodami budowlanymi, czy też zewnętrznych elementów architektonicznych (jak np. 
taras) lub urządzeń budowlanych, powinna zostać uznana za zmianę istotną. 

Ilustracją tych rozbieżności są poniższe orzeczenia (pogrupowane tematycznie). 



8.1.3.1. W zakresie dotyczącym parametrów obiektu budowlanego i jego lokalizacji:

 wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 marca 2011 r. (II S.A./Go 915/10): „1. 
W art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego wymieniono przypadki, kiedy odstąpienie od 
zatwierdzonego projektu budowlanego jest istotne. Należy jednak dodać, iż przepis ten 
nie definiuje przypadków istotnego odstąpienia w sposób wyczerpujący, pozostawiając 
rozstrzygnięcie właściwemu organowi w ramach uznania administracyjnego. Zatem 
kwalifikacja stopnia odstąpienia musi wynikać z wszechstronnego i dogłębnego 
rozważenia wszystkich okoliczności faktycznych sprawy. 2. Samo odstąpienie od 
obmiarów ustalonych w zatwierdzonym projekcie budowlanym nie musi 
automatycznie stanowić odstąpienia istotnego." 



 wyrok WSA w Lublinie z dnia 18 lutego 2009 r. (II Sa/Lu 786/08): „Podniesienie rzędnej 
izolacji poziomej fundamentów o 29 cm w stosunku do zatwierdzonego projektu 
budowlanego nie stanowi samo w sobie istotnego odstępstwa, to jednak fakt 
podwyższenia ścian fundamentowych ponad ustalony poziom zero budynku, nawet przy 
wybudowaniu ścian nośnych w zaprojektowanej wysokości i następnie wylanie posadzki 
poniżej rzędnej izolacji poziomej wpływa na zwiększenie kubatury wewnętrznej budynku. 

Skoro inwestor podniósł poziom izolacji poziomej o ok. 30 cm obowiązany jest - chcąc 
nawiązać się do zatwierdzonego projektu - do obniżenia poziomu posadzki o tę wartość 
poniżej poziomu tej izolacji. Zwiększenia kubatury w takiej sytuacji nie zniweluje nawet 
ułożenie od spodu stropu ocieplenia ze styropianu o grubości 10 cm. 



Wykonanie w ten sposób prac uprawnia do stwierdzenia, iż stanowią one istotne odstąpienia 
od warunków zatwierdzonego projektu budowlanego. Ponadto zmiana konstrukcji stropu 
spowodowała podwyższenie jego górnego poziomu o ok. 10 cm. Ten fakt również wyczerpuje 
przesłanki istotnego odstąpienia zawarte w art.36a ust.5 Prawa budowlanego art.36a ust.5 
Prawa budowlanego. 

Niewykluczone jest, iż podwyższenie poziomu stropu wpłynie również na naruszenie 
określonych w projekcie parametrów określających konstrukcję dachu budynku (wysokość 
kalenicy, długość połaci dachowych oraz kąt ich pochylenia). Inwestor chcąc nawiązać się do 
zaprojektowanego poziomu kalenicy zmuszony będzie do "wywłaszczenia" połaci dachowych, 
zmieniając tym samym określone wymiary konstrukcyjne dachu (...)." 



 wyrok WSA w Gdańsku z dnia 29 maja 2008 r. (II SA/Gd 117/08): „Za istotne odstępstwo 
należy uznać budowę obiektu o większej liczbie kondygnacji oraz o innym 
"przeznaczeniu", jak też zmianę zamierzonego sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części, czy też budowę obiektu o innym przeznaczeniu. 
Przekroczenie wymiarów szerokości garażu o 10 cm można uznać za odstępstwo 
nieistotne. Nieznaczna zmiana elewacji, geometrii dachu, w szczególności kąta 
nachylenia, wysokości kalenicy układu połaci dachowych nie jest kwalifikowana jako 
istotne odstępstwo od warunków pozwolenia na budowę (...)." 

 wyrok WSA w Lublinie z dnia 12 października 2010 r. (II SA/Lu 362/10): „W świetle art. 
36a ust. 1 i 5 pkt 1 pr. bud., zmiana usytuowania obiektu budowlanego na działce, a więc 
i zmiana odległości tego obiektu od granic działek sąsiednich stanowi istotne odstąpienie 
od zatwierdzonego projektu budowlanego, gdyż zmiana taka należy do zakresu objętego 
projektem zagospodarowania działki lub terenu i wymagane jest do tego uzyskanie przez 
inwestora decyzji o zmianie pozwolenia na budowę." 



 wyrok WSA w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2008 r. (II S.A./Po 154/08): „Zmiana lokalizacji 
obiektu z mocy art. 36 a ust. 5 pkt 1 pr. bud. stanowi istotne odstąpienie od 
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę 
powodujące zmianę w projekcie zagospodarowania działki." 

 wyrok WSA w Łodzi z dnia 24 lipca 2008 r. (II SA/Łd 963/07): „Przez istotne odstąpienie od 
zatwierdzonego projektu budowlanego należy rozumieć między innymi zmianę lokalizacji 
obiektu budowlanego, która pociąga za sobą zmianę warunków zabudowy i sposobu 
zagospodarowania terenu." 

 wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 maja 2011 r. (VII SA/Wa 38/11): „Zmiana kubatury 
obiektu i zmiana zagospodarowania terenu zgodnie z art. 36a pr. bud. stanowi istotną 
zmianę wymagające uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę." 



8.1.3.2. W zakresie dotyczącym instalacji i urządzeń budowlanych:

W tym zakresie najczęściej sądy administracyjne traktują dokonane odstępstwa jako 
nieistotne (za wyjątkiem odstępstw w zakresie lokalizacji urządzeń, które są różnie 
kwalifikowane). Wskazać tu można następujące wyroki: 

 wyrok WSA w Szczecinie z dnia 2 lipca 2008 r. (II SA/Sz 416/08): „Odstępstwo od 
zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie instalacji centralnego 
ogrzewania polegające na wykonaniu w miejsce gazowego ogrzewania, ogrzewania w 
technologii wymiany ciepła z zastosowaniem ogrzewania podłogowego, jest nieistotnym 
odstąpieniem od zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego." 

 wyrok WSA w Łodzi z dnia 30 maja 2008 r. (II SA/Łd 271/08): „Wykonanie przez 
inwestorów szczelnego zbiornika na ścieki w innym miejscu niż ustalone w pozwoleniu na 
budowę jest istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego 
wymagającym uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, o której mowa w art. 
36a ust. 1 pr. bud. (...) Zmianę przebiegu przyłącza wodnego i elektrycznego NN nie można 
zakwalifikować do istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego." 



 wyrok WSA w Gliwicach z dnia 8 stycznia 2009 r., II S.A./Gl 743/08): „Inwestor w trakcie 
prowadzonych robót był uprawniony jedynie do włączenia się do istniejącej wcześniej 
instalacji odprowadzającej wody opadowe. Tym samym realizacja odmiennego sposobu 
odprowadzania wód opadowych stanowiła odstępstwo od zatwierdzonego projektu. 
Tego rodzaju odstępstwo nie miało jednak charakteru istotnego w rozumieniu art. 50 
ust.1 pkt 4 w zw. z art. 36a ust. 5 pr. bud." 

 wyrok NSA z 28 października 2008 r. (II OSK 973/07): „Umieszczenie w ścianie 
dodatkowego otworu wentylacyjnego - nie połączonego z żadną instalacją wewnętrzną 
stanowi nieistotne odstąpienie od warunków pozwolenia na budowę, nie wymagające 
zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, w rozumieniu art. 36a ust. 5 pr. bud." 



8.1.3.3. W zakresie dotyczącym zamierzonego sposobu użytkowania obiektu:

Odnotować tu należy nie występującą w innych orzeczeniach tendencję do uzależnienia 
kwalifikacji prawnej od tego, czy zmiana mieści się w granicach wyznaczanych decyzją o 
warunkach zabudowy. Choć z treści art. 36a ust. 5 pr. bud. wynika, że kwestia ta co do zasady 
nie jest rozstrzygająca - tj. za istotne mogą być uznane także odstępstwa nie wymagające 
zmiany decyzji o warunkach zabudowy (choć każde odstąpienie wymagające zmiany decyzji o 
warunkach zabudowy musi być zakwalifikowane jako istotne), to w tym przypadku część 
judykatury skłania się ku traktowaniu tego kryterium jako mającego charakter sine qua non. 

Wskazać tu można: 
 wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 maja 2007 r. (VII SA/Wa 504/07): „(...) Zmiana 

przeznaczenia obiektu ze stajni na pieczarkarnię stanowi istotne odstąpienie od 
zatwierdzonego projektu budowlanego tylko wówczas, gdy pociąga za sobą zmianę 
warunków zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu." 

 wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 grudnia 2005 r. (VII SA/Wa 792/05): „Przez istotne 
odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego należy rozumieć między innymi 
zmianę przeznaczenia obiektu budowlanego, która pociąga za sobą zmianę warunków 
zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu." 



 wyrok WSA w Gdańsku z dnia 29 maja 2008 r. (II SA/Gd 117/08): „(...) Zmiana użytkowania 
dachu garażu jako tarasu, i w swojej istocie wykonanie garażu z tarasem użytkowym, 
stanowi istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego." 

 wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 lipca 2004 r., IV SA 4879/02): „Gdyby zatwierdzony 
projekt budowlany przewidywał garaż wolno stojący, a inwestor wybudowałby garaż 
podziemny, należałoby to zakwalifikować jako "istotne odstąpienie od zatwierdzanego 
projektu budowlanego" (...). Garaż z racji swoich funkcji jest pomieszczeniem o zupełnie 
innym przeznaczeniu niż budynek mieszkalny. 

Po spełnieniu określonych wymagań, garaż może się mieścić w bryle budynku 
mieszkalnego, wymaga to jednak wyeksponowania w osnowie decyzji o pozwoleniu na 
budowę, gdyż w samym pojęciu "jednorodzinnego budynku mieszkalnego" nie mieści się 
garaż." 



1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu 
warunków zabudowy i zagospodarowania wpływające na realizację inwestycji

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie 
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku braku planu miejscowego określenie sposobów zagospodarowania i warunków 
zabudowy terenu następuje w formie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w formie decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a sposób zagospodarowania terenu i warunki 
zabudowy dla innych inwestycji ustala się w formie decyzji o warunkach zabudowy.
Ustalenia mpzp lub w/w decyzji  kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania 
prawa własności nieruchomości.



8.1.3.4. W pozostałym zakresie objętym projektem budowlanym:

Dotyczy to m.in. zmian w zakresie użytych materiałów lub zmian elewacji.

 wyrok WSA w Kielcach z dnia 22 listopada 2007 r. (II SA/Ke 518/07): „Zmianę konstrukcji 
ścian i stropu istniejącego budynku związaną z wymianą ścian i stropu z drewnianych na 
murowane zakwalifikować należy do istotnych odstępstw w rozumieniu art. 36a ust. 1." 

 wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 maja 2007 r. (VII SA/Wa 504/07): „Nie można 
zakwalifikować jako istotnego odstępstwa otworu okiennego w części mieszkalnej ściany 
usytuowanej w odległości 3 m od granicy działki." 



 wyrok WSA w Lublinie z dnia 18 lutego 2009 r. (II Sa/Lu 786/08): „(...) Również zmiana 
przez inwestora materiałów budowlanych użytych do konstrukcji ścian zewnętrznych, 
rezygnacja z wykonania nad otworami nadproży oraz wykonanie w ścianie wschodniej 
dodatkowych otworów stanowi o dokonaniu istotnych odstępstw." 

 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 lipca 2005 r. (VII SA/Wa 1507/04): „Zmiana konstrukcji 
dachu i nadmurowanie ścian szczytowych budynku stanowią istotne odstępstwa od 
ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę." 



8.1.3.5. Istotne odstąpienie od innych warunków pozwolenia na budowę:

Gdy mowa o odstąpieniu od innych warunków pozwolenia na budowę, w grę wchodzą 
jedynie warunki wskazane w art. 36a ust. 1 pr. bud. Przepis ten umożliwia określenie w 
decyzji o pozwoleniu na budowę - „w razie potrzeby" – szczególnych warunków 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, czasu użytkowania 
tymczasowych obiektów budowlanych i terminów ich rozbiórki, jak również terminów 
rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, 
wreszcie określenie szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie. 



Ten problem pojawia się w jednak orzecznictwie niezwykle rzadko. Wskazać tu można 
przykładowo wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 listopada 2005 r. (VII SA/Wa 641/05), 
dotyczący nadzoru autorskiego. WSA stwierdził co następuje: „1. Ustanowienie nadzoru 
autorskiego jest czynnością obejmującą całość inwestycji. Jeżeli w pozwoleniu budowlanym 
zamieszczono warunek dotyczący obowiązków inwestora w zakresie ustanowienia kierownika 
budowy, inspektora nadzoru czy nadzoru autorskiego, to każdy z tych podmiotów ma 
przypisaną przez prawo konkretną rolę do wypełnienia w procesie inwestycyjnym. Prawo nie 
dopuszcza w ogóle możliwości zaprzestania pełnienia nałożonych obowiązków, w tym 
pełnienia nadzoru autorskiego. 



Z art. 44 pkt 3 PB wynika, że może zmienić się tylko osoba pełniąca taką funkcję, do 
obowiązków inwestora należy zaś zawiadomienie o takiej zmianie i dołączenia stosownego 
oświadczenia. Jak z powyższego wynika, dla wypełnienia tego obowiązku bez znaczenia jest 
w jakiej fazie znajduje się budowany obiekt a także jaki zakres prac na budowie już 
wykonano. 

2. Ze względu na wagę pełnionych w procesie inwestycyjnym funkcji i prawnych celów 
ustanowienia nadzoru autorskiego, nie można uznać niewykonania warunków pozwolenia 
w tym zakresie za nieistotne odstąpienie od jego warunków. W żadnym też razie nie stoi na 
przeszkodzie tej ocenie treść art. 36a ust. 5 PB, który jedynie wyklucza możliwość uznania 
za odstąpienie nieistotne, gdy w sprawie wystąpią wymienione tam okoliczności. Nie 
oznacza to jednak, że inne niewymienione tam okoliczności nie mogą być zaliczone do 
kategorii istotnego odstąpienia od warunków określonych w pozwoleniu budowlanym." 

8.1.4. Podsumowanie
Niewątpliwie istniejące w orzecznictwie rozbieżności co do sposobu interpretacji 
postanowień art. 36a PB nie sprzyjają pewności prawa i komplikują niejednokrotnie proces 
inwestycyjny, kierując go na drogę postępowania „naprawczego" przed organami nadzoru 
budowlanego.



9. Zakończenie robót budowlanych.

9.1. Podlegające reglamentacji administracyjnej przystąpienie do użytkowania 
obiektu budowlanego

Zakończenie robót budowlanych, w zależności od ich rodzaju i przebiegu procesu budowy, 
wiąże się z koniecznością podjęcia różnych działań przez inwestora. Ustawodawca 
zdecydował się bowiem na odrębne uregulowania w tym zakresie w odniesieniu do robót 
budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Obowiązek podjęcia 
przez inwestora stosownych działań może wynikać także z faktu stwierdzenia przez właściwy 
organ działań zakwalifikowanych jako samowola budowlana, a także z okoliczności 
planowania przystąpienia do użytkowania przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.



I tak - co do zasady - do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie 
wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego 
organu o zakończeniu budowy. Oznacza to, że budowa obiektu budowlanego zrealizowana 
na podstawie przedmiotowej decyzji winna zakończyć się skierowaniem stosownego 
zawiadomienia do właściwego organu administracji publicznej. Wymogu takiego 
ustawodawca nie wprowadził w odniesieniu do pozostałych kategorii robót budowlanych, 
a więc prac polegających na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 

W związku z powyższym, do użytkowania przebudowanego lub wyremontowanego obiektu 
budowlanego można przystąpić bez konieczności dokonania zawiadomienia o zakończeniu 
robót budowlanych, przy czym dotyczy to również sytuacji, gdy 
prowadzenie robót wymagało uzyskania pozwolenia na budowę.



Ustawodawca wprowadził również - jako wyjątek od opisanej powyżej zasady - wymóg 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. I tak - zgodnie z art. 55 pkt 1 pr. 
bud. - przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną 
decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na jego wzniesienie jest wymagane pozwolenie 
na budowę i jest on zaliczony do jednej z następujących kategorii obiektów budowlanych: V, 
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX. 

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - o czym mowa w art. 55 pkt 2 i 3 pr. bud. - jest 
wymagane również wówczas, gdy w postępowaniu mającym na celu legalizację 
samowoli budowlanej zatwierdzono projekt budowlany, a także gdy przystąpienie do 
użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót 
budowlanych.



Podkreślenia wymaga, że dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane w odniesieniu do wszystkich kategorii robót 
budowlanych. W odniesieniu do robót budowlanych, które nie zostały wskazane powyżej, nie 
przewidziano bowiem żadnego środka reglamentującego możliwość przystąpienia do 
użytkowania obiektu, przy którym roboty te były prowadzone.

Wskazać należy również, że legalne przystąpienie do użytkowania obiektu 
budowlanego kończy proces budowy. Z tą chwilą kończy się również byt prawny inwestora, 
którego miejsce zajmuje właściciel lub zarządca obiektu budowlanego.



1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu 
warunków zabudowy i zagospodarowania wpływające na realizację inwestycji

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie 
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku braku planu miejscowego określenie sposobów zagospodarowania i warunków 
zabudowy terenu następuje w formie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w formie decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a sposób zagospodarowania terenu i warunki 
zabudowy dla innych inwestycji ustala się w formie decyzji o warunkach zabudowy.
Ustalenia mpzp lub w/w decyzji  kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania 
prawa własności nieruchomości.



9.2.Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Złożenie przez inwestora zawiadomienia o zakończeniu budowy jest równoznaczne z 
wyrażeniem chęci przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. Zawiadomienie to 
inicjuje bowiem jeden z trybów, które mogą być uruchomione po zakończeniu robót 
budowlanych, a przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego. 

Jego przedmiotem jest weryfikacja złożonej przez inwestora dokumentacji 
przeprowadzonych robót budowlanych, a także ocena, czy z technicznego punktu widzenia 
możliwe jest przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego.



W tym "uproszczonym" postępowaniu rozstrzygnięcie zasadniczo nie przybiera postaci decyzji 
administracyjnej. Pozytywne rozstrzygnięcie dla inwestora stanowi bowiem milcząca 
akceptacja właściwego organu. Do przedmiotowego postępowania - podobnie jak w 
przypadku trybu uruchamianego zgłoszeniem przez inwestora zamiaru wykonywania robót 
budowlanych - nie mają w pełni zastosowania przepisy kodeksu postępowania 
administracyjnego.

Nadto czynności prowadzone przez organ właściwy w przedmiocie przyjęcia zawiadomienia 
o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i przystąpienia do jego użytkowania nie 
następują przy udziale stron postępowania, o których mowa w art. 28 k.p.a. Podmioty 
zainteresowane mogą więc kwestionować przyzwolenie organu na przystąpienie do 
użytkowania obiektu budowlanego wyłącznie w trybie przepisów działu VIII kodeksu 
postępowania administracyjnego.



9.3.Pozwolenie na użytkowanie

Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego w określonych przypadkach może być 
uzależnione od uprzedniego uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Postępowanie 
jurysdykcyjne w tym zakresie inicjuje wniosek inwestora, który - co do zasady - należy złożyć 
po zakończeniu robót budowlanych. 

Przedmiotem postępowania w zakresie pozwolenia na użytkowanie jest sprawdzenie, czy 
obiekt budowlany został wykonany zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę, a w związku z tym, czy możliwe jest przystąpienie do 
jego użytkowania. 

Przedmiotowe postępowanie - w odróżnieniu od procedury inicjowanej złożeniem 
zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego - wiąże się z 
przeprowadzeniem kontroli budowy.



Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie następuje w formie 
decyzji administracyjnej. Istotą tej decyzji jest nabycie uprawnienia do użytkowania 
obiektu budowlanego wskazanego we wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 
Zaznaczenia wymaga, iż pozwolenie na użytkowanie może być wydane wyłącznie w 
odniesieniu do istniejącego obiektu budowlanego. 

Niedopuszczalne jest bowiem prowadzenie tego postępowania w przypadku, gdy obiekt nie 
został jeszcze wybudowany 1407 . Niedopuszczalne jest także prowadzenie postępowania w 
przedmiocie pozwolenia na użytkowanie w odniesieniu do obiektu budowlanego, który jest 
użytkowany legalnie. Dotyczy to także sytuacji, gdy przystąpienie do jego użytkowania nie 
zostało poprzedzone wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.



10. Zmiana sposobu użytkowania obiektu bądź jego części.

10.1.Podlegające reglamentacji administracyjnej działania kwalifikowane jako zmiana 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - zgodnie z art. 71 
ust. 1 pkt 2 pr. bud. - należy rozumieć w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w 
obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa 
pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska 
bądź wielkość lub układ obciążeń. 

Ustawodawca - w wyniku użycia w art. 71 ust. 1 pr. bud. zwrotu "rozumie się w szczególności" 
- nie zawarł w tym przepisie wyczerpującej definicji pojęcia zmiany sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części, ograniczając się jedynie do wskazania najbardziej 
powszechnych przykładów tej zmiany.



Przepis ten nie zawiera zatem wyczerpującego katalogu przesłanek stanowiących o zmianie 
sposobu użytkowania, a w normie tej mieści się także inne niż wymienione tam działanie, 
które wpływa na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Przyjąć więc należy, że 
brzmienie art. 71 ust. 1 pr. bud. oddaje intencję ustawodawcy w zakresie określenia granic 
reglamentacji ze strony organów administracji publicznej i nie może być pomijane przy 
ocenie, czy nastąpiła zmiana sposobu użytkowania. 

Zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części sprowadza się zatem głównie do 
potrzeby ustalenia, czy i w jakim stopniu podjęcie lub zaniechanie w 
obiekcie budowlanym lub jego części działalności związanej z jego użytkowaniem wpływa na 
zmianę wymagań stawianych obiektowi, związanych głównie z bezpieczeństwem jego 
dalszego, zmienionego sposobu użytkowania.



Ocena ta sprowadza się do porównania pierwotnego i zamierzonego sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części i zestawienia tych ustaleń ze zintensyfikowaniem 
dotychczasowego sposobu użytkowania obiektu, z punktu widzenia oddziaływania zmian na 
warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-
sanitarne, ochrony środowiska, a także wielkość lub układ obciążeń. 

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego należy więc rozumieć nie tylko 
przeznaczenie obiektu lub jego części do innego rodzaju użytkowania, lecz także 
zintensyfikowanie dotychczasowego sposobu jego użytkowania, jeżeli wywołuje to skutki 
określone w art. 71 pr. bud. Zwiększenie realizowanej w obiekcie budowlanym lub jego części 
działalności wytwórczej lub usługowej może bowiem spowodować niekorzystne dla otoczenia 
skutki.



W związku z powyższym stwierdzić należy, iż każde podjęcie bądź zaniechanie działalności 
w obiekcie budowlanym lub jego części, powodujące skutki o charakterze wskazanym 
w art. 71 ust. 1 pr. bud., należy kwalifikować jako zmianę sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części, przy czym zmiana sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części może polegać też na działaniu, które nie wiąże się z 
wykonywaniem robót budowlanych. 

Oznacza to, że nie każda zmiana działalności w obiekcie budowlanym lub jego części jest 
prawnie istotna, ale tylko taka, która wpływa na zmianę wymagań stawianych obiektowi, 
związanych głównie z bezpieczeństwem jego sposobu użytkowania.

W związku z powyższym - mając na uwadze, iż ustawodawca nie wskazał wyczerpującej 
definicji pojęcia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - na 
właściwe organy został nałożony obowiązek szczególnie starannego, zgodnego z 
doświadczeniem życiowym określenia sposobu użytkowania, a zwłaszcza ewentualnej 
zmiany tego sposobu lub jej braku oraz starannego i wszechstronnego uzasadnienia 
podjętego na tej podstawie rozstrzygnięcia.



Zasadą jest, że zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga 
dokonania zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania. Jeżeli jednak zamierzona zmiana sposobu 
użytkowania wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania 
pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w tej sprawie następuje w decyzji o pozwoleniu na 
budowę.

Jeśli zaś planowana zmiana sposobu użytkowania wymaga wykonania robót 
budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych -
do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4 pr. bud.



Podkreślenia wymaga również, że samowolne - czyli bez wymaganego zgłoszenia lub 
pozwolenia - dokonanie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 
skutkuje zastosowaniem przez właściwy organ nadzoru budowlanego uprawnień policyjnych. 
Oznacza to, że zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 
można skutecznie dokonać wyłącznie przed przeprowadzeniem przedmiotowych zmian w 
obiekcie, a to dlatego, że dokonanie przedmiotowego zawiadomienia po wprowadzeniu tych 
zmian nie wywołuje skutków prawnych. 

Zatem w przypadku, gdy faktycznie zmieniono już sposób użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części, bezprzedmiotowe jest prowadzenie postępowania po 
wpłynięciu zgłoszenia zamiaru dokonania zmiany sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części 1630 . Dotyczy to również przypadków, gdy zmiana 
sposobu użytkowania wymaga rozstrzygnięcia w formie decyzji o pozwoleniu na budowę.



10.2.Zgłoszenie zamiaru dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub 
jego części

Zgłoszenie zamiaru dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części oznacza chęć wprowadzenia zmian w tym zakresie. Zgłoszenie to inicjuje 
postępowanie, które - co do zasady - nie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. 

Pozytywne rozstrzygnięcie stanowi bowiem milcząca akceptacja właściwego organu 
administracji publicznej. Postępowanie to jest więc postępowaniem "uproszczonym", do 
którego nie mają w pełni zastosowania przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.



Przedmiotem tego postępowania jest analiza materiałów przedłożonych wraz ze zgłoszeniem 
zamiaru dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a 
także ocena, czy w konkretnym przypadku dopuszczalna jest zamierzona zmiana sposobu 
użytkowania.

Wskazać należy także, że czynności prowadzone przez organ właściwy w przedmiocie 
przyjęcia zgłoszenia zamiaru dokonania zmiany sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części nie następują przy udziale stron postępowania, o 
których mowa w art. 28 k.p.a. Podmioty zainteresowane mogą więc kwestionować 
przyzwolenie organu na dokonanie zmiany sposobu użytkowania objętej przedmiotowym 
zgłoszeniem wyłącznie w trybie przepisów działu VIII kodeksu postępowania 
administracyjnego.



10.3.Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonana bez 
wymaganego zgłoszenia bądź pomimo sprzeciwu właściwego organu

Dokonanie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez 
wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ 
administracji architektoniczno-budowlanej skutkuje zastosowaniem sankcji przewidzianych 
przez ustawodawcę. I tak samowolna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub 
jego części zagrożona jest karą grzywny.
Nadto konsekwencją wskazanego naruszenia prawa może być wydanie nakazu przywrócenia 
poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
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