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PROCES INWESTYCYJNY 
 

Remont, przebudowa i modernizacja  
obiektów zabytkowych 

Etapy 

 Etap urbanistyczny: 

 Ustalenia MPZP 

 Udział WKZ 

 Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 

 Udział WKZ 

 Etap budowlany 

 Pozwolenie na budowę 

albo 
Zgłoszenie 

 Udział WKZ 

 Zakończenie budowy: 
 Zawiadomienie o zakończeniu budowy 

albo 

 Pozwolenie na użytkowanie 

 
ustawa z dnia 27 marca 2003 r.   
o planowaniu 
 i zagospodarowaniu przestrzennym 

 

7 października 2016 r zm. Dz.U.2016.1579  art. 83  
wnoszenie wniosków za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej  

31 sierpnia 2016 r.   zm. Dz.U.2016.1250  art. 26  
 minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 

16 lipca  2016 r.   zm. Dz.U.2016.961  art. 10  
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

2 lipca 2016 r.   zm. Dz.U.2016.904  art. 40 
 o działaniach antyterrorystycznych 

4 czerwca 2016 r.  tj.  Dz.U.2016.778  

 

W planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym uwzględnia się 

 wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury 

 walory architektoniczne i krajobrazowe; 

 wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych; 

 wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej; 

 wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 
niepełnosprawnych; 

 walory ekonomiczne przestrzeni; 

 prawo własności; 

 potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; 

 potrzeby interesu publicznego; 

 potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych; 

  zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
oraz planem zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej; 

 zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych; 

 potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności  
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Studium gminne 
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy jest  
formą realizacji obowiązku prowadzenia polityki przestrzennej 
przez samorządowe władze gminne. 

 Sporządzenie i uchwalenie studium jest obowiązkowe. 

 Studium zawiera ustalenia wiążące przy sporządzaniu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 Studium jest sporządzane dla całego obszaru gminy.  

 Studium nie jest aktem prawa miejscowego  
(akt wewnętrznego kierownictwa) 

 W studium uwzględnia się: 
 zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 

 ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa 

 strategii rozwoju gminy, o ile gmina nią dysponuje 

Art. 10. ust 1 
W studium uwzględnia się: 

 dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 

 stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 

 stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego; 

 stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
 rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt krajobrazowy 

granic krajobrazów priorytetowych; 
 warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 

 zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 

 potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności: 

 analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 

 prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych 
ośrodka wojewódzkiego, 

 możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, 
służących realizacji zadań własnych gminy, 

 bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę; 

 stanu prawnego gruntów; 

 występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych; 

 występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 

 występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania 

dwutlenku węgla; 

 występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych; 

 stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz 

gospodarki odpadami; 

 zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych; 

 wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej 

 

Art. 19. ust.1   OZiOnZ 

 W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
w MPZP uwzględnia się,  
w szczególności ochronę: 

 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich 

otoczenia; 

 innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w 

gminnej ewidencji zabytków; 

 parków kulturowych. 

W studium  
określa się w szczególności: 

 uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, 
 kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z audytu krajobrazowego,  

 kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy; 

 obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i 
uzdrowisk; 

 obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

 kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

 obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 

 obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami 
planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów; 

 obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 
podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni publicznej; 

 obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary 

wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 

 kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych; 

 obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 

 obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności 

gospodarczej, zgodnie z przepisami o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady; 

 obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji; 

 obszary zdegradowane; 

 granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

 obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w 
gminie. 
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Art. 11  ustawy  o PiZP 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po 
podjęciu przez radę gminy uchwały o 
przystąpieniu do sporządzania studium: 

 występuje o opinie dotyczące 
rozwiązań przyjętych w projekcie 
studium do: 

  właściwego WKZ 

 

 

Plan miejscowy 

 Stanowi podstawę  
planowania przestrzennego w gminie 

 Jest aktem prawa miejscowego,  
co oznacza, że wiąże zarówno organy gminy i 
instytucje publiczne jak i obywateli 

 Jest sporządzany fakultatywnie  
dla obszaru gminy lub jej części 

 Stanowi bezpośrednią podstawę do  
wydania pozwoleń na budowę  
– funkcja realizacyjna planu 

 Nie narusza ustaleń studium 

Art.15 w MPZP  

określa się obowiązkowo: 
 przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 

 zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

 zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 

 zasady kształtowania krajobrazu; 

 zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej; 

 wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

 zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność 
zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny 

udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną 
wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów; 

 granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, 
terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, 
krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego 
województwa; 

 szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 

 szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

 sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

 stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę; 

 

Art.15 w MPZP  

określa się obowiązkowo 

 granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie 
odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią , 
obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa; 

 szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 

 szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

 sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

 stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę 

 granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 

 granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 

 granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 

  granice terenów pod budowę urządzeń  wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW, oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w 

zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania 
tych urządzeń na środowisko; 

 granice terenów pod budowę obiektów handlowych 

 granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 
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Art.15 ustawa o PiZP 
MPZP może określać 

 granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 

 granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 

 granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 

  granice terenów pod budowę urządzeń  wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o 
mocy przekraczającej 100 kW, oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami 
w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego 
oddziaływania tych urządzeń na środowisko; 

 granice terenów pod budowę obiektów handlowych 

 granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 

 granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 

umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych 

decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o 
znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub 
przedsięwzięcia Euro 2012; 

 granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez 
masowych; 

 granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące 
prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej 

 granice terenów zamkniętych, i granice stref ochronnych terenów zamkniętych; 

Uzgodnienia MPZP 
 Art. 17 ustawa o PiZP 

 Wójt po podjęciu przez 
radę gminy uchwały o 
przystąpieniu do 
sporządzania MPZP 
występuje o 
uzgodnienie projektu 
planu z: 

 właściwym WKZ 

w zakresie kształtowania 
zabudowy i 

zagospodarowania terenu 

 

 

 Art. 20 ustawy OZiOnZ  

 

 

  

 

Projekty i zmiany MPZP 
podlegają uzgodnieniu z 

 WKZ 

w zakresie kształtowania 

zabudowy i 
zagospodarowania terenu. 

 

Obowiązek sporządzenia 
MPZP 

Art. 16 ust.6 ustawy o OZiOnZ 

Dla obszarów, na których utworzono  
park kulturowy, sporządza się obowiązkowo miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 

Art. 16 ust.1a. Rada gminy ogłasza w prasie miejscowej oraz przez 
obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej 

miejscowości, o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego, 
określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących 

projektu uchwały o utworzeniu parku kulturowego, nie krótszy jednak 

niż 21 dni od dnia ogłoszenia. 

  Art.10 ust.3 ustawy o PiZP 
Obowiązek przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w przypadku, o którym mowa w 
ust. 2 pkt 8, powstaje po upływie 3 miesięcy od dnia ustanowienia 

tego obowiązku. 
 

 

 

 

Wyrok z dnia 17 marca 2016 r. II OSK 1808/14  
Ograniczenie prawa własności w wyniku 
utworzenia parku kulturowego.  

 Utworzenie parku kulturowego stanowi prawną formę ochrony 

zabytków w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy z 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. Konsekwencje wynikające z 

objęcia ustawowym obowiązkiem sporządzenia i uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie chronionym 

niewątpliwie mają ścisły związek z ograniczeniem 

konstytucyjnego prawa własności nieruchomości, nie naruszają 
jednak istoty tego prawa i są wynikiem zamierzonego i celowego 

działania ustawodawcy, mieszczącego się w uprawnieniach 

konstytucyjnych do stanowienia prawa. Prawo własności, mimo 
bowiem, iż podlega konstytucyjnej ochronie, nie jest prawem 

absolutnym i doznaje szeregu ograniczeń wynikających z ustaw, 

co jest zgodne z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 
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Nowe dokumenty 
planistyczne 

 Audyt krajobrazowy 
 Plan zagospodarowania przestrzennego 

miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka 
wojewódzkiego 
jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

 Ramowe studium związku metropolitalnego 
 Uchwała o wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego i rewitalizacji 
 Miejscowy Plan Zagospodarowania 

przestrzennego Rewitalizacji 
 Uchwała reklamowa  

zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i 
urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń , ich gabarytów, standardy jakościowe oraz 
rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 

 

MPZP 
Rewitalizacji 

 Rewitalizacja  
stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 
obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób 
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na 
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 
interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego 
programu rewitalizacji. 

 Rada gminy wyznacza,  
w drodze uchwały, z własnej inicjatywy albo na 
wniosek wójta, obszar zdegradowany i obszar 
rewitalizacji. 

 

MPZP rewitalizacji  
ustalenia dodatkowe 

 zasady kompozycji przestrzennej nowej zabudowy i harmonizowania 
planowanej zabudowy z zabudową istniejącą; 

 ustalenia dotyczące charakterystycznych cech elewacji budynków; 

 szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania i wyposażenia 
terenów przestrzeni publicznych, w tym urządzania i sytuowania zieleni, 

koncepcji organizacji ruchu na drogach publicznych oraz przekrojów ulic; 

 zakazy i ograniczenia dotyczące działalności handlowej lub usługowej; 

 Max. powierzchnię sprzedaży obiektów handlowych, 
 w tym obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o wskazanej  

w planie maksymalnej powierzchni sprzedaży i ich dopuszczalną liczbę; 

 zakres niezbędnej do wybudowania infrastruktury technicznej, społecznej 

lub lokali  
- w przypadkach  realizacji inwestycji głównej (inwestycji celu publicznego) na 
nieruchomości niezabudowanej -zobowiązanie się inwestora do budowy na swój koszt i 
do nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy inwestycji uzupełniających w postaci 

infrastruktury technicznej, społecznej lub lokali mieszkalnych. 

 

Uchwała reklamowa - 
ustalenia 

 zasady i warunki sytuowania: 

 obiektów małej architektury, 

  tablic reklamowych i  

 urządzeń reklamowych oraz  

 ogrodzeń,  

 ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane.  

 zasady i warunki sytuowania szyldów, gabaryty oraz liczbę 
szyldów, które mogą być umieszczone na danej nieruchomości 
przez podmiot prowadzący na niej działalność. 

 zakaz sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i 
urządzeń reklamowych, z wyłączeniem szyldów. 
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Uchwała reklamowa 
- inny akty prawa miejscowego (Pb)  

Uchwała może: 

 wskazywać rodzaje obiektów małej architektury,  
które nie wymagają dostosowania do:  

 zakazów,  

 zasad lub  

 warunków określonych w uchwale; 

 wskazywać obszary oraz rodzaje ogrodzeń dla których 
następuje zwolnienie z obowiązku dostosowania 
ogrodzeń istniejących w dniu jej wejścia w życie do  

 zakazów,  

 zasad lub  

 warunków określonych w uchwale. 

 

Definicja-  
Inwestycje celu publicznego  

 działania o znaczeniu lokalnym (gminnym)  
i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim  
i krajowym), a także  
krajowym (obejmującym również inwestycje 
międzynarodowe i ponadregionalne),  
oraz metropolitalnym  
(obejmującym obszar metropolitalny)  
bez względu na status podmiotu podejmującego  
te działania oraz źródła ich finansowania, 
stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 
6 ustawy  
o gospodarce nieruchomościami; 

  
(od 1 stycznia 2016 r.) 

 

 
 

 
 

Art. 6  ustawy o GN   1/3 
Tekst jednolity   Dz.U.2016.2147 t.j.  

 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  

 wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie; 

 wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu 
lotniczego, w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i 

urządzeń; 

 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; 

 budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla 

 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 

 

Art. 6       2/3 
 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; 

 opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

 ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych 
hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary 

terroru komunistycznego; 

  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; (od 18 listopada 

2015 r)  
* teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, 

ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach  
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Art. 6       3/3 
 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,  
a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług 

 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; 

 poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością 
górniczą 

  poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 
węgla oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla; 

 zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; 

 ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej; 

 ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody; 

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

  

Ustalanie warunków zabudowy  
i zagospodarowania terenu 

Decyzje 

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

W przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego określenie 
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy 
terenu następuje w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 

 lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w 
drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

 sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy 
dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o 
warunkach zabudowy  

Wymagalność decyzji WZiZT  
z małej nowelizacji PB 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji 
 Decyzji o ustaleniu lokalizacji 

wymaga inwestycja celu 
publicznego 

 
 

 
 

 
 

 

 art. 50 ust. 2a: 

W przypadku braku MPZP,  

budowa sieci, o których mowa w art. 
29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane ,  

Decyzja o warunkach zabudowy 

 Decyzji o warunkach zabudowy 
wymaga:  
 zmiana zagospodarowania terenu 

polegające na budowie, lub 
wykonaniu innych robót 
budowlanych 

 zmiana sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego, 

 zmiana zagospodarowania terenu  
(niewymagająca pozwolenia na 
budowę) 

 art. 59 ust. 2a: 

W przypadku braku MPZP,  

budowa obiektów budowlanych, o 
których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 
1a i 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

– Prawo budowlane. 
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Zwolnienia 

Nie wymagają wydania  
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
albo decyzji o warunkach zabudowy 

 roboty budowlane:  
polegające na remoncie, montażu lub przebudowie,  
jeżeli: 
 nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i  

 nie powodują zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego oraz  

 nie zmieniają jego formy architektonicznej i  

 nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, 

 niewymagające pozwolenia na budowę 

Nie wymaga wydania decyzji 

 jednorazowa zmiana zagospodarowania terenu  
trwająca do roku.  

Warunki ustalenia  
warunków zabudowy 

 co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej 
drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na 
określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy  
w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów 
budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności 
wykorzystania terenu 

 teren ma dostęp do drogi publicznej 
 istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest 

wystarczające dla zamierzenia budowlanego 
 teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo 
był objęty zgodą uzyskaną do miejscowych planów, sprzed 
1995r.  

 zgodność z przepisami odrębnymi 

Warunki lokalizacji 
inwestycji celu publicznego 

 teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na 
cele nierolnicze i nieleśne albo był objęty 
zgodą uzyskaną do miejscowych planów, 
sprzed 1995r.  

 zamierzenie jest zgodne z przepisami 
odrębnymi 

 

Zawartość wniosku 

 określenie granic terenu objętego wnioskiem, na kopii mapy 
zasadniczej lub na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego 
wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, 

w skali 1:500 lub 1:1000,  
a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000; 

 charakterystykę inwestycji, obejmującą: 

 określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania 

lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury 
w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, 

 określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz 
charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia 

i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu 
podlegającej przekształceniu -w formie opisowej i graficznej, 

 określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji  

 dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko; 
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Uzgodnienia: 
 ministrem właściwym ds zdrowia 

 WKZ - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami 
ochrony zabytków,  

(art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) oraz 
ujętych w gminnej ewidencji zabytków; 

 dyrektorem właściwego urzędu morskiego  

 właściwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do udokumentowanych 
złóż kopalin i wód podziemnych; 

 starostą, jako właściwym organem ochrony środowiska - w odniesieniu do terenów 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ( zm. 1.01.2015r) 

 organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji 

wodnych; 

 dyrektorem parku narodowego; 

 RDOŚ; 

 właściwym zarządcą drogi; 

 wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą  

 dyrektorem RZGW. 

 właściwym organem PSP i wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska  

 

Procedura uzgodnień   

 Uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 Kpa, 
z tym że  
zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi.  

 W przypadku niezajęcia stanowiska przez 
organ uzgadniający (WKZ)  
w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia 
wystąpienia o uzgodnienie –  
uzgodnienie uważa się za dokonane. 

Wyrok z dnia 8 marca 2011 r.  
IV SA/Wa 1375/10 

 Postępowanie uzgodnieniowe jest postępowaniem wpadkowym obejmującym 
jedynie wycinek postępowania głównego. Organ uzgadniający dokonuje 
oceny projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie przyznanych mu 
przepisami prawa uprawnień. Celem działania (...) Konserwatora Zabytków 
oraz Generalnego Konserwatora Zabytków jest podejmowanie działań 
mających na celu ochronę zabytków. Jednym ze sposobów tej ochrony jest 
uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy, jeśli planowana 
inwestycja ma być zrealizowana na obszarze objętym jedną z form kontroli 
zabytków. (...) Konserwator Zabytków oraz Minister Kultury dokonali 
szczegółowej i wnikliwej oceny planowanej inwestycji w celu ustalenia, czy 
nie wpłynie ona negatywnie na walory zabytkowe strefy ochrony 
konserwatorskiej "(...)". Zdaniem Sądu, ocena ta została dokonana 
prawidłowo i nie budzi zastrzeżeń. W aktach sprawy znajduje się wizualizacja 
projektowanej przebudowy budynku, która potwierdza trafność oceny 
dokonanej przez organy administracji. Wyjaśnione zostały wszystkie istotne 
okoliczności niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy, a tym samym nie można 
mówić o naruszeniu przez organy administracji wymogów wynikających z art. 
7 k.p.a. oraz art. 77 § 1 k.p.a. 

Zawieszenie postępowania 

Postępowanie można zawiesić: 

 na okres 12licp/9wz miesięcy od dnia 
złożenia wniosku w celu umożliwienia 
gminie  

 podjęcia prac planistycznych  
– w terminie 2 miesięcy 

 uchwalenia planu miejscowego  
– w terminie 12/9 miesięcy 

https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
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Zawieszenie postępowania 

Postępowanie zawiesza się: 

 na okres 9 miesięcy od 
dnia złożenia wniosku 
(w przypadku odmowy 
uzgodnienia decyzji z 
uwagi na przewidywaną 
realizację zadań 
samorządowych albo 
rządowych) 

Postępowanie zawiesza się: 

 na okres 9 miesięcy od 
dnia złożenia wniosku 
(w przypadku odmowy 
uzgodnienia decyzji z 
uwagi na przewidywaną 
realizację zadań 
samorządowych albo 
rządowych) 

 do czasu uchwalenia planu  
dot. obszaru w odniesieniu do 
którego istnieje obowiązek 

sporządzenia planu) 

Od 18 listopada 2015 r. 

w przypadkach 
 Wniosek o wydanie decyzji 

o LiCP  

dot.  inwestycji, której 
lokalizacja może nastąpić 

wyłącznie  
w oparciu o ustalenia MPZP,  

skutkuje  
odmową wszczęcia 

postępowania. 

 Uchwała Rady Gminy o wyznaczeniu 
obszaru zdegradowanego i rewitalizacji,  
lub strefy rewitalizacji może przewidywać  
zakaz wydawania decyzji o WZ  
dla wszystkich albo określonych w 
uchwale zmian sposobu zagospodarowania 
terenu. Organ: 
 odmawia wszczęcia postępowania w/s WZ, jeżeli 

wnioskowana inwestycja jest objęta zakazem 
określonym w tej uchwale; 

 zawiesza postępowanie w/s wydania albo zmiany 
decyzji o WZ, wszczęte i niezakończone przed dniem 
wejścia w życie uchwały, jeżeli wnioskowana inwestycja 
jest objęta zakazem określonym w uchwale; 

 podejmuje zawieszone postępowanie w/s wydania 
albo zmiany decyzji o WZ, w przypadku utraty mocy 
obowiązującej  uchwały, jeżeli dla terenu objętego 
wnioskiem o wydanie albo zmianę decyzji o warunkach 
zabudowy nie obowiązuje plan miejscowy. 

Ustalenia decyzji 

 rodzaj inwestycji, 
 warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu 

oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych w 
tym: 

 warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, 

 ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej, 

 obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i 
komunikacji, 

 wymagań dotyczących ochrony interesów osób 
trzecich, 

 ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych 

 linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczone na 
mapie, 

 

KPA i LEX specjalis  LICP  

 Przez obwieszczenie i w sposób zwyczajowo przyjęty 
zawiadamia się: 
 o wszczęciu postępowania, 
 o miejscu, warunkach terminie udostępnienia projektu 

decyzji, 

 o wydanych w postępowaniu postanowieniach, 
 o wydaniu decyzji lokalizacyjnej 

 Pisemnie zawiadamia się: 
 inwestora, 
 właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na 

których będą lokalizowane inwestycje. 

 W postępowaniu nie stosuje się  
art.31 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego  
(zawiadamianie organizacji społecznych zainteresowanych 
udziałem w postępowaniu) 
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Procedura    LICP 

 W przypadku niewydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji 
inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia złożenia 

wniosku  wojewoda wymierza temu organowi, w drodze postanowienia 
karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.  

 Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

postanowienia o wymierzeniu kary.  
W przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej, podlega ona ściągnięciu w 

trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

 Do terminu nie wlicza się: 
  terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności,  

 okresów zawieszenia postępowania oraz  

 okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od 
organu 

LEX specjalis – dla LICP 

Postępowanie 
odwoławcze 

 Odwołanie powinno 
zawierać: 

 zarzuty, 

 istotę i zakres żądania, 

dowody uzasadniające 
żądanie. 

Postępowania 
nadzwyczajne 

 Po upływie 12 miesięcy  

od doręczenia lub 
ogłoszenia decyzji: 

 nie stwierdza się 
nieważności decyzji, 

 nie uchyla się decyzji 
we wznowionym 
postępowaniu. 

 

Wygaszanie decyzji 

Organ stwierdza wygaśnięci decyzji 
 w trybie art. 162 § 1 pkt.1 KPA, 
jeżeli: 

inny wnioskodawca uzyskał 
pozwolenie na budowę, 

uchwalono plan miejscowy z innymi 
ustaleniami niż ustalenia decyzji (jeśli 
nie wydano ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę 

Przeniesienie decyzji 

Przenieść można (art.63 ust.5) 

Decyzję o warunkach zabudowy 

Nie można przenieść: 

Decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego 
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Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie i opiece nad zabytkami 

2014.10.24       Dz. U. z 2014.poz. 1446 j.t. 

2015.06.21  zm.Dz.U.2015.397   art. 27  

2015.09.11   zm.Dz.U.2015.774   art. 8 
Ochrona krajobrazu 

2015.11.30  zm.Dz.U.2015.1505  art. 13 

Deregulacja 

2016.11.25   zm. Dz.U.2016.1887   art. 1 

Lista Skarbów Dziedzictwa 

   zm. Dz.U.2016.1330   art. 1  

2017.03.01  zm. Dz.U.2016.1948   art. 77 

2017.09.01  zm. Dz.U.2017.60   art. 54  

 

 

Definicje 

Zabytek: 
     Nieruchomość 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 posiadana wartość 
historyczną, artystyczną lub naukową. 

 

 

 

Zabytek archeologiczny 
- definicja 

 zabytek nieruchomy, będący 
powierzchniową, podziemną lub podwodną 
pozostałością egzystencji i działalności 
człowieka, złożoną z nawarstwień 
kulturowych i znajdujących się w nich 
wytworów bądź ich śladów albo zabytek 
ruchomy, będący tym wytworem; 

 badania archeologiczne - działania mające na 
celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i 
zabezpieczenie zabytku archeologicznego; 

Definicje 

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; 

historyczny  
zespół budowlany  
powiązaną przestrzennie grupę budynków wyodrębnioną  

ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane 
materiały, funkcję, czas powstania lub związek z 

wydarzeniami historycznymi; 
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Zabytki nieruchome 

podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania 

 Krajobrazy kulturowe 

 Układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły 
budowlane 

 Dzieła architektury i budownictwa 

 Dzieła budownictwa obronnego 

 Obiekty techniki 

 Cmentarze 

 Parki, ogrody 

 Miejsca pamięci – upamiętniające wydarzenia 
historyczne lub działalność wybitnych osobistości 
lub instytucji 

Definicje 

 Roboty budowlane 
roboty budowlane w rozumieniu przepisów 
Prawa budowlanego, podejmowane przy 
zabytku lub w otoczeniu zabytku 

 Prace konserwatorskie: 
działania mające na celu  
zabezpieczenie i utrwalenie  
substancji zabytku,  
zahamowanie procesów jego destrukcji 
oraz dokumentowanie tych działań. 

 

Otoczenie zabytku - 
definicja 

 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. 

 

 

Art. 4.  
Ochrona zabytków polega w szczególności 

 na podejmowaniu przez organy administracji 

publicznej działań mających na celu: 
  zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych 

umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich 

zagospodarowanie i utrzymanie; 

  zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla 

wartości zabytków; 

  udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; 

  przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi 
zabytków za granicę; 

  kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 

  uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska. 

(ustala zakres kompetencji WKZ) 
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Formy ochrony zabytków 
art.7 ustawy o OZiOnZ 

 Wpis do rejestru zabytków 

 Wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa; 

 Uznanie za pomnik historii 

 Utworzenie parku kulturowego 

 Ustalenie ochrony w  

 planie miejscowym 

 Decyzji urbanistycznej 
 wzizt,  

 zrid,  

 lokalizacji linii kolejowej,  

 zrilup  
(ewidencja gminna) 

II OSK 2227/13 - Wyrok NSA 

 Jeśli ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego przewidują formę ochrony zabytków, o 
jakiej mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 
162, poz. 1568 ze zm. - aktualnie, tj. Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1446), więc istnieje forma ochrony zabytków 
przewidziana w tym przepisie, to wówczas 
konserwator zabytkow wydając decyzję na podstawie 
art. 36 ust. 1 pkt 11 tej ustawy ma uprawnienie i 
obowiązek uwzględnić obowiązujący porządek prawny, 
w tym ocenić wniosek o wydanie pozwolenia także w 
aspekcie obowiązującego na danym terenie prawa 
miejscowego.  

Ochrona zbytków 

 Rejestr zabytków prowadzi wojewódzki konserwator zabytków 

WKZ           art.8 

 Wpis do rejestru następuje na podstawie  
decyzji administracyjnej WKZ        art.9 

 WKZ prowadzi w formie kart ewidencyjnych wojewódzką 

ewidencję zabytków 

 Na Listę Skarbów Dziedzictwa wpisuje się zabytek ruchomy o 

szczególnej wartości dla dziedzictwa kulturowego, na 
podstawie decyzji  ministra KiDN   art. 14a 

 Uznanie zabytku z pomnik historii następuje  

w drodze rozporządzenia Prezydenta RP   art.15 

 Rada gminy w drodze uchwały może utworzyć park kulturowy 

           art.16 

II OSK 2152/10 wyrok NSA 

 (..) wpis obszarowy oznacza, że ochronie prawnej podlegają 

wszystkie znajdujące się na tym obszarze obiekty. Inny natomiast 
jest tylko zakres ochrony takich obiektów niż obiektów wpisanych 

indywidualnie do rejestru zabytków. W przypadku wpisu 

obszarowego ochronie podlegają zewnętrzne cechy obiektów 
(tworzące substancję zabytkową). W przypadku wpisu 

indywidualnego ochrona jest szersza, gdyż obejmuje również 

wnętrze obiektu, co oznacza, że zezwoleń konserwatora 
zabytków wymagają również prace budowlane prowadzone 

wewnątrz budynki wpisanego indywidualnie do rejestru 

zabytków. 
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II OSK 2152/10 wyrok NSA 

 W przypadku wpisania do rejestru zabytków zespołu 
budowlanego jego elementami są budynki (obiekty 
budowlane) tworzące ten zespół. W takim przypadku 
przedmiotem ochrony jest ten zespół, który tworzą 
wchodzące w jego skład budynki, ze względu na 
wyróżniające cechy zespołu (art. 3 pkt 13 ustawy), 
natomiast w razie wpisania do rejestru zabytków 

dodatkowo takiego budynku (nieruchomości), który 
wchodzi w skład zespołu budowlanego, przedmiotem 
ochrony dodatkowej jest sam budynek ze względu na 
cechy zabytkowe tego budynku. W takim przypadku 
zakres ochrony konserwatorskiej jest, jak już wyżej 
wskazano szerszy. 

II OSK 216/11  wyrok NSA 

 Wpisanie do rejestru zabytków układu urbanistycznego ma na celu 
zachowanie najcenniejszych elementów historycznego rozplanowania 

oraz kompozycji przestrzennej zespołu. Oznacza to między innymi 
zachowanie w niezmienionym kształcie rozplanowania placów i ulic, 

ich przebiegu szerokości i przekroju a także zachowanie 
gabarytów zabudowy i zasadniczych proporcji wysokościowych 

kształtujących zespół. Zabytkowy układ urbanistyczny tworzą zarówno 
zespół budowli jak i budowle posiadające indywidualne wartości 

zabytkowe, kwalifikujące je do wpisu do rejestru zabytków na podstawie 
odrębnej decyzji administracyjnej, jak również obiekty nowe pozbawione 

wartości zabytkowych, ale mające znaczenie dla całego układu z uwagi 
na historyczną kompozycję przestrzenną. Stosownie bowiem do art. 9 

ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wpis do 
rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego lub 

historycznego zespołu budowlanego nie wyłącza możliwości wydania 
decyzji o wpisie wchodzących w skład tych układów lub zespołu 

zabytków nieruchomych.  

II OSK 216/11 wyrok NSA 

 Natomiast w przypadku wpisania do rejestru zabytków dodatkowo 
zespołu budowlanego (zlokalizowanego na obszarze objętego ochroną 

układu urbanistycznego) tj. powiązanej przestrzennie grupy budynków, 
przedmiotem ochrony jest ten zespół który tworzą wchodzące w jego 

skład budynki m.in. ze względu na wyróżniające cechy zespołu formę 
architektoniczną i styl w których mieści się też wygląd elewacji. 

Także w przypadku wpisania do rejestru zabytków dodatkowo budynku 
który wchodzi w skład zespołu budowlanego przedmiotem ochrony 

dodatkowej jest sam budynek ze względu na cechy zabytkowe tego 
budynku. Należy zatem przyjąć, że nieruchomość będąca budynkiem 

może być objęta różnymi formami ochrony, w tym kilkoma 
jednocześnie, co determinuje zakres ochrony tego budynku. Zabytkowy 

zespół budowlany lub budynek położony na terenie wpisanego do 
rejestru zabytków układu urbanistycznego może być objęty różnymi 

zakresami ochrony konserwatorskiej (które jak wskazano wyżej nie 
muszą się pokrywać) zależnymi od form ochrony jakimi są objęte 

II OSK 886/11 - Wyrok NSA 
 stosownie do dyspozycji art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w przypadku 
wpisania do rejestru zabytków zespołu budowlanego 

(powiązanej przestrzennie grupy budynków) przedmiotem 

ochrony jest ten zespół, który tworzą wchodzące w jego 
skład budynki, ze względu na wyróżniające cechy tegoż 

zespołu (art. 3 pkt 13 ustawy), m.in. ze względu na formę 

architektoniczną i styl, w których mieści się też wygląd 
elewacji budynków. Z tych też względów wpisanie do 

rejestru zabytków zespołu budowlanego (zespołu 

nieruchomości z art. 3 pkt 2 ww. ustawy), w którego skład 
wchodzi określony budynek oznacza, że również jego 

zewnętrzne elementy są objęte ochroną wynikającą z 

wpisu do rejestru zabytków w zakresie ochrony zespołu 
budowlanego.  
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Zagospodarowanie na cele użytkowe 
wymagane dokumenty  art. 25  

 Zagospodarowanie na cele użytkowe zabytku nieruchomego 

wpisanego do rejestru  

wymaga posiadania przez jego właściciela lub posiadacza: 

 dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania 

zabytku nieruchomego i możliwości jego adaptacji, z uwzględnieniem 
historycznej funkcji i wartości tego zabytku; 

 uzgodnionego z WKZ programu prac konserwatorskich przy 
zabytku nieruchomym, określającego zakres i sposób ich prowadzenia 

oraz wskazującego niezbędne do zastosowania materiały i technologie; 

 uzgodnionego z WKZ programu zagospodarowania zabytku 
nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego 

zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości. 

 W celu spełnienia wymagań WKZ jest obowiązany nieodpłatnie udostępnić 
do wglądu właścicielowi lub posiadaczowi zabytku nieruchomego posiadaną 
przez siebie dokumentację tego zabytku oraz umożliwić dokonywanie 

niezbędnych odpisów z tej dokumentacji. 

 

 

Zalecenia konserwatorskie 
art. 27 

 Na wniosek właściciela zabytku WKZ 
przedstawia, w formie pisemnej, 
zalecenia konserwatorskie, określające:  

 sposób korzystania z zabytku 

 zabezpieczenia zabytku 

 wykonania prac konserwatorskich,  

 zakres dopuszczalnych zmian,  
które mogą być wprowadzone  
w tym zabytku. 

 

 

Pozwolenie wojewódzkiego 
konserwatora zabytków - art.36 

Wymaga 
 prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru; 

 wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku; 

 prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do 
rejestru; 

 prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do 
rejestru; 

 prowadzenie badań archeologicznych; 

 przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do 
rejestru; 

 

cd 

 dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do 
rejestru; 

 zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru 

lub sposobu korzystania z tego zabytku; 

 umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru 

urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów 

 umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń 

technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych 

 podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do 

naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego 
do rejestru; 

 poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, 
w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego 

rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu 
do nurkowania. 
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Zgody warunkowe 
od 25 listopada 2016 r. 

 WKZ może uzależnić podjęcie działań 
objętych pozwoleniem,(…), od przekazania 
przez wnioskodawcę w oznaczonym terminie 
określonych informacji  
dot. działań wymienionych w pozwoleniu, 
zastrzegając odpowiedni warunek w treści 
pozwolenia.  
Do warunku stosuje się art. 162 § 1 KPA 

 WKZ  stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja została wydana z 

zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a 

strona nie dopełniła tego warunku. 

 

Obowiązki inwestora 
Art. 36a ust. 2 i art. 37c i 37f 

 Inwestor występujący z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie 

robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do 
rejestru jest obowiązany zapewnić kierowanie tymi robotami oraz 

wykonywanie nadzoru inwestorskiego przez osoby, które:  

 posiada uprawnienia budowlane 
oraz 

 przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych 
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub 
inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. 

 Przy ustalaniu udziału w (..),  
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. 

(od 30 listopada 2015 r.) 

 

 

Potwierdzanie  kwalifikacji 
      art. 37 g 

 Udział w (…), robotach budowlanych lub badaniach 

architektonicznych, prowadzonych odpowiednio przy zabytku 
wpisanym do rejestru,(…), 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, (…), lub  

 zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. 

 Udział w (…), robotach budowlanych lub badaniach 

architektonicznych prowadzonych przed dniem 26 sierpnia 2011 

r. przy zabytku niewpisanym do rejestru zabytków potwierdzają 
świadectwa, inne dokumenty lub zaświadczenia WKZ 

Obowiązuje  

od 30 listopada 2015 r.  
do 25 czerwca 2017 r. 

     Dz.U.2015.1789   

Rozporządzenie  
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1 

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 
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Wniosek o wydanie pozwolenia  
na prowadzenie robót budowlanych  
zawiera: 

 imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

 wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia; 

 wskazanie przewidywanego terminu  

rozpoczęcia  
i zakończenia robót budowlanych; 

 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. 

Załączniki: 
 projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie 

niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na 

zabytek; 

 dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę: 
 kierującą robotami budowlanymi - kwalifikacji do kierowania tymi 

robotami, 

 wykonującą nadzór inwestorski - kwalifikacji do wykonywania 
nadzoru inwestorskiego 
- w przypadku gdy osoby te nie będą wyłaniane w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego;* 

 dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu 

prawnego do korzystania z zabytku (..),  
albo  

oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu. 

*  Nie stosuje się do pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków 

historycznego układu urbanistycznego, historycznego układu ruralistycznego albo historycznego zespołu budowlanego 

 

Zgoda WKZ   
- zawartość obligatoryjna 
 imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

 wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia; 

 warunek polegający na obowiązku kierowania robotami budowlanymi i 

wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby wskazane we wniosku  
o wydanie tego pozwolenia  
albo osoby posiadające kwalifikacje, w przypadku gdy osoby te będą 

wyłaniane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

 zobowiązanie wnioskodawcy do przekazania WKZ  danych osób wraz z 
dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te osoby kwalifikacji,  
nie później niż w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych,  

w przypadku gdy osoby te zostaną wyłonione w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

 zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych; 

 informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może 

zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub 
zmienione 

 wskazanie terminu ważności pozwolenia. 

 

Zgoda WKZ   
- zawartość fakultatywna 

 Zawiadomienia WKZ o terminie: 
 rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych; 

 podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, 
przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności; 

 Niezwłocznego zawiadomienia WKZ o zagrożeniach lub nowych 

okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych; 

 Dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych 
robót budowlanych z udziałem WKZ; 

 Podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub 
zniszczeniu zabytku. 
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Wyrok z dnia 11 maja 2016 r. VII SA/Wa 1443/15  

Kontrola decyzji wydanej  
na zasadzie uznania administracyjnego.  

 Decyzje wydawane na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
wydawane są w ramach tzw. uznania administracyjnego. 

Przepisy prawa nie określają w jakich przypadkach konieczne 

jest wydawanie pozwolenia, a w jakich odmawia się jego 
udzielenia, pozostawiając tę kwestię ocenie organu ochrony 

zabytków. Ocena ta powinna opierać się na ustaleniu, jaki 

wpływ konkretna inwestycja będzie miała na chronione 
wartości danego zabytku. Decyzja wydana w oparciu o 

uznanie administracyjne podlega ocenie sądu 

administracyjnego jedynie od strony formalno-prawnej, tj. 
czy została wydana z zachowaniem reguł postępowania 

administracyjnego, czy argumentacja organu jest spójna. 

 

Ochrona zbytków 

Obowiązki właścicieli zabytków nieruchomych - 
art.5: 

 Naukowego badania i dokumentowania zabytku 

 Prowadzenie  prac konserwatorskich i 
restauratorskich  
i robót budowlanych przy zabytku  

 Zabezpieczenie i utrzymanie zabytku  
oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie 

 Korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe 
zachowanie jego wartości 

 Popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytku 
oraz jego znaczeniu dla historii i kultury 

 Zawiadamiane WKZ –art.28 

II OSK 2227/13 - Wyrok NSA 

Tezy 

 Jeśli ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przewidują formę ochrony zabytków, o 
jakiej mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 

162, poz. 1568 ze zm. - aktualnie, tj. Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1446), więc istnieje forma ochrony zabytków 

przewidziana w tym przepisie, to wówczas konserwator 

zabytków wydając decyzję na podstawie art. 36 ust. 1 
pkt 11 tej ustawy ma uprawnienie i obowiązek 

uwzględnić obowiązujący porządek prawny, w tym 

ocenić wniosek o wydanie pozwolenia także w aspekcie 
obowiązującego na danym terenie prawa miejscowego.  

Wyrok z dnia 27 listopada 2014 r. II OSK 1145/13  

Wiążący charakter planów miejscowych 

 Uzgodnienie projektu planu przez wojewódzkiego 

konserwatora zabytków powoduje ten skutek, że 
zaakceptowane przez niego zasady stają się prawem 

miejscowym, a tym samym źródłem prawa obowiązującego 

na danym terytorium wszystkie podmioty, w tym organy 
administracji publicznej. A więc w ramach władztwa 

planistycznego, po odpowiednim przeprowadzeniu procedury 

planistycznej, ustalenia planów miejscowych w zakresie 
ochrony konserwatorskiej wiążą organy nadzoru 

konserwatorskiego. Obowiązujące przepisy prawa nie 

przewidują tu żadnych odstępstw od wyłączenia 
obowiązujących planów miejscowych w wyniku 

indywidualnych zgód organów. 
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Ochrona zabytków –art.49 

 

 WKZ może wydać decyzję nakazującą osobie lub 

jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do 
korzystania z zabytku przeprowadzenie prac 

konserwatorskich, jeżeli jest to niezbędne ze względu na 

zagrożenie zniszczeniem zabytku lub jego istotnego 
uszkodzenie. 

 Wykonanie decyzji nakazującej przeprowadzenie prac 

konserwatorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku nieruchomym nie zwalnia z obowiązku 
uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia. 

Wyrok 21 października 2009 r.  
II OSK 1672/08 

 W ocenie sądu, wobec niekwestionowanego stanu faktycznego*, 

zasadnie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uznał, iż organ 
ochrony zabytków prawidłowo nakazał (...) Sp. z o.o. - dzierżawcy 

przedmiotowego gruntu usunięcie nośnika reklamowego umieszczonego 
na terenie zespołu urbanistycznego i budowlanego wpisanego wraz z 

zielenią do rejestru zabytków, przy ul. (...) w W. Nakaz taki znajduje 
bowiem podstawę w art. 44 ust. 4 i art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Sąd podzielił też stanowisko 
organu, iż zarzuty strony skarżącej dotyczące prawa budowlanego nie 

zasługują na uwzględnienie, ponieważ w niniejszej sprawie dopuszczono 
się samowoli, wbrew art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami. 
* Stołeczny Konserwator Zabytków działając z urzędu decyzją z dnia (...) marca 2007 r. 

nakazał (...) Sp. z o.o. uporządkowanie terenu poprzez likwidację nośnika reklamowego 
na posesji przy ul. (...) w W., w terminie do dnia (...) kwietnia 2007 r., nadając 
jednocześnie tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. 

ustawa z dnia 7 lipca 1994r  
Prawo budowlane 

1 stycznia 2017 r. zm. Dz.U.2016.2255 
ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r.  

o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców 

2 września 2016 r.  zm. Dz.U.2016.1165  art. 4  
 zgoda przez ministra właściwego do spraw energii w przypadku budowy gazociągu przesyłowego, gazociągu o 

zasiągu krajowym lub jeżeli budowa ta wynika z umów międzynarodowych po uzyskaniu opinii Szefa ABW 

31 sierpnia2016 r.  zm. Dz.U.2016.1250  art. 8  
minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 

16 lipca 2016 r.  zm. Dz.U.2016.961  art. 9 
 o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

8 marca 2016 r.  t. j. Dz.U.2016.290  

 

Art. 2 Prawa budowlanego 

 Przepisy ustawy (PB)nie naruszają 
przepisów odrębnych,  
a w szczególności: 

  o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami - w odniesieniu do  

 obiektów i obszarów  
wpisanych do rejestru zabytków oraz 

 obiektów i obszarów objętych ochroną 
konserwatorską na podstanie MPZP 
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Art. 5 Prawa budowlanego 

 Obiekt budowlany jako całość oraz j 
ego poszczególne części, wraz ze związanymi 
 z nim urządzeniami budowlanymi należy,  
biorąc pod uwagę przewidywany okres 
użytkowania, projektować i budować  
w sposób określony w przepisach,  
w tym techniczno-budowlanych, oraz  
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
zapewniając:, 

  ochronę obiektów  

wpisanych do rejestru zabytków oraz  

obiektów objętych ochroną konserwatorską; 

Definiowane pojęcia 

Obiekty budowlane 

Budynki Budowle 

obiekty 

małej 
architektury 

Obiekt budowlany  
– zmiana definicji 

 - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z 

instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

– należy przez to rozumieć  
budynek, budowlę bądź obiekt małej 
architektury, wraz z instalacjami 
zapewniającymi możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; 

 

Budynki - definicja 

 budynek – obiekt budowlany,  
 który jest trwale związany z gruntem,  
 wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz  
 posiada fundamenty i  

 dach;  
Urządzenia budowlane: 
 Urządzenia techniczne, 

 które są związane z obiektem budowlanym 
Zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem 
 

Przykłady: 
 Przyłącza 
 Ogrodzenia 
 Place postojowe 
 Place pod śmietniki 
 Urządzenia instalacyjne służące gromadzeniu lub oczyszczaniu ścieków 
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Obiekt małej architektury 

 niewielkie obiekty, a w szczególności: 
 kultu religijnego, jak:  

 kapliczki,  
 krzyże przydrożne,  
 figury, 

 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury 
ogrodowej, 

 użytkowe służące rekreacji codziennej i 
utrzymaniu porządku, jak:  
 piaskownice,  
 huśtawki,  
 drabinki,  
 śmietniki; 

Budowla - definicja 
 każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, 
estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice 
reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, 
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 
także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową;”; 

 

Roboty budowlane 

Budowa 

• wzniesienie 

• rozbudowa 

• nadbudowa 

• odbudowa 

INNE niż budowa 

ROBOTY 
BUDOWLANE 

• przebudowa 

• remont 

• montaż 

• rozbiórka 

Definicje 

Przebudowa to wykonanie robót budowlanych  
w wyniku których następuje: 

zmiana parametrów użytkowych lub 
technicznych istniejącego obiektu 
budowlanego, 
z wyjątkiem charakterystycznych 
parametrów  
(kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, 
szerokość lub liczba kondygnacji) 

zmiana charakterystycznych parametrów 
niewymagających zmiany granic pasa 
drogowego 
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Remont - definicja 

wykonywanie w istniejącym obiekcie 
robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego  
z dopuszczeniem użycia wyrobów 
budowlanych innych niż w stanie 
pierwotnym 
(niestanowiących bieżącej konserwacji) 

Odbudowa* - definicja 

odtworzenie obiektu budowlanego w całości lub w 
części: 

 o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego 
– w dotychczasowym miejscu, 

 o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego albo o 
innych wymiarach - na terenie tej samej gminy  
w innym miejscu wskazanym w miejscowym planie 
odbudowy, miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu 

- przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych 
innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

* USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, 
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku działania żywiołu. 

 

 

Bieżąca konserwacja 

Drobne prace budowlane mające na celu 
zmniejszenie szybkości zużycia  
obiektu budowlanego  lub jego elementów  
oraz zapewnienie możliwości ich użytkowania 
zgodnie z przeznaczeniem 

 

 konserwacja - wykonywanie robót mających na 
celu utrzymanie sprawności technicznej 
elementów budynku (mieszkalnego) 

II OSK 704/05 - Wyrok NSA 
Teza 

 Przez pojęcie "bieżącej konserwacji" o jakiej mowa w art. 3 

pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

/Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ należy rozumieć 
wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót nie 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale 

mających na celu utrzymanie obiektu budowlanego w 
dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed szybkim 

zużyciem się, czy też zniszczeniem i dla utrzymania go w 

celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem 
tegoż obiektu. Tak więc bieżącą konserwacją będą prace 

budowlane wykonywane na bieżąco w węższym zakresie niż 

roboty budowlane określone jako remont.  
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Modernizacja –  
GINB 02.03.2006 

 Pojecie „modernizacji” zostało wykreślone z art. 3 pkt 7 ustawy  PB. 
Ustawodawca dokonując zmian w Pb, (..)w ogóle zrezygnował z 
posługiwania sie pojęciem „modernizacja”, wprowadzając 
równocześnie zmianę definicji remontu. Jednak mając na uwadze, e 
brak pojęcia „modernizacja” może powodować wątpliwości w zakresie 
prawidłowego zakwalifikowania wykonywanych robót budowlanych, 
szczególnie dotyczących projektów realizowanych ze środków Unii 
Europejskiej, dopuszcza sie umieszczanie, w razie konieczności, w 
wydawanych decyzjach o pozwoleniu na budowę, dotyczących 
przebudowy albo rozbudowy, w nawiasie określenia „modernizacja”. 
Należy natomiast podkreślić, że wydawanie pozwolenia na budowę - 
wykonanie robót budowlanych określonych w decyzji jedynie 
pojęciem „modernizacja”, które nie występuje w ustawie Pb – nie jest 
właściwe. Akt administracyjny, jakim jest decyzja o pozwoleniu na 
budowę, musi obejmować wyłącznie ustawowo określona 
nomenklaturę. 

Legalność wykonywania  
robót budowlanych 

Zasada generalna 
 
Art. 28 
Roboty budowlane 
można rozpocząć  na 
podstawie decyzji o 
pozwoleniu na budowę  
z zastrzeżeniem  
Art 29-31 

Lista wyjątków 
 
Art. 29 
Lista obiektów 
budowlanych (ust 1) 
i 
 robót budowlanych 
(ust.2) 
zwolnionych z 
pozwolenia na budowę 
z zastrzeżeniem ust. 3 
 i 4 

Obiekty zwolnione  
z pozwoleń  
a objęte obowiązkiem 
zgłoszenia  
 
Art. 30 

 

 

 

Decyzja o pozwoleniu na budowę 
– wykonalna zamiast ostatecznej 

Art. 28.  

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

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

 

Szczególne uregulowania 

Wyłączenie możliwości 

zgłoszenia 

 Pozwolenia na budowę 
wymagają przedsięwzięcia, 

które wymagają 

przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, 

oraz  

przedsięwzięcia wymagające 
przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na obszar 

Natura 2000,  

 

Alternatywa do zgłoszenia 

Art. 29a.  

  Budowa przyłączy,…, wymaga 

sporządzenia planu sytuacyjnego 
na kopii aktualnej mapy 

zasadniczej lub mapy 
jednostkowej przyjętej do 

państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. 

 2. Do budowy,…, stosuje się 
przepisy 

prawa energetycznego albo  
o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. 
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Zmiana od 15 września 2015 r. 
 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. 

o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 
zakresie sieci przesyłowych 

 Roboty budowlane,  
o których mowa w art.29 ust. 1 i 2 (roboty nie wymagające pozwolenia na budowę) 

wykonywane: 

 przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków – 
wymagają pozwolenia na budowę, 

 na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – wymagają 
dokonania zgłoszenia,  
o którym mowa w art. 30 ust. 1 (roboty wymagające zgłoszenia a nie wymagające pozwolenia ) 

– przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do 

zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego WKZ 

wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami. 

Art. 29 ust. 4.  
Pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywane przy 
obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze 

wpisanym do rejestru zabytków. (do 14 września 2015 r.) 

 

Alternatywa z mn PB 

Art. 30 ust 1a.  
Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia 
dotyczącego robót budowlanych,  
może  
wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę 

 

Budowy zwolnione z obowiązku uzyskania 
pozwolenia na budowę  
ale objęte obowiązkiem zgłoszenia  1/6 

 1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i 
uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej 

działki siedliskowej: 
 b) płyt do składowania obornika, 

 c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3, 

 d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m³ 

i wysokości nie większej niż 7 m 

 1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

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

 2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w 
tym, garaży, altan wiat oraz lub przydomowych ganków i 

oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 
m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może 

przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; 

 

Budowy zwolnione z obowiązku uzyskania 
pozwolenia na budowę  
ale objęte obowiązkiem zgłoszenia  2/6 

 2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji 

indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone 
do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 

35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie 

może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni 
działki; 

 2b) wolno stojących parterowych budynków stacji 

transformatorowych i kontenerowych stacji 

transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2; 

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

 3a) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o 

pojemności do 10 m3; 
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Budowy zwolnione z obowiązku uzyskania 
pozwolenia na budowę  
ale objęte obowiązkiem zgłoszenia  3/6 

 6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 

35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania 
linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących 

własność Skarbu Państwa - na obszarze NATURA 2000 

 9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni 

służących do rekreacji; 

 10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 
10 stanowisk włącznie - na obszarach NATURA 2000 

 11) zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz 

zatok parkingowych na tych drogach 

 

Budowy zwolnione z obowiązku uzyskania 
pozwolenia na budowę  
ale objęte obowiązkiem zgłoszenia  4/6 

 12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale 

z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne 
miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż 

przed upływem 120 dni  

180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; 

 13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni 
zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 

4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i 

położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa 
 - na obszarach NATURA 2000 

 14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o 

wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz 

poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i 
parków krajobrazowych oraz ich otulin; 

Budowy zwolnione z obowiązku uzyskania 
pozwolenia na budowę  
ale objęte obowiązkiem zgłoszenia  5/6 

 16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, 

liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, 
służących do: 

 a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, 
kajaki, jachty, 

 b) uprawiania wędkarstwa, 

 c) rekreacji; 

 19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z 

pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, 

przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w 
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 

 

 

 

Budowy zwolnione z obowiązku uzyskania 
pozwolenia na budowę  
ale objęte obowiązkiem zgłoszenia  6/6 

 19a) sieci: 
 a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 

1 kV, 

 b) wodociągowych, 

 c) kanalizacyjnych, 

 d) cieplnych, 

 e) telekomunikacyjnych; 

 20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, 

kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych ( z 

zastrzeżeniem art. 29a) 

 20b) kanalizacji kablowej; 

 28) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do 
wykonywania działalności regulowanej ustawą Prawo geologiczne 

i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż 

węglowodorów; 
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Inne niż budowa roboty budowlane  
nie wymagające pozwolenia na budowę   
a wymagające zgłoszenia    1/3 

 1) remoncie dot.: 
 a) budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, 

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

 1b) przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów 
konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o 

ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego 

obszaru oddziaływania tych budynków; 

 6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem 
usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków 

w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i 
podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym 

w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym; 

 

Inne niż budowa roboty budowlane  
nie wymagające pozwolenia na budowę   
a wymagające zgłoszenia   2/3 

 9) wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji 

wodnych szczegółowych; 

 11) przebudowie sieci gazowych oraz 
elektroenergetycznych innych niż realizowanych na 

zgłoszenie; 

 12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych; 

 12a) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu 

ustawy. o drogach publicznych, w pasie drogowym w 
ramach przebudowy tej drogi; 

 

Inne niż budowa roboty budowlane  
nie wymagające pozwolenia na budowę   
a wymagające zgłoszenia   3/3 

 2c) docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i 

nie wyższych niż 25 m; 

 3) budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m  

  wykonywanie robót budowlanych polegających na 
instalowaniu: 

 a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 
użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz 
obiektach wpisanych do rejestru zabytków, 

 b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych; 

 c) (uchylona); 

 4) budowa obiektów małej architektury w miejscach 
publicznych. 

 

Budowa bez  
pozwolenia i zgłoszenia 1/5 

 1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i 
uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej 

działki siedliskowej: 
 a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, 

przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, 

 e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2; 

 2c) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na 

działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub 
przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym 

łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch 
na każde 1000 m2 powierzchni działki; 

 2d) wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, 
przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może 

przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; 
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Budowa bez  
pozwolenia i zgłoszenia 2/5 
 4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w 

ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych 

 5) wiat przystankowych i peronowych; 

 6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, 
służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, 

położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa - 
poza obszarem NATURA 2000, 

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

 8) parkometrów z własnym zasilaniem; 

 10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 

stanowisk włącznie - poza obszarem NATURA 2000, 

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

 11b) przepustów o średnicy do 100 cm; 

 

 

Budowa bez  
pozwolenia i zgłoszenia 3/5 

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

gruntach leśnych Skarbu Państwa - poza obszarem NATURA 200, 

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

 17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub 

liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu 
morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących 
konstrukcji oporowych; 

 18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; 

 20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych  
(z zastrzeżeniem art 29b), 

 20a) telekomunikacyjnych linii kablowych; 

 

Budowa bez  
pozwolenia i zgłoszenia 4/5 

 21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami 
wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i 
państwowej służby hydrogeologicznej: 
 a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód 

podziemnych, 

 b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód 
podziemnych, 

 c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł; 

 22) obiektów małej architektury w miejscach niepublicznych, 

 23) ogrodzeń o wysokości do 2,20 m 

 24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie 

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

 25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie 

eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, 
usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel; 

 

Budowa bez  
pozwolenia i zgłoszenia 5/5 

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

 27)  instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i 
telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku 

 29) poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk 

obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, 
instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych 
na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony 

Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem 
obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji 
bezpośredniego prowadzenia walki. 
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Inne niż budowa roboty 
nie wymagające pozwolenia i zgłoszenia 

 1) remoncie obiektów budowlanych dot.: 
 a) budowli, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, 

 b) innych części obiektu niż przegródy zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, 
których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę; 

 1aa) przebudowie budynków, innych niż budynki, wymagających pozwolenia na 
budowę z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów 
konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem budynków, których projekty budowlane 

wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej; 

 1c) remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych; 

 4) dociepleniu budynków o wysokości do 12 m; 

 5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych; 

 10) wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych; 

 instalowaniu: 
 a) krat na budynkach innych niż budynki mieszkalne wielorodzinne, użyteczności publicznej i 

zamieszkania zbiorowego oraz obiektach nie wpisanych do rejestru zabytków, 

 b) urządzeń o wysokości poniżej 3 m na obiektach budowlanych; 

 16) montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy 
elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych; 

 

 

Przebudowa na zgłoszenie 
       1/3 

 1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających 
zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: 
 b) płyt do składowania obornika, 

 c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3, 

 d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m³ i wysokości nie większej niż 7 m 

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

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

 3a) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3; 

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

drogach 

 12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i 
przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie 

określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż 
przed upływem 120 dni 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w 
zgłoszeniu; 

 

 

 

Przebudowa na zgłoszenie 
       2/3 
 14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o 

wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza 
obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków 

krajobrazowych oraz ich otulin; 

 16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od 
korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do: 
 a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, 

 b) uprawiania wędkarstwa, 

 c) rekreacji; 

 19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem 
o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji 
gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 

 

 

Przebudowa na zgłoszenie 
       3/3 
 19a) sieci: 

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

 b) wodociągowych, 

 c) kanalizacyjnych, 

 d) cieplnych, 

 e) telekomunikacyjnych; 

 20b) kanalizacji kablowej; 

 28) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania 

działalności regulowanej ustawą Prawo geologiczne i górnicze w zakresie 
poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów; 
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Przebudowa bez zgłoszenia 
       1/5 

 1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających 
zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: 
 a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości 

konstrukcji nie większej niż 4,80 m, 

 e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2; 

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

których zostały zaprojektowane; 

 2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub 
przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni 

zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie 
może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki 

 2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, 

rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o 
powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce 
nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki; 

 

Przebudowa bez zgłoszenia 
       2/5 
 2c) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na 

której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo 
mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może 

przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki; 

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

500 m2 powierzchni działki; 

 4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z 
dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 

r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 528); 

 5) wiat przystankowych i peronowych; 

 6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako 
zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach 

stanowiących własność Skarbu Państwa; 

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

 

 

 

Przebudowa bez zgłoszenia 
       3/5 

 8) parkometrów z własnym zasilaniem; 

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

 10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk 
włącznie; 

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

 11b) przepustów o średnicy do 100 cm;  

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

Skarbu Państwa; 

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

 17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub 

liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu 
morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących 
konstrukcji oporowych; 

 

 

Przebudowa bez zgłoszenia 
       4/5 
 18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; 

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

 20a) telekomunikacyjnych linii kablowych; 

 21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, 
państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby 
hydrogeologicznej: 
 a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych, 

 b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód 
podziemnych, 

 c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł; 

 22) obiektów małej architektury; 

 23) ogrodzeń; 

 24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji 

robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie 
barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach 
geologicznych i pomiarach geodezyjnych; 
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Przebudowa bez zgłoszenia 
       5/5 

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

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

 27)  instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i 
telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku 

 29) poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk 
obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, 

instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych 
na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony 
Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem 

obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji 
bezpośredniego prowadzenia walki. 

 

Rozbiórki zwolnione z pozwolenia na budowę  
zgłoszenie            bez zgłoszenia 

 Rozbiórka budynków i 
budowli  
- niewpisanych do rejestru 

zabytków oraz nieobjętych 

ochroną konserwatorską  
- o wysokości poniżej 
8m,  
jeżeli ich odległość od 
granicy działki jest nie 
mniejsza niż połowa 
wysokości; 

 Rozbiórki obiektów i 
urządzeń budowlanych,  
na  wzniesienie których 
nie jest wymagane 
pozwolenie na budowę,  
jeżeli  
nie podlegają ochronie 
jako zabytki   

 

Komunikat MKiDN w sprawie 
postępowań administracyjnych 
skreślenia z rejestru zabytków 

 Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 
został opracowany w celu stworzenia warunków niezbędnych do właściwej 
realizacji ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Jednym z zasadniczych zadań 

tego programu jest porządkowanie rejestru zabytków nieruchomych. 
Podstawowym celem prowadzonej weryfikacji jest określenie faktycznego stanu 
chronionych prawem obiektów nieruchomych, aktualizacja i uzupełnienie 

podstawowych danych o obiektach wpisanych do rejestru oraz uporządkowanie 
dokumentacji rejestru zabytków. Weryfikacja ma objąć wszystkie obiekty wpisane 
do rejestru zabytków nieruchomych przed wrześniem 2008 roku.  

 Na podstawie rozpoznania przeprowadzonego przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa opracowane zostały listy obiektów od dawna nieistniejących oraz 
obiektów przeniesionych do muzeów i wpisanych do inwentarza muzealnego. 

Dane te, sukcesywnie przekazywane za pośrednictwem wojewódzkich 
konserwatorów zabytków, są podstawą do wszczęcia postępowania 
administracyjnego i skreślenia takiego zabytku z rejestru zabytków, zgodnie z 

przepisem art. 13 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zadanie to 
jest realizowane od 2015 roku przez Generalnego Konserwatora Zabytków, 
działającego z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

ZGŁOSZENIE 
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Zgłoszenie 

Należy: 

Określić: 
  rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót 

budowlanych 

 termin rozpoczęcia robót  

Dołączyć: 
 oświadczenie o prawie do dysponowania terenem 

na cele budowlane 

 odpowiednie szkice lub rysunki, 

 pozwolenia, uzgodnienia i opinie  

wymagane odrębnymi przepisami.  

Termin ważności zgłoszenia 

Art.30. 5b 
W przypadku nierozpoczęcia 
wykonywania robót budowlanych 
przed upływem  
3 lat od określonego w zgłoszeniu 
terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie 
tych robót może nastąpić po 
dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

 

 

Postępowanie zgłoszeniowe  
po zm Pb 

 Organ, w terminie 30 dni (21 dni) od dnia 
doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, 
wnieść sprzeciw.  
Do wykonywania robót budowlanych 
można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł 
sprzeciwu w terminie 30 dni (21 dni) 

 Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień 
nadania decyzji w placówce pocztowej 
operatora (…) albo w przypadku, o którym 
mowa w art. 391 Kpa, dzień wprowadzenia do 
systemu teleinformatycznego 

 

Zaświadczenie 

 Organ AAB może z urzędu, przed 
upływem terminu, wydać 
zaświadczenie o braku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu.  

 Wydanie zaświadczenia wyłącza 
możliwość wniesienia sprzeciwu oraz 
uprawnia inwestora do rozpoczęcia 
robót budowlanych.  
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Ostemplowanie  
projektu budowlanego 

Art.30.  
5e. W przypadku gdy organ nie wniósł 
sprzeciwu, projekt budowlany dotyczący 
budowy,  
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, oraz 

przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 
podlega ostemplowaniu.  
Organ dokonuje ostemplowania 
niezwłocznie po upływie terminu na 
wniesienie sprzeciwu. 

  

 

Przenoszenie zgłoszenia 

Art.40 
4.Prawa i obowiązki wynikające ze 
zgłoszenia, wobec którego organ nie 
wniósł sprzeciwu, mogą być 
przeniesione na rzecz innej osoby w 
drodze decyzji.  
 

Sprzeciw  
obligatoryjny - fakultatywny 

 zgłoszenie dot. budowy lub 

wykonywania robót 
budowlanych objętych 

obowiązkiem uzyskania 

pozwolenia na budowę; 

 budowa lub wykonywanie 
robót budowlanych objętych 

zgłoszeniem narusza 

ustalenia mpzp, decyzji o wz 
lub inne przepisy; 

 zgłoszenie dot. budowy 

tymczasowego obiektu 

budowlanego, zgłoszonego na 
180 dni w miejscu, w którym 

taki obiekt istnieje. 

 

 Realizacja może naruszać 

ustalenia mpzp, decyzji o WZ 
lub spowodować: 

  zagrożenie bezpieczeństwa 

ludzi lub mienia; 

  pogorszenie stanu 

środowiska lub  
stanu zachowania 

zabytków; 

  pogorszenie warunków  

zdrowotno-sanitarnych; 

  wprowadzenie, utrwalenie 

bądź zwiększenie ograniczeń 
lub uciążliwości dla terenów 

sąsiednich. 

 

Przekształcenie obiektu 
tymczasowego w stały 

Art. 37a.  

 1. Inwestor może, przed upływem 180 dni od dnia 
rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu,  
złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę obiektu tymczasowego 

 W przypadku złożenia wniosku o pozwolenie na 

budowę inwestor może powstrzymać się od 
rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce obiektu 
tymczasowego,  
do czasu zakończenia postępowania w sprawie 
pozwolenia na budowę. 
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Pozwolenie na budowę 
 

Odstępstwo - art. 9 

 W przypadkach szczególnie uzasadnionych 
dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-
budowlanych.  
Odstępstwo nie może powodować  

 zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a  

 w stosunku do obiektów użyteczności publicznej  

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego 

  ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz  

 nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-
sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska,  

po spełnieniu określonych warunków zamiennych 

Procedura 

 Wniosek organu AA-B do ministra  
w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody 
na odstępstwo składany przed wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowę.  

 Organ AA-B,  
po uzyskaniu upoważnienia ministra, który 
ustanowił przepisy techniczno-budowlane,  
w drodze postanowienia,  
udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo. 

Zawartość wniosku 
 charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby 
mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również 
projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z 
uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy; 

 szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstwa; 

  propozycje rozwiązań zamiennych; 

 pozytywną opinię WKZ w odniesieniu do obiektów 
budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych 
obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach 
objętych ochroną konserwatorską; 

 w zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych 
zainteresowanych organów. 
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II OSK 1461/11 

  W związku z tym, iż od postanowienia wydanego w trybie art. 9 

ust. 2 p.b. nie przysługuje zażalenie, to w myśl art. 124 § 2 
k.p.a. wykładanego a contrario - nie wymaga ono uzasadnienia. 

Konieczne jest natomiast, aby organ architektoniczno-

budowlany w uzasadnieniu decyzji o pozwoleniu na 
budowę przedstawił przesłanki udzielenia bądź odmowy zgody 

na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. 

 Obowiązujące przepisy nie przewidują odrębnej formy 

rozpatrzenia i załatwienia kwestii postanowień zaskarżonych w 
odwołaniu (art. 142 k.p.a.). Stanowisko organu odwoławczego 

co do rozpatrzonego postanowienia wyrażane jest w 

uzasadnieniu decyzji odwoławczej, a nie w jej sentencji bądź w 
odrębnym orzeczeniu. 

Postanowienie o udzieleniu  
albo odmowie udzielenia zgody 
Wyrok NSA z dnia 5 maja 2003 r., sygn. akt IV SA 2481/01  
Wyrok NSA z dnia 14 maja 2003 r., sygn. akt IV SA/Kr 1719/99 

 W orzecznictwie dominuje pogląd, że 
postanowienie o udzieleniu bądź 
odmowie udzielenia zgody na 
odstępstwo od przepisów techniczno-
budowlanych nie może być przedmiotem 
odrębnego zaskarżenia. Stronom 
przysługuje wyłącznie zaskarżenie ww. 
postanowienia wraz z decyzją w sprawie 
pozwolenia na budowę 
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DZ. U  2016 R. NR    POZ.1493 
OBOWIĄZUJE OD 17 GRUDNIA 2016 R. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  

z dnia 25 sierpnia 2016 r. 
w sprawie wzorów:  

wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia 

budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę 

Zmiany  
w projekcie budowlanym 

Art.34 ust 3 

3) stosownie do potrzeb: 
 a) z zastrzeżeniem art. 33 ust. 2 pkt 6, oświadczenia właściwych jednostek 

organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru 
ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, 

 b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z 
drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych; 

3)  stosownie do potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub 

wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi 
o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie 

z przepisami o drogach publicznych; 

5) informację o obszarze oddziaływania obiektu 

Obowiązki projektanta 
Zm. art. 20 ust. 1 pkt 1 i dodanie 1c 

1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami 
określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 i 238), lub w 

pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o 
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 
2013 r. poz. 934 i 1014), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej; 

1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z 
wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w 

decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia 

budowlanego oraz przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej; 

1c) określenie obszaru oddziaływania obiektu; 

 

OD 15 PAŹDZIERNIKA 2015 R. 
DZ.U. 2015 POZ. 1554 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1 

z dnia 22 września 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego 
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Szczególne zapisy  
w projekcie budowlany: 

§  8 ust. 2.  
Część opisowa powinna określać: 

 5) dane informujące, czy działka lub 
teren, na którym jest projektowany 
obiekt budowlany, są wpisane do 
rejestru zabytków oraz czy podlegają 
ochronie na podstawie ustaleń 
MPZP; 

Obiekty zakładów górniczych 
obiekty na terenach zamkniętych 
Art.33 ust.2 pkt 4 Pb 

 postanowienie o uzgodnieniu z organem AA-B 
projektowanych rozwiązań w zakresie: 

 linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych 

projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych 

miejsc publicznych, 

 przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii 
komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, 

wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, 

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

 Na postanowienie nie przysługuje zażalenie 

 

Specjalistyczna decyzja 
Art.33 ust 3 Pb 

 W przypadku obiektów 

 których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać 

poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: 

obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady 
chemiczne, zapory wodne lub 

 których projekty budowlane zawierają nowe, 

niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania 

techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i 
Polskich Normach, 

 należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną 
przez osobę fizyczną lub jednostkę 
organizacyjną wskazaną przez właściwego 
ministra. 

 

Fakultatywne z PB 

 Pozwolenie wojewódzkiego 
konserwatora zabytków – 
wymagane w przypadku 
prowadzenia robót budowlanych przy 
obiekcie budowlanym wpisanym do 
rejestru zabytków  
lub  
na obszarze wpisanym do rejestru 
zabytków. 
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Decyzja środowiskowa 

Art. 71.  

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa 
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. 

 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 
wymagane dla planowanych: 

 przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko; 

 przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. 

Art. 72 

 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje 

przed uzyskaniem: 

 decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego 

 

 

Lokalizacja w pasie drogowym 
obiektów budowlanych art. 39 u DP 

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie 

w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za 

zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w 
drodze decyzji administracyjnej.  

 Właściwy zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia 

na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, 

jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań 

wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby 

doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub 
rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi. 

Pozwolenie wodnoprawne 

 szczególne korzystanie z wód (art. 37), 

 regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód,  
mającą wpływ na warunki przepływu wody, 

 wykonanie urządzeń wodnych  

 rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód, 

 długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, 

 piętrzenie wody podziemnej, 

 gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla 

wód leczniczych, 

 odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, 

 wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów, 

 wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających 

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego; 
(rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10.11.2005r. w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. Nr 233, poz. 1988). 

Art. 37 Prawa wodnego 

 Szczególnym korzystaniem z wód jest w szczególności: 

 pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub 
podziemnych; 

 wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; 

 przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych; 

 piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód 
powierzchniowych; 

 korzystanie z wód do celów energetycznych; 

 korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu; 

 wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych 

materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu; 

 rybackie korzystanie ze śródlądowych wód 

powierzchniowych 
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Urządzenia wodne 
 to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz 

korzystaniu z nich, a w szczególności: 
 budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także 

kanały i rowy, 

 zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych, 

 stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub 
innych celów, 

 obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych, 

 obiekty energetyki wodnej, 

 wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód 
lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody 
do wód lub urządzeń wodnych, 

 stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych 
organizmów wodnych, 

 mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska, 

 stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych; 

USTAWA z 3 lutego 1995 r. 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

Art. 11 

 Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb 
pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas 

I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i 
VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także 

gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz 
gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne 

- może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie 
wyłączenie. 

 Wydanie decyzji następuje przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. 

USTAWA z 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody  

Art. 118a.  

 1. Wydanie decyzji o warunkach prowadzenia (…)następuje 

przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia 
wodnoprawnego lub pozwolenia na realizację inwestycji w 

zakresie budowli przeciwpowodziowych, a jeżeli pozwolenia te 

nie są wymagane - przed rozpoczęciem prowadzenia działań 

 1)   wymienionych w ustawie - Prawo wodne (utrzymywanie wód); 
 wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych; 

 usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych; 

 usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych; 

 usuwanie z śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka; 

 zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz przez ich zabudowę biologiczną; 

 udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu; 

 remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody: 
 budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli, 

 urządzeń wodnych; 

 rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.  

2)   melioracji wodnych; 

3)   wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach 
szczególnego korzystania z wód; 

4)   innych (…) działań obejmujących roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub 
wodno-glebowe. 

Art. 6. ust. 1 ustawy o ochronie przyrody  
Formami ochrony przyrody są: 

1)   parki narodowe; 

2)   rezerwaty przyrody; 

3)   parki krajobrazowe; 

4)   obszary chronionego krajobrazu; 

5)   obszary Natura 2000; 

7)   stanowiska dokumentacyjne; 

8)   użytki ekologiczne; 

9)   zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 

10)  ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów 
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Zmiana art. 29 od 1 stycznia 2017 r. 

 Zezwolenie na lokalizację zjazdu, wydaje się na czas nieokreślony.  
W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i 
jego parametry techniczne,  

W zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego parametry techniczne, a także 
zamieszcza się, w przypadku obu zezwoleń, pouczenie o obowiązku: 

 przed rozpoczęciem robót budowlanych: 
 dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane, 

 uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym; 

 uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu –  
o ile projekt budowlany jest wymagany 

 Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego 
przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony. 

 Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania 
zjazd nie został wybudowany. 

 Budowa lub przebudowa zjazdu na podstawie zezwolenia nie 
wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu. 

Zgoda na remont i przebudowę 
w pasie drogowym Art. 38 DP 

 Istniejące w pasie drogowym obiekty budowlane i urządzenia 

niezwiązane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które 
nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie 

zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi, mogą pozostać w 

dotychczasowym stanie. 

 Przebudowa lub remont takich obiektów budowlanych lub 
urządzeń, wymaga zgody zarządcy drogi, a w przypadku gdy 

planowane roboty są objęte obowiązkiem uzyskania 

pozwolenia na budowę, również uzgodnienia projektu 
budowlanego. 

 Wyrażenie zgody, powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia 

wystąpienia z wnioskiem o taką zgodę. Niezajęcie stanowiska 

w tym terminie uznaje się jako wyrażenie zgody. Odmowa 
wyrażenia zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Zgoda na zmniejszenie  
odległości od drogi  art. 43 

 Obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane  

w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej w 
odległościach określonych w art. 43 ust. 1 

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w 
odległości mniejszej niż określona w ustawie, może 
nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, 
wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu 
pozwolenia na budowę (14 dni). 

 Przepisu nie stosuje się przy sytuowaniu reklam 
poza terenem zabudowy. 

USTAWA z dnia 7 maja 1999 r. 
o ochronie terenów byłych hitlerowskich 
obozów zagłady     Art. 10.  

 Zabrania się budowy obiektów budowlanych, tymczasowych 

obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych na terenie 
Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej, z wyjątkiem obiektów i 

urządzeń niezbędnych do zabezpieczenia Pomnika Zagłady przed 

zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zapewnienia porządku i 
czystości na jego terenie, stałej konserwacji, oznakowania jego 

granic albo granic strefy ochronnej lub niezbędnej obsługi osób 

odwiedzających ten Pomnik. 

 Wydanie przewidzianych w odrębnych przepisach pozwoleń na 
budowę takich obiektów budowlanych, tymczasowych obiektów 

budowlanych i urządzeń budowlanych lub rozpoczęcie budowy 

takich obiektów, w przypadku gdy nie jest wymagane pozwolenie 
na budowę, wymaga zgody wojewody, udzielonej w drodze 

decyzji. 



Mariola Berdysz 2017 

41 

Dodatkowe dokumenty wynikające  
z ustawy  o rewitalizacji 

 umowa urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest 
wymagane zgodnie z MPZP rewitalizacji 
 warunkiem realizacji inwestycji głównej – inwestycji celu 

publicznego - na niezbudowanej działce  

jest zobowiązanie się inwestora do budowy na swój koszt i  
do nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy inwestycji 

uzupełniających w postaci infrastruktury technicznej, społecznej lub 
lokali mieszkalnych – w zakresie wskazanym w planie. 

 Umowa urbanistyczna w formie aktu notarialnego 

 Zawarcie umowy urbanistycznej stanowi 
warunek uzyskania pozwolenia na budowę dla 
inwestycji głównej lub jej części  

Wezwanie do uzupełnienia wniosku  

– termin 14 dni 

Art. 33 
6. W przypadku wezwania do usunięcia 
braków innych niż braki, o których 
mowa w art. 35 ust. 1, stosuje się 
art. 64 § 2 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, z tym że wezwanie 
wnoszącego do usunięcia braków nie 
powinno nastąpić później niż po upływie 
14 dni od dnia wpływu wniosku 

Zakres sprawdzenia wniosku 

 zgodność projektu budowlanego  
z ustaleniami mpzp  
innymi aktami prawa miejscowego 
albo  
decyzji o wzizt w przypadku braku mpzp, 
wymaganiami ochrony środowiska,  
w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; 

 zgodność projektu zagospodarowania działki  
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi; 

 kompletność projektu budowlanego i posiadanie 
wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń 
oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz zaświadczenia (art..35ust. 1 pkt 3); 

 wykonanie lub sprawdzenie projektu (w przypadku obowiązku 
sprawdzenia projektu) - przez osobę posiadającą wymagane 
uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień 
opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem 
 
 
 

Art. 39 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 WKZna prowadzenie 
tych robót, 

 Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego 
wpisanego do rejestru zabytków może być wydane 
po uzyskaniu decyzji  
GKZ o skreśleniu tego obiektu z rejestru 
zabytków. 
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Uzgodnienie  z WKZ 
– postępowanie wpadkowe 

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 organ wydajeAA-B 
w uzgodnieniu z WKZ 

 

Termin uzgodnienia 

WKZ jest obowiązany zająć stanowisko w 
sprawie wniosku o pozwolenie na 
budowę lub rozbiórkę obiektów 
budowlanych w terminie 30 dni od dnia 
jego doręczenia.  
Niezajęcie stanowiska w tym terminie 
uznaje się jako brak zastrzeżeń do 
przedstawionych we wniosku rozwiązań 
projektowych. 

 

 

BUDOWA 

Rozpoczęcie budowy 

Podjęcie prac przygotowawczych: 

Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie 

Wykonanie niwelacji terenu 

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z 
budową tymczasowych obiektów 

Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury 
technicznej na potrzeby budowy 
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Nadzór konserwatorski 

Uprawnienia WKZ przy wykonywaniu kontroli – 
art.38: 

 Prawo wstępu na teren nieruchomości 

 Prawo do oceny stanu zachowania i zabezpieczenia w 

terminie uzgodnionym z właścicielem 

 Prawo do sprawdzania zgodności z pozwoleniem 

wszystkich działań podejmowanych przy zabytku 

 Prawo żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień 

 Prawo żądania okazania dokumentów i udostępnienia 
danych 

 Prawa dokonania wpisu do dziennika budowy 

 

Badania archeologiczne 
Art.  31 

 1a. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która 

zamierza realizować: 
 roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej 

działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki 

archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub 
zniszczenia zabytku archeologicznego 
- jest obowiązana pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich 

dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu 
ochrony tych zabytków. 

Art. 82a 
 Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela 

osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej dotacji na przeprowadzenie badań 
archeologicznych oraz wykonanie ich dokumentacji, w przypadku gdy koszt 
planowanych badań archeologicznych i ich dokumentacji będzie wyższy niż 2% 

kosztów planowanych działań 

Badania archeologiczne 

2. Zakres i rodzaj niezbędnych badań 
archeologicznych, ustala WKZ w drodze 
decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim 
roboty budowlane albo roboty ziemne lub 
zmiana charakteru dotychczasowej działalności 
na terenie, na którym znajdują się zabytki 
archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek 
archeologiczny. 

3. Egzemplarz dokumentacji badań, podlega po 
ich zakończeniu nieodpłatnemu przekazaniu 
WKZ 

 

Wyrok z dnia 27 lutego 2013 r.  II SA/Wr 890/12  

Prowadzenie robót budowlanych na terenie 
zabytkowym 

TEZA  

 Obowiązek przeprowadzenia prac 
archeologicznych istnieje tylko o tyle, 
o ile występuje ryzyko 
przekształcenia lub zniszczenia 
zabytku archeologicznego i o ile 
przeprowadzenie badań jest 
niezbędne w celu ochrony zabytków. 
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Obowiązki inwestora przed 
rozpoczęciem robót budowlanych 

 Ustanowienie kierownika budowy (art. 42 ust. 1) 
 Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 

(art. 19) 
 Ustanowienie nadzoru autorskiego (art. 19) 
 Zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem robót 

przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych (np. geolog) – w przypadkach 
uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania 
robót budowlanych lub warunkami gruntowymi (art. 
18 ust. 1 pkt 5) 

 Pobranie dziennika budowy (art. 45 ust. 1) 
 Zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o 

zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych (..) przed ich rozpoczęciem (art. 41 
ust. 4) 

Ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego 

 § 2. 1. Ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego jest wymagane 
przy budowie obiektów budowlanych: 

  wpisanych do rejestru zabytków, w 
zakresie przebudowy, rozbudowy oraz 
wykonywania rekonstrukcji lub remontów, 

 

 

Sprawozdanie NSA 2015 
Wskazania organu właściwego do wydania  

zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu 

nieruchomości objętej ochroną zabytków  

 uchwała NSA z 19 października 2015r., II OPS 3/15.  

 Rozstrzygając, na wniosek Prezesa NSA, kwestię organu właściwego 
do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu 
nieruchomości, na której znajduje się wpisany do rejestru zabytków 
układ urbanistyczny, ruralistyczny lub zespół budowlany w 
rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b/ w zw. z art. 3 pkt 12 i 13 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami22, NSA uznał, że zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody organem właściwym do 
wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu 
nieruchomości, na której znajduje się wpisany do rejestru zabytków 
układ urbanistyczny, ruralistyczny lub zespół budowlany w 
rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b/ w zw. z art. 3 pkt 12 i 13  
ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
 jest wojewódzki konserwator zabytków. 

Istotne odstąpienie 
 Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 

warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie: 

 projektu zagospodarowania działki lub terenu; 

 charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, 
powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji 

obiektu budowlanego, 

 zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego 
przez osoby niepełnosprawne; 

 zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 

części; 

 ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów 
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu; 

 wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są 
wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub do dokonania zgłoszenia: 
(z projektem budowlanym) 
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Nieistotne odstąpienie 

 Nie jest istotnym odstąpieniem  
od zatwierdzonego projektu budowlanego  
lub innych warunków pozwolenia na budowę  
 zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego 

niebędącego obiektem liniowym,  
jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki: 
 nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego 

określonych w projekcie budowlanym; 

 nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu; 

 nie mieści się w zakresie odstępstw istotnych , (..), 
z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, 
jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych; 

 nie narusza przepisów techniczno-budowlanych. 

Wyrok z dnia 31 maja 2016 r.  II OSK 2597/14  

Odstąpienie od warunków udzielonego pozwolenia na 
budowę a wymóg zgody konserwatora zabytków.  

 Przepis art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami, nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia 
konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru. Tym samym, skoro inwestor przed 
odstąpieniem od warunków udzielonego pozwolenia nie uzyskał, 
pomimo wymogu, stosownej zgody konserwatora zabytków, to tym 
samym istotnie odstąpił od jego warunków. W takim przypadku nie 
jest istotne to, że "zarówno Inspektor Nadzoru Budowlanego, jak i 
Kierownik budowy zgodnie oświadczyli o zgodności wykonanych prac 
ze sztuką budowlaną, dokumentacją oraz projektem zmiennym - 
łącznie z poleceniem autora projektu wpisanym przecież w Dzienniku 
Budowy", ale to że nie uzyskano zgody konserwatora zabytku na ich 
wykonanie. Każde, bowiem odstąpienie wymagające tej zgody 
należy kwalifikować jako istotne. Natomiast dokonanie przez 
projektanta kwalifikacji odstąpienia jako nieistotnego podlega ocenie 
organu nadzoru budowlanego. 

Uprawnienia i obowiązki 
uczestników procesu 
budowlanego 

Uczestnicy  
procesu budowlanego 

Art.17 PB 

Inwestor 

Projektant 

Kierownik budowy/ kierownik robót 

Inspektor Nadzoru inwestorrskiego 
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Odkrycie zabytków 
w trakcie prowadzenia robót budowlanych 

 Obowiązki 

 wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

 zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

 niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego WKZ a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta). 

 Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać 
WKZ przyjęte zawiadomienie. 

 WKZ jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego 
przedmiotu. 

 Jeżeli w określonym  terminie WKZ nie dokona oględzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogą być 
kontynuowane. 

 Po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję: 

 pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem; 

 pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot jest zabytkiem, a kontynuacja 
robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia; 

 nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub jednostki 
organizacyjnej finansującej te roboty, badań archeologicznych w niezbędnym zakresie. 

 Roboty nie mogą być wstrzymane na okres dłuższy niż miesiąc od dnia doręczenia decyzji 

 WKZ może wydać decyzję o przedłużeniu okresu wstrzymania robót. Okres wstrzymania robót nie może być 
jednak dłuższy niż 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji 

 Po zakończeniu badań archeologicznych WKZ wydaje decyzję pozwalającą na kontynuację przerwanych robót. 

Wykroczenia 

 Art. 115. 1.Kto niezwłocznie nie powiadomił WKZ 
 lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzędu morskiego  
o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych 
lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, a także  
nie wstrzymał wszelkich robót mogących uszkodzić 
lub zniszczyć znaleziony przedmiot i nie zabezpieczył, 
przy użyciu dostępnych środków, tego przedmiotu i 
miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 
(można orzec nawiązkę do wysokości dwudziestokrotnego minimalnego 

wynagrodzenia na wskazany cel społeczny związany z opieką nad zabytkami) 

 

Przepisy karne 

Art. 116 
 Kto niezwłocznie nie powiadomił WKZ lub wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) o 
przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do 
którego istnieje przypuszczenie, iż jest on 
zabytkiem archeologicznym, a także nie 
zabezpieczył, przy użyciu dostępnych środków, 
tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, 
podlega karze grzywny. 

 W razie popełnienia ww wykroczenia można 
orzec nawiązkę do wysokości 
dwudziestokrotnego minimalnego 
wynagrodzenia na wskazany cel społeczny 
związany z opieką nad zabytkami. 
 
 

Samowola budowlana 

Rodzaje samowoli budowlanej 

Legalizacja samowoli budowlanej 
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Procedury dotyczące samowoli 
budowlanej 

budowa 
rozbudowa, nadbudowa, odbudowa 

Budowy wykonane 
bez pozwolenia na 

budowę 
bez zgłoszenia  art. 29 

ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a 

Budowy wykonane 
bez zgłoszenia 

Art. 48 Art. 49b 

Zastosowanie art. 50 

 Postanowienie o wstrzymaniu wykonywania 
robót budowlanych wydawane jest wtedy gdy 
roboty te wykonywane są : 
1)   bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia lub 

2)   w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi 

lub mienia bądź zagrożenie środowiska, lub 

3)   na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1, lub 

4)  w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków 

określonych w pozwoleniu na budowę , projekcie budowlanym 
lub w przepisach. 

2. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych należy: 

1)   podać przyczynę wstrzymania robót; 

2)   ustalić wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń. 

 

Procedury dotyczące samowoli 
budowlanej 

remont, przebudowa, montaż, rozbiórka 

Roboty budowlane wykonane 

bez pozwolenia na budowę 

lub 

bez zgłoszenia 

Art. 50-51 

II OSK 407/09 - Wyrok NSA 

 Doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego w 

rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - 
Prawo budowlane oznacza, że inwestor powinien 
odtworzyć zmienioną lub rozebraną część obiektu 
budowlanego z użyciem w miarę możliwosci tych 
samych lub takich samych materiałów przy 
zachowaniu gabarytów i wyglądu, jaki obiekt miał 
przed wykonaniem samowolnych robót 
budowlanych i z zagwarantowaniem możliwości 
użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 
jakie miał przed wykonaniem samowolnych robót.  
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Wyrok z dnia 28 września 2016 r. VIII SA/Wa 101/16  

Wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych 
przy zabytku w sytuacji samowolnego wykonania tych robót.  

 Należy uznać za nieprawidłowe stanowisko, iż 

bezprzedmiotowe jest postępowanie w trybie art. 36 ust. 
1 pkt 1 ustawy z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami przed organami konserwatorskimi, gdy 

inwestor wnosi o wydanie decyzji odnośnie robót 
budowlanych wykonanych przy zabytku w warunkach 

samowoli budowlanej. 

 Konsekwencja stanowiska, iż decyzja konserwatora 

zabytków może odnosić się tylko do przyszłych robót 
budowlanych przy zabytku powodowałaby, iż niemożliwa 

byłaby legalizacja takich robót budowlanych, nawet w 

sytuacji gdyby zostały wykonane zgodnie z regułami 
ochrony zabytków. 

 

Wyrok z dnia 14 stycznia 2016 r. II OSK 1157/14  
Istota postępowania naprawczego prowadzonego w sytuacji gdy inwestor 
wykonał roboty budowlane w obiekcie budowlanym wpisanym do 

rejestru zabytków bez wymaganego pozwolenia.  

 Istota postępowania naprawczego, prowadzonego na podstawie art. 51 p.b., w 
sytuacji gdy inwestor wykonał roboty budowlane w obiekcie budowlanym 
wpisanym do rejestru zabytków bez wymaganego pozwolenia, polega na 
dokonaniu ocen obiektu budowlanego i wykonanych robót budowlanych w celu 
ustalenia, jakie działania trzeba wykonać w celu doprowadzenia do stanu 
zgodnego z prawem. Te oceny i ustalenia odnoszą się do robót budowlanych, 
które zostały już wykonane samowolnie, ale także do robót budowlanych, 
których wykonanie może być nakazane w postępowaniu naprawczym. Z tego 
względu przepis art. 36 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 36 ust. 5 ustawy z 2003 r. 
o  OZiOnZ nie może być rozumiany w ten sposób, że ma zastosowanie tylko 
wówczas, gdy inwestor zamierza prowadzić roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru, a nie ma zastosowania, jeżeli prowadzi roboty 
budowlane bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków i pozwolenia 
na budowę. Również przepisy p.b. (art. 39) wyraźnie określają w jakich 
przypadkach wojewódzki konserwator zabytków nie wydaje decyzji o 
pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych i przedstawia jedynie 
stanowisko jako organ współdziałający, co jednak nie dotyczy obiektu 
budowlanego wpisanego do rejestru zabytków. 

Uprawnienia WKZ 
art. 43 i 44 ustwy o OZiOnZ 

 Wydanie decyzję o wstrzymaniu wykonywanych bez 

pozwolenia WKZ lub w sposób odbiegający od zakresu 

i warunków określonych w pozwoleniu: 
 prac konserwatorskich, restauratorskich, badań 

konserwatorskich lub architektonicznych przy zabytku 

wpisanym do rejestru; 

 robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub 

w jego otoczeniu; 

 Decyzja, o wstrzymaniu, wygasa po upływie 2 miesięcy 

od dnia jej doręczenia, jeżeli w tym terminie 

wojewódzki konserwator zabytków nie wyda decyzji: 

 nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu 

lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu 
wykonania tych czynności 

 

 

Uprawnienia WKZ art. 45 

 W przypadku gdy bez wymaganego 
pozwolenia WKZ 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 WKZ zabytków wydaje 
decyzję: 

 nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu 

lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania 

tych czynności 
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II OSK 3/15 - Wyrok NSA 

 Prowadzenie robót budowlanych w oparciu o decyzję 

o pozwoleniu na budowę nie wyłącza kompetencji 
organu konserwatorskiego do wydania decyzji na 
podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, gdy zabytek nieruchomy 
został wpisany do rejestru zabytków po wydaniu 
decyzji o pozwoleniu na prowadzenie przy tej 
nieruchomości robót budowlanych. Z datą wpisania 
nieruchomości do rejestru zabytków, na inwestorze 
spoczywa bowiem obowiązek uzyskania pozwolenia 
konserwatorskiego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 
pkt 1 tej ustawy.  

Uprawnienia WKZ art. 46 

 WKZ może wydać decyzję o wstrzymaniu 

robót budowlanych przy zabytku 
niewpisanym do rejestru, jeżeli zabytek ten 
spełnia warunki uzasadniające dokonanie 
wpisu do rejestru. 

 Decyzja wygasa, jeżeli w terminie 14 dni od dnia jej 

doręczenia nie nastąpi wszczęcie postępowania w sprawie 
wpisu zabytku do rejestru. 

 Wstrzymane roboty budowlane przy zabytku mogą być 

podjęte, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia 

decyzji WKZ nie wpisze tego zabytku do rejestru. 

 

 

Uprawnienia WKZ art. 49 

 WKZ może wydać decyzję nakazującą  
osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej 

tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do 
rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania 

wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa 

rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego,  
przeprowadzenie, w określonym terminie prac 
konserwatorskich lub robót budowlanych 
przy tym zabytku, jeżeli ich wykonanie jest 
niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem 
lub istotnym uszkodzeniem tego zabytku. 

Przepisy karne 

Art. 117 
 Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom 

pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, 
restauratorskie, roboty budowlane, badania 
konserwatorskie lub architektoniczne przy 
zabytku wpisanym do rejestru lub roboty 
budowlane w jego otoczeniu albo badania 
archeologiczne, podlega karze grzywny. 
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Przepisy karne 

Art. 118. 1. Kto bez pozwolenia umieszcza na zabytku 

wpisanym do rejestru: urządzenie techniczne, tablicę 
reklamową lub urządzenie reklamowe (..) lub napis, 

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. 

 2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne. 

 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec 

przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych 
do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły 

własności sprawcy, lub obowiązek przywrócenia do stanu 

poprzedniego. 

Oddanie obiektu  
do użytkowania 

Przesłanki  
do prowadzenia postępowania 

 Zrealizowane roboty były: 

 budową w rozumieniu ustawy 
(wzniesienie , rozbudowa, nadbudowa, odbudowa) 

 wykonywane na podstawie  

 decyzji o pozwoleniu na budowę 

albo  

 zgłoszenie budowy,  
o której mowa w  
art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a 

 

Oddanie obiektu do 
użytkowania 

 Zawiadomienie  
o zakończeniu 
budowy 

 Wniosek o pozwolenie na 
użytkowanie 

 Obiekt zaliczony do kategorii: 
V, IX-XVII, XVIII, XX, XXII, 

XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, 
XXX 

 Wykonanie obiektu  
bez pozwolenia – art. 49 ust.5 

 Samowolne wykonanie robót – 
art. 51 ust.4 

 Przystąpienie do użytkowania  
przed wykonaniem wszystkich 

robót 
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Załącznik do Prawa budowlanego 
(wyciąg)       1/3 

 

 

 

Kat Obiekty budowlane 

V obiekty sportu i rekreacji, jak:  

stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie 

IX budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, 

domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy 

studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, 

obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych 

X budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz 

domy pogrzebowe, krematoria 

XI budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, 

poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, 

domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze 

XII budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i 

urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, 

więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów 

śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych 

XIII pozostałe budynki mieszkalne 

(nie zalicza się do tej kategorii budynków mieszkalnych jednorodzinnych � z kat. I) 

 

 

Załącznik do Prawa budowlanego 
(wyciąg)       2/3 

 

 

 

Kat. Obiekty budowlane 

XIV budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy 

wypoczynkowe, schroniska turystyczne 

XV budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny 

XVI budynki  biurowe  i  konferencyjne 

XVII budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale 

targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, 

myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk ( do5 stanowisk), budynki dworcowe 

XVII

I 

budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, 

rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także 

budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice 

przejazdowe, myjnie taboru kolejowego 

XX stacje paliw 

Załącznik do Prawa budowlanego 
(wyciąg)       3/3 

 

 

 

Kat. Obiekty budowlane 

XXII place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi 

XXIV obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne 

XXVII budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie 

wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, 

kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne  

XXVIII drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, 

wiadukty, przepusty, tunele 

XXIX wolno stojące kominy i maszty 

XXX obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, 

budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, 

oczyszczalnie ścieków 

ograniczenie obiektów wymagających 
pozwolenia na użytkowanie 

 V, IX – XVI, 

 XVII – z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi 
pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk 

włącznie, 

 XVIII – z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, 

chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, 
podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice 

przejazdowe i myjnie taboru kolejowego, 

 XX 

 XXII – z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów, 

 XXIV – z wyjątkiem stawów rybnych, 

 XXVII – z wyjątkiem, jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i 

ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych 

 XXVIII i XXX 
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Alternatywa do zawiadomienia 

Art. 55 
2. Inwestor zamiast dokonania 
zawiadomienia o zakończeniu budowy 
może wystąpić z wnioskiem o 
wydanie decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie. 

Zawiadomienie o zakończeniu budowy 
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie 

 oryginał dziennika budowy; 
 oświadczenie kierownika budowy: 

 o wykonaniu obiektu zgodnie z pozwoleniem 
 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 
 oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 

 protokoły badań i sprawdzeń; 

 dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu 
budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub 
odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą 
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 
odpowiednie uprawnienia zawodowe; 

 Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy  
(zgodnie z odrębnymi przepisami)  

 Zaświadczenie dot. 
umowy urbanistycznej, jeżeli jej zawarcie było wymagane zgodnie  
z MPZP  rewitalizacji (z ustawy o rewitalizacji) 

 

 

Zawiadomienie  
o zakończeniu budowy 

 Zawiadomienie o zakończeniu budowy 

 Wezwanie do uzupełnienia 
zawiadomienia 

 Milcząca zgoda organu 
lub zaświadczenie wydane na  
wniosek inwestora  14 dni 

 Sprzeciw organu w drodze decyzji 

Wydanie zaświadczenia 

 Organ nadzoru budowlanego  
może z urzędu przed upływem terminu 
do wniesienia sprzeciwy (14 dni),  
wydać zaświadczenie o braku podstaw  
do wniesienia sprzeciwu.  
Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość 
wniesienia sprzeciwu przez organ NB  
oraz uprawnia inwestora  
do rozpoczęcia użytkowania obiektu. 
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Oddanie obiektu do 
użytkowania 

Wezwanie do kontroli to: 
 Kompletny Wniosek o pozwolenie na 

użytkowanie 

Zawiadomienie o terminie kontroli 
-       po 7 dniach 

Kontrola i protokół z kontroli 
-      po 21 dniach 

Przystąpienie do użytkowania: 

 Na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie 

Nielegalne użytkowanie obiektu 

 Art.57 ust 7 
w przypadku przystąpienia do 
użytkowania obiektu budowlanego  

 bez  pozwolenia na użytkowanie  
(art.55)  

 bez zgłoszenia zakończenia budowy 
(art.54)  

organ wymierza karą w wysokości 

10  x  kwota opłaty 

 

Zmiana  
sposobu użytkowania 

Zmiana sposobu użytkowania 

To w szczególności: 
podjęcie bądź zaniechanie  
w obiekcie budowlanym lub jego części  
działalności zmieniającej warunki:  

bezpieczeństwa pożarowego,  
bezpieczeństwa powodziowego,  
pracy,  
zdrowotne,  
higieniczno-sanitarne,  
ochrony środowiska  
bądź wielkość lub układ obciążeń. 
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Do zgłoszenia  
należy dołączyć 

 opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do 
granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub 
budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu 

budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania; 

 zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu 
budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w 

tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi 
technologicznymi; 

 oświadczenie o prawie do dysponowanie terenem na cele budowlane; 

 zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności 

zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami 
obowiązującego MPZ albo ostateczną decyzję o WZiZT  

 ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności; 

 w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane 
odrębnymi przepisami. 

Zmiana sposobu użytkowania  

Zgłoszenie 

 Nałożenie obowiązku 
uzupełnienia wniosku - 
postanowienie 

 Sprzeciw: 

 Nie uzupełnienie wniosku 
w terminie 

 Wymóg uzyskania 
pozwolenia na budowę 

 naruszenie planu lub 
wzizt 

 Niedopuszczalne 
pogorszenie warunków 
(..) stanu zachowania 
zabytków 

 Milcząca zgoda organu 

Samowolna zmiana 

 Postanowienie: 

 wstrzymanie 
użytkowania 

 obowiązek 
przedstawienia 
dokumentów 

 Opłata legalizacyjna - 
10 x stawka opłaty 

 Nakaz przywrócenia 
poprzedniego sposobu 
użytkowania 

 

 

Wydanie zaświadczenia 

 Organ NB może z urzędu  
przed upływem terminu do wniesienia 
sprzeciwy (30 dni),  
wydać zaświadczenie o braku podstaw  
do wniesienia sprzeciwu.  
Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość 
wniesienia sprzeciwu przez organ NB  
oraz uprawnia inwestora  
do zmiany sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części. 

 

Projekt zmiany ustawy 1/2 
 Projekt  przewidujący udzielanie tymczasowej ochrony 

zabytkom w toczącym się postępowaniu o wpis do rejestru 
zabytków lub na Listę Skarbów Dziedzictwa, przez zakaz 
prowadzenia w tym czasie działań, które mogłyby 
prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu 
zabytku. 

 W ewidencji gruntów i budynków ujawniana będzie 
informacja o rozpoczęciu postępowania w sprawie wpisania 
zabytku nieruchomego do rejestru.  Dzięki temu osoba 
zainteresowana nabyciem nieruchomości będzie miała 
dostęp do informacji, czy nieruchomość nie jest objęta 
postępowaniem w sprawie wpisania zabytku do rejestru 
zabytków. 
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Projekt zmiany ustawy 2/2 

 Projekt zakłada uspójnienie przepisów ustawy o ochronie 
przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, które dotyczą usuwania drzew i krzewów 
z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. 
Zamiast dwóch pozwoleń na wycinkę drzew lub krzewów 
będzie wydawane jedno pozwolenie na podstawie  ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Usuwanie drzew 
i krzewów znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru 
zabytków nie będzie objęte zwolnieniem z uzyskania 
pozwolenia nawet w przypadku, gdy teren ten należy do 
osoby fizycznej. 

 Wejść w życie po 14 dniach od daty ich publikacji. 


