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Źródła informacji o nieruchomości
Ustalanie stanu prawnego nieruchomości 

Informacje na temat stanu prawnego nieruchomości mają podstawowe 
znaczenie dla procesu inwestycyjnego. Stan prawny nieruchomości jest 
ogółem praw o charakterze rzeczowym jak i obligacyjnym przysługujących 
w stosunku do danej nieruchomości.

Informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości w świetle ustawy 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) wpływają na 
dopuszczalność sytuowania na tej nieruchomości obiektów budowlanych, 
wpływają na samą procedurę udzielania pozwolenia na budowę czy też 
ewentualną procedurę  legalizacyjną oraz naprawczą, przewidzianą tą 
ustawą.

Księgi wieczyste są podstawowym źródłem informacji o nieruchomościach. 
Rejestr ewidencji gruntów jest odzwierciedleniem aktualnego stanu 
prawnego danej nieruchomości, ma charakter deklaratoryjny a nie 
konstytutywny, co oznacza, że nie kształtuje nowego stanu prawnego 
nieruchomości, a jedynie potwierdza stan prawny zaistniały wcześniej.
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Księgi wieczyste

Księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy, właściwy 
ze względu na miejsce położenia nieruchomości. 
Księgę wieczystą nieruchomości zakłada się i prowadzi 
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 
wieczystych i hipotece (Dz. U. 2017 poz. 1007 z późn. zm.)

Dla każdej nieruchomości prowadzi się oddzielną księgę 
wieczystą, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się 
nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, 
o których uczyniono w niej wzmiankę. 
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Księgi wieczyste

Dział pierwszy księgi wieczystej obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz 
wpisy praw związanych z jej własnością, dział drugi obejmuje wpisy 
dotyczące własności i użytkowania wieczystego, dział trzeci przeznaczony 
jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, 
z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu 
nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw 
i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek, dział czwarty 
przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek. 

Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie 
z rzeczywistym stanem prawnym (art. 3 ust. 1 ustawy o księgach 
wieczystych i hipotece). Konsekwencją tego domniemania jest zasada 
rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Zasada ta oznacza, że w razie 
niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym 
w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi 
rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną 
według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe. 
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Ewidencja gruntów i budynków
(kataster nieruchomości) 

Ewidencja gruntów i budynków to system informacyjny zapewniający 
gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, 
informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych 
podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami 
lub lokalami. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) 
ewidencję gruntów i budynków prowadzą starostowie. 

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ewidencja 
gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące gruntów (ich 
położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas 
bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli 
zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty), 
budynków (ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych 
danych technicznych) oraz lokali (ich położenia, funkcji użytkowych oraz 
powierzchni użytkowej). 
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Ewidencja gruntów i budynków
(kataster nieruchomości)  

W ewidencji gruntów wykazuje się właścicieli nieruchomości, miejsca ich 
pobytu stałego (w przypadku osób fizycznych) lub adres siedziby (dla 
pozostałych podmiotów). W przypadku nieruchomości Skarbu Państwa 
lub jednostek samorządu terytorialnego, oprócz właścicieli ujawniane 
zostają inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, 
w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu 
Państwa, znajdują się te nieruchomości. 

W przypadku gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, 
zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich 
właścicieli, do ewidencji zostają wpisane podmioty, które władają tymi 
gruntami na zasadach samoistnego posiadania.

Ewidencja zawiera ponadto informacje dotyczące wpisania nieruchomości do rejestru 
zabytków, informację, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków obszar gruntu, 
w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. 
zm.), wartość katastralną nieruchomości,  informacje dotyczące umów dzierżawy, jeżeli od 
wykazania takich informacji w ewidencji gruntów i budynków uzależnione jest nabycie praw 
wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z przepisów 
o rozwoju obszarów wiejskich. 6



Nieruchomość a działka budowlana 

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny 
przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem 
związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów 
szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 § 1 
ustawy Kodeks cywilny). 

Definicja działki budowlanej została wprowadzona § 1 pkt 2 lit. b 
rozporządzenia z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2285) zmieniającego 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Zgodnie z § 3 pkt 1a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz. 1422 ze zm.) działka 
budowlana to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, 
cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie 
w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji 
obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów 
i aktów prawa miejscowego. 
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Planowanie przestrzenne w procesie 
budowlanym
Miejscowy plan zagospodarowana 
przestrzennego 
Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu 
publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków 
zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego (art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowana 
przestrzennym, Dz. U. z 2017 poz. 1073 z późn. zm.). 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie 
z art. 14 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, sporządza się w celu ustalenia przeznaczenia terenów 
oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.
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Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzja 
o warunkach zabudowy 

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania 
i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym 
(art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym):

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

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

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ 
wydający decyzję o pozwoleniu na budowę (art. 55 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym). 9



Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzja 
o warunkach zabudowy

"inwestycja celu publicznego" - należy przez to rozumieć 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 z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 
r. poz. 624 i 820)

Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu 
miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym)
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Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzja 
o warunkach zabudowy

Wejście w życie planu miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej innych 
planów zagospodarowania przestrzennego lub ich części odnoszących się do objętego 
nim terenu (art. 34 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Utrata mocy obowiązującej planu miejscowego nie powoduje wygaśnięcia decyzji 
administracyjnych wydanych na podstawie tego planu, z zastrzeżeniem art. 65 ust. 1 
pkt 2 i ust. 2.

Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji 
celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli (art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu 
przestrzennym):

1) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę;

2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż 
w wydanej decyzji.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli została wydana ostateczna decyzja 
o pozwoleniu na budowę.

3. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie art. 
162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
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Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzja 
o warunkach zabudowy

Art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, 
polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót 
budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, 
w drodze decyzji, warunków zabudowy. Przepis art. 50 ust. 2 stosuje się 
odpowiednio.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do zmiany zagospodarowania terenu, 
która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, 
jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.

2a. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, budowa obiektów budowlanych, o których mowa w art. 29 
ust. 1 pkt 1a i 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wymaga 
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
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Roboty budowlane niewymagające wydania decyzji o warunkach 
zabudowy
Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ani 
decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane (art. 50 ust. 2 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym):

• polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany 
sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie 
zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć 
wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo

• niewymagające pozwolenia na budowę

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budowa 
sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255), wymaga uzyskania 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 50 ust. 2a ustawy).

W przypadku gdy wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dotyczy inwestycji, której lokalizacja, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
może nastąpić wyłącznie w oparciu o ustalenia planu miejscowego, organ odmawia 
wszczęcia postępowania (art. 50 ust. 2b ustawy).
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie 
jest aktem prawa miejscowego w rozumieniu art. 94 Konstytucji RP, ale jest 
aktem prawa wewnętrznego danej gminy (aktem kierownictwa 
wewnętrznego). Celem sporządzenia studium jest określenie polityki 
przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 
przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu planów miejscowych. 

Studium jest aktem programowym, wyznaczający ramy dla całej polityki 
przestrzennej gminy. Studium nie zmienia przeznaczenia danej 
nieruchomości, nie daje podstawy do zmiany zagospodarowania terenu, 
w tym do jego zabudowy. Nie może więc stanowić materialnoprawnej 
podstawy odmowy dopuszczenia przedsięwzięć inwestycyjnych.

Studium nie jest aktem w ramach którego należy oceniać legalność 
wybudowanych obiektów (wyrok NSA z dnia 13 grudnia 2107 r., II OSK 
743/16, dostępny na: http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
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Kluczowe pojęcia w Prawie budowlanym 
Definicja obiektu budowlanego (budynki, budowle, obiekty małej 
architektury)

Obiekt budowlany - 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 (art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane)

• budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest 
trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 2 ustawy),

• budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, 
mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków,
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Definicja obiektu budowlanego

(definicja budowli – c.d.) 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 jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3 ustawy), 

• obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności (art. 3 pkt 4 ustawy Prawo budowlane):

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, 

jak piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki
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Definicja obiektu budowlanego

• budynek mieszkalny jednorodzinny - należy przez to rozumieć budynek 
wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub 
grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego 
i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku (art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane),

• obiekt liniowy - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego 
charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz 
ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, 
linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona 
bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz 
kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią 
obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego (art. 
art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane);
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Definicja robót budowlanych 

• budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego 
w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego (art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane),

• roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego (art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane), 

• przebudowa - wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których 
następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego 
obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: 
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba 
kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych 
parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego 
(art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane)

• remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 
ustawy Prawo budowlane) 18



Charakterystyka urządzeń budowlanych

• urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki (art. 3 pkt 
9 ustawy Prawo budowlane)

Urządzenia budowlane pełnią funkcję pomocniczą 
(akcesoryjną) względem obiektu budowlanego, związane są 
z obiektem budowlanym i muszą pozostawać z tym obiektem 
funkcjonalne powiązanie. 
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Tymczasowe obiekty budowlane (możliwość złożenia wniosku o 
pozwolenie na budowę)

• tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe 
i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe (art. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane)

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo budowlane zgłoszenia 
organowi administracji architektoniczno- budowlanej wymaga budowa 
tymczasowym obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem 
i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie 
określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia 
rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.
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Tymczasowe obiekty budowlane

Zgodnie z art. 37a, dodany nowelizacją ustawy Prawo budowlane z dnia 
z  dnia 16 grudnia 2016 r. Ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu 
poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255) 
inwestor może, przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy 
określonego w zgłoszeniu, złożyć wniosek o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego, o którym 
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12. Do takiego wniosku odpowiednio znajdą 
zastosowanie przepisy art. 32-36 ustawy.

• W przypadku złożenia takiego wniosku, inwestor może powstrzymać się 
od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu 
budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, do czasu 
zakończenia postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę.
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Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych, 

• każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem 
zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami (art. 4 ustawy Prawo  
budowlane)

• roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji 
o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31 ustawy Prawo 
budowlane (art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane)

• pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 ustawy Prawo 
budowlane)

Pozwolenie na budowę dotyczy co do zasady całego zamierzenia 
budowlanego – w przypadku inwestycji obejmującej więcej niż jeden obiekt, 
pozwolenie na budowę może dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu 
obiektów,  w takim wypadku inwestor jest obowiązany przedstawić projekt 
zagospodarowania działki lub terenu dla całego zamierzenia budowlanego.
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Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych

Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane 
po uprzednim  (art. 32 ust. 1 ustawy Prawo budowlane):

1. przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli 
jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko;

2. uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, 
pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów;

3. wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw energii –
w przypadku budowy gazociągu przesyłowego, gazociągu o zasiągu 
krajowym lub jeżeli budowa ta wynika z umów międzynarodowych.
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Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych

Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

1. złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie 
z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2. złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności pozwoleń, o których 
mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust.1, oraz decyzji, o której mowa w art. 27 
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2145 oraz z 2017 r. poz. 32, 60 i 785), jeżeli są one wymagane;

3. złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, 
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane.
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Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określił w drodze rozporządzenia, wzory:

• wniosku o pozwolenie na budowę

• oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane

• decyzji o pozwoleniu na budowę

• zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Powyższe wzory dokumentów określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia 24 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493).
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Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane do wniosku 
o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

• cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, 
uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi 
przepisami  szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 
ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to 
uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,

• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane,

• decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona 
wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym,
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Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych

• pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, 
o której mowa w art. 27ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one 
wymagane;

• w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów 
usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w 
art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji 
architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, 
projektowanych rozwiązań w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od 
strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz 
sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu 
zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych 
obiektów do sieci użytku publicznego;
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Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych

• w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

a) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust.4 ustawy 
z dnia  21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

b) umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie 
z miejscowym planem rewitalizacji.

Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych:

1) których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla 
użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady 
chemiczne, zapory wodne lub

2) 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.
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Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć (art. 33 ust. 4 ustawy 
Prawo budowlane):

• zgodę właściciela obiektu,

• szkic usytuowania obiektu budowlanego,

• opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

• opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

• pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne 
dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to 
uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na obszar Natura 2000,

• w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.
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Kompletność projektu budowlanego 
i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana 
zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub 
w pozwoleniach, o których mowa wart, 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1 , oraz decyzji, 
o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one 
wymagane (art. 34 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki 
i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych

Projekt budowlany powinien zawierać (art. 34 ust. 3 ustawy Praw budowlane):

• projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, 
obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy 
istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, 
sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ 
zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i 
wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej 
zabudowy terenów sąsiednich, 30



Kompletność projektu budowlanego

• projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę 
i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną 
i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a 
także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w 
stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 -
również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych,

• stosownie do potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, 
projekt budowlany powinien zawierać oświadczenie właściwego zarządcy 
drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami 
o drogach publicznych,

• w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz 
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,

• informację o obszarze oddziaływania obiektu, 

obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 
budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym 
zabudowy, tego terenu (art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane), 31



Kompletność projektu budowlanego

Przepisu o projekcie zagospodarowania działki  nie stosuje się do projektu 
budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, 
zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest 
wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 
33 ust. 3a ustawy Prawo budowlane).

Przepisu o projekcie architektoniczno-budowlanym nie stosuje się do 
projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych bądź 
podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być 
przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu (art. 33 ust. 
3b ustawy Prawo budowlane).

Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na 
budowę. Zatwierdzeniu podlegają cztery egzemplarze projektu 
budowlanego, z których dwa egzemplarze przeznaczone są dla inwestora, 
jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden 
egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego.
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Kompletność projektu budowlanego

Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu 
i formy projektu budowlanego określa 
Rozporządzenie Ministra Transportu 
budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 462 z poźn. zm.)
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Zakres sprawdzania projektu budowlanego przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji 
o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ administracji 
architektoniczno-budowlanej sprawdza:

• zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego 
albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony 
środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, 

• zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, 
w tym techniczno-budowlanymi,

• kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, 
uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, 
oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7,
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Zakres sprawdzania projektu budowlanego przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej

• wykonanie sprawdzenie projektu przez osobę posiadającą wymagane 
uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień 
opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym 
mowa w art. 12 ust. 7,

• spełnienie wymagań określonych w art. 60 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 
lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529) –
w przypadku inwestycji na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu 
Nieruchomości, o którym mowa w tej ustawie, oddanej w użytkowanie 
wieczyste lub sprzedanej w trybie określonym w art. 53 ust. 1 lub 2 tej 
ustawy, przeznaczonej na wynajem o czynszu najmu określonym zgodnie 
z przepisami rozdziału 7 tej ustawy, zwanej dalej "inwestycją KZN".
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Zakres sprawdzania projektu budowlanego przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane razie stwierdzenia 
naruszeń, organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada 
postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, 
określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie 
wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia 
pozwolenia na budowę. 

W razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 
4, organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może 
odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
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Zakres sprawdzania projektu budowlanego przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej

Zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy Prawo budowlane, jeżeli na 
terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub 
terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego 
orzeczono nakaz rozbiórki, organ administracji architektoniczno-
budowlanej wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu 
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia 
robót budowlanych z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1.
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Decyzja o pozwoleniu na budowę - elementy

W decyzji o pozwoleniu na budowę organ administracji architektoniczno-
budowlanej, w razie potrzeby (art. 36 ustawy Prawo budowlane):

1. określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy
i prowadzenia robót budowlanych;

2. określa czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych;

3. określa terminy rozbiórki:

• istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego    
użytkowania,

• tymczasowych obiektów budowlanych;

4. określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie;

5. zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach, wynikających z art. 
54 lub art. 55 ustawy Prawo budowlane
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Inwestycje wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
oraz na obszar Natura 2000

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, pozwolenia na budowę 
wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko oraz przedsięwzięcia wymagające 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. 

Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga 
realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (art. 59 ust. 1 o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko):

1)planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko;

2)planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.
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Inwestycje wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko oraz na obszar Natura 2000

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się 
w ramach (art. 61 ust. 1 ustawy środowiskowej):

1) postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach;

2) postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 
1, 10, 14 i 18, oraz pozwolenia, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, jeżeli 
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko została stwierdzona przez organ właściwy do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w przypadku, o którym mowa w art. 88 
ust. 1;

3) postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji 
w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji jej towarzyszącej, 
o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji 
inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji 
towarzyszących (Dz. U. z 2017 r. poz. 552).
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Ocena oddziaływania na środowisko 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może być 
wydana w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko (art. 77 ust. 1), jak i w sytuacji 
gdy nie została ona przeprowadzona (art. 84).

Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określa 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).
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Ocena oddziaływana na obszar Natura 2000

Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone 
w ust. 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli (art. 59 ust. 2 
ustawy środowiskowej):

1) przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar 
Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego 
obszaru lub nie wynika z tej ochrony;

2) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na 
podstawie art. 97 ust. 1.
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Procedura odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Zgodnie z art. 9 ustawy Prawo budowlane, 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. Organ administracji architektoniczno-
budowlanej, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy 
techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na 
odstępstwo.

Wniosek do ministra w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo 
organ administracji architektoniczno-budowlanej składa przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowę. Wniosek powinien zawierać: 

• 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, 43



Procedura odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

• szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,

• propozycje rozwiązań zamiennych,

• pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków 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.

Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia 
zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.

Upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-
budowlanych nie jest wiążące dla organu, który może mimo upoważnienia, 
odmówić zgody na odstępstwo. Odmowne załatwienie wniosku przez 
właściwego ministra jest wiążące dla organu, który w takiej sytuacji odmawia 
zgody na odstępstwo. Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-
budowlanych zastępuje określony przepis techniczno-budowlany i w oparciu 
o tę zgodę projektant opracowuje projekt budowlany.
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Dziennik budowy

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest 
wydawany odpłatnie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej 
(art. 45 ust. 1 ustawy Prawo budowlane). 

Na poszczególne strony dziennika budowy organ wydający dziennik nanosi 
pieczęcie. Po opieczętowaniu dziennika budowy organ, o którym mowa w ust. 
2, wydaje go inwestorowi w terminie 3 dni od dnia:

1) w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna albo

2) w którym inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na 
podstawie zgłoszenia - za zwrotem kosztów związanych z jego 
przygotowaniem.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, 
przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 
technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.
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Dziennik budowy

Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim 
wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności, o których mowa w ust. 1.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy 
wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór 
i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane 
potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji (art. 45 ust. 2 
ustawy Prawo budowlane).

Sposób prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki, osoby 
upoważnione do dokonywania w nich wpisów określa rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.).
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Dziennik budowy

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są (§ 9 ust. 1 
rozporządzenia)

• inwestor

• inspektor nadzoru inwestorskiego

• projektant

• kierownik budowy

• kierownik robót budowlanych

• osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy

• pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów 
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie –
w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
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Dziennik budowy

Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy lub rozbiórki i jest 
dostępny dla osób upoważnionych, o których mowa w § 9 ust. 1. Dziennik 
budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, 
kradzieży lub zniszczeniu.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana 
kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
projektanta sprawującego nadzór autorski, w dzienniku budowy dokonuje się 
wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej 
budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami 
osoby przekazującej i przejmującej obowiązki (§ 6 ust. 4 rozporządzenia). 

W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, inspektora 
nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski -
inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu 
obowiązków przez te osoby (art. 44 ustawy Prawo budowlane).

Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe 
przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.
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Wznoszenie obiektów budowlanych na podstawie uproszczonych procedur
Obiekty budowlane wymagające zgłoszenia
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, roboty budowlane można rozpocząć jedynie 
na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane). Wyjątki od tej zasady, wymienione są w art. 29-31 ustawy Prawo 
budowlane. 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zgłoszenia właściwemu 
organowi wymaga budowa:

• obiektów związanych z produkcją rolną (płyt do składowani obornika, 
szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3, 
naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie 
większej niż 7m), 

• wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar 
oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały 
zaprojektowane (wymaga zgłoszenia z projektem budowlanym i decyzją o 
warunkach zabudowy,

• 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, 49



Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga 
budowa:

• 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,

• wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych 
i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 
m2 (wymaga zgłoszenia z projektem budowlanym i decyzją o warunkach 
zabudowy),

• przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,

• zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;

• parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako 
zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach 
stanowiących własność Skarbu Państwa (wymagają zgłoszenia na obszarze 
Natura 2000, art. 30 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane),
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Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga 
budowa:

• boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do 
rekreacji,

• miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk 
włącznie, (wymagają zgłoszenia na obszarze Natura 2000, art. 30 ust. 1 pkt 
1b ustawy Prawo budowlane)

• zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych 
drogach,

• tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i 
przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie 
określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od 
dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu,
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Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga 
budowa:

• 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 (wymagają zgłoszenia na obszarze Natura 2000 art. 30 
ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane),

• 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,

• pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony 
pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do cumowania 
niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, uprawiania 
wędkarstwa, rekreacji,

• instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem 
o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych 
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
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Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga 
budowa:

• sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe 
niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych 
(wymagają zgłoszenia z projektem budowlanym i decyzją o warunkach 
zabudowy),

• przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,

• kanalizacji kablowej,

• budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, oraz budowa stacji 
ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z zastrzeżeniem art. 29a;

• budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m,

• budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, 
o których mowa w ust. 1, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę 53



Art. 29 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane 

Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia 
wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, 
zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

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

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

2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania 
zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 - przy czym do wniosku 
o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie 
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie 
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
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Procedura zgłoszenia

W zgłoszeniu do organu administracji architektoniczno-budowlanej należy 
określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz 
termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie 
o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, 
w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także 
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (30 ust. 
2 ustawy Prawo budowlane)

Do zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny 
przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych oraz przyłączy, należy ponadto dołączyć projekt 
zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, 
wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia 
budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku 
budowy instalacji gazowej, powinien być uzgodniony z podmiotem 
właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
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Procedura zgłoszenia

W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci 
drogowej należy ponadto przedstawić:

1) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym 
mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych;

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

Do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury 
w miejscach publicznych projekt zagospodarowania działki 
lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego 
wymagane uprawnienia budowlane (art. 30 ust. 4 ustawy 
Prawo budowlane).
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Art. 29a ustawy Prawo budowlane

1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, oraz stacji 
ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wymaga sporządzenia 
planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy 
jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego.

2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa 
energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, 
o którym mowa w art. 30.
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Zgłoszenie z projektem budowlanym art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a 
i art. 29 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo budowlane

Zgłoszenie z projektem budowlanym dotyczy:

• budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub 
działkach, na których ostały zaprojektowane,

• budowy wolno stojących parterowych budynków stacji 
transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o 
powierzchni zabudowy do 35m2, 

• budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych obejmujących napięcie 
znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

• przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do 
zwiększenia dotychczasowego  obszaru oddziaływania tych budynków.
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Art. 30 ust. 4b i 4c ustawy Prawo budowlane

Do zgłoszenia z projektem robót budowlanym należy przedłożyć 
dokumenty wymagane do wniosku o pozwolenie na budowę 
(dokumenty wymienione w art. 33 ust. 2 pkt 1-4 ). 
Nie dotyczy to zgłoszenia przebudowy przegród zewnętrznych oraz 
elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia 
dotychczasowego  obszaru oddziaływania tych budynków – do 
zgłoszenia nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy 
(dokumenty wymienione w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo 
budowlane).

Organ administracji architektoniczno -budowlanej dokonuje 
sprawdzenia przedłożonych dokumentów w takim samym zakresie, 
w jakim dokonuje się sprawdzenia dokumentacji w procedurze 
o pozwolenie na budowę (art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).
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Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót 
budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 
21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść 
sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ 
administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym 
terminie (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane).

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji 
architektoniczno-budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze 
postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących 
dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze 
decyzji (art. 30 ust. 5c ustawy Prawo budowlane). 

Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 5c, przerywa bieg terminu, 
o którym mowa w ust. 5.
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Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed 
upływem 21 dniowego terminu , wydać zaświadczenie o braku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia 
sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych (art. 
30 ust. 1 pkt 5aa ustawy Prawo budowlane). 

W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej 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 administracji architektoniczno-
budowlanej dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na 
wniesienie sprzeciwu (art. 30 ust. 1 pkt 5e ustawy Prawo budowlane).. 

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 
(art. 30 ust. 1 pkt 5b ustawy Prawo budowlane). 
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Sprzeciw do zgłoszenia budowy

Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli(art. 
30 ust. 6 ustawy Prawo budowlane):

• zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych 
obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

• budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem 
narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne 
przepisy,

• zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego , 
o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt 
istnieje.
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Obowiązek uzyskania pozwolenia na budowy obiektu lub robót 
wymagającego zgłoszenia wymagającego zgłoszenia 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć w drodze 
decyzji o sprzeciwie obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie 
określonego obiektu objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja 
może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować (art. 30 ust. 
7 ustawy Prawo budowlane):

• 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.

Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce 
Poczty Polskiej jako operatora wyznaczonego albo w przypadku,  o którym 
mowa w art. 391 Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień 
wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. 63



Przebieg procesu budowlanego
Obowiązek zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych  

Inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz 
projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy 
z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla 
których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, 
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub zgłoszenie przebudowy, 
o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, dołączając na piśmie (art. 41 ust. 4 
ustawy Prawo budowlane):

• 1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku 
kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, 
o którym mowa w art. 12 ust. 7

• 2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, 
a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7

• 3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym 
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 64



Rozpoczęcie budowy - podjęcie prac przygotowawczych na terenie 
budowy

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na 
terenie budowy (art. 41 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

Pracami przygotowawczymi są (art. 41 ust. 2 ustawy Prawo budowlane):

1. wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,

2. wykonanie niwelacji terenu,

3. zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych 
obiektów,

4. wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby 
budowy.

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym 
pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.
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Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
Obowiązki inwestora

Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są (art. 17 ustawy 
Prawo budowlane) inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, 
kierownik budowy lub kierownik robót.

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, 
z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, a w szczególności zapewnienie: 1) opracowania projektu 
budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów, 2) objęcia 
kierownictwa budowy przez kierownika budowy, 3) opracowania planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) wykonania i odbioru robót 
budowlanych, 5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem 
skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad 
wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych (art. 18 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie oraz 
zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego (art. 18 ust. 2 
i 3 ustawy Prawo budowlane).
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Obowiązki inwestora

Inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy 
(rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad 
robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 
w odpowiedniej specjalności (art. 42 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane). Z obowiązku ustanowienia kierownika budowy zostały 
zwolnione budowy lub rozbiórki obiektów, dla których nie jest 
wymagane pozwolenie na budowę, z wyjątkiem budowy, o której 
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a. 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wyłączyć, 
w drodze decyzji, stosowanie tych przepisów (dotyczących 
ustanowienia kierownika budowy) również w stosunku do innych 
obiektów, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem 
skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami 
(art. 42 ust. 3 ustawy Prawo budowlane).
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Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
Obowiązki projektanta

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane, do podstawowych obowiązków 
projektanta należy:

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

• zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób 
posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej 
specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez 
te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych 
w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, 
z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,

• sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze 
względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, 
uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
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Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
Obowiązki projektanta

• określenie obszaru oddziaływania obiektu,

• uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań 
projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,

• wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 
rozwiązań,

• sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, 
o której mowa w ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570),

• sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub organu 
administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie stwierdzania w toku 
wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz 
uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
Obowiązki projektanta

Do obowiązków projektanta należy również zapewnienie sprawdzenia projektu 
architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności (art. 20 ust. 2 
ustawy Prawo budowlane).

Obowiązek sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego pod 
względem zgodności z przepisami, nie dotyczy:

• zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów 
szczególnych,

• projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki 
mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie 
i składowe.

Projektant, a także sprawdzający, do projektu budowlanego dołączają 
oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
Uprawnienia projektanta

Zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane, projektant w trakcie realizacji 
budowy, ma prawo:

1. wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących jej realizacji,

2. żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych 
w razie:

• stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,

• wykonywania ich niezgodnie z projektem.
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Obowiązki kierownika budowy

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy (art. 22 ustawy 
Prawo budowlane):

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

• prowadzenie dokumentacji budowy,

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

• koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń 
planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają 
być prowadzone jednocześnie lub kolejno, 72



Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
Obowiązki kierownika budowy

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

• koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas 
wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zawartych w przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

• wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji BIOZ oraz w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych 
robót budowlanych,

• podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę 
osobom nieupoważnionym,

• zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, 
zgodnie z art. 10,

• wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości 
powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego 
organu,
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Obowiązki kierownika budowy

• zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym 
wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z 
projektem,

• realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

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

• przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

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

Kierownik budowy (robót) jest obowiązany (art. 42 ust. 2 ustawy Prawo budowlane):

1. prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki,

2. umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz 
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy 
to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów 
liniowych,

3. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki).

Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się do budowy lub rozbiórki, na której 
przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i 
jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na których planowany zakres robót 
przekracza 500 osobodni.

Kierownik budowy ma prawo:

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

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

Przepisy dotyczące praw i obowiązków kierownika budowy stosuje się odpowiednio do 
kierownika robót
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Obowiązki kierownika budowy związane z planem BIOZ

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

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót 
budowlanych:

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

• przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub 
czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,

• stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym,
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Obowiązki kierownika budowy

• prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych,

• stwarzających ryzyko utonięcia pracowników,

• prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach,

• wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych,

• wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 
powietrza,

• wymagających użycia materiałów wybuchowych,

• prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych,

2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych 
i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników 
lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.
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Obowiązki kierownika budowy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 
120 poz.1126) określa zakres i formę informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy 
zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego 

Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego określa rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury  z dnia 19 listopada 2001 r.  (Dz.U. z 2001 r. Nr 138 
poz.1554). 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może w decyzji 
o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia 
inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia 
nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem 
skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym 
wpływem na środowisko (art. 19 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

W przypadku budowy, która wymaga ustanowienia inspektorów nadzoru 
budowlanego różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako 
koordynatora ich czynności na budowie (art. 27 ustawy Prawo 
budowlane).
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Inspektor nadzoru inwestorskiego

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 
25 ustawy Prawo budowlane) należy:

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

• sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy 
wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10,

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

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

80



Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo (art. 26 ustawy Prawo 
budowlane):

• wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji 
i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót 
budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;

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

Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego 
nie jest dopuszczalne (art. 24 ust. 1 ustawy Prawo budowlane). 81



Istotne odstępstwo od przepisów lub innych warunków pozwolenia na 
budowę
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 
warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu 
decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej (art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem 
budowy lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, wobec 
którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł 
sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na 
budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego (art. 36a ust. 1a ustawy 
Prawo budowlane).

Zgodnie z art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane projektant dokonuje 
kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu 
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku 
uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie 
budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego 
odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu 
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga 
uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. 82



Istotne odstępstwo od przepisów lub innych warunków pozwolenia na 
budowę
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 
pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie (art. 36a ust. 5 ustawy Prawo 
budowlane):

• 1) projektu zagospodarowania działki lub terenu;

• 2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni 
zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z 
zastrzeżeniem ust. 5a;

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

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

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

• 6) wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane 
do uzyskania pozwolenia na budowę lub do dokonania zgłoszenia:

• a)budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub

• b)przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b. 83



Istotne odstępstwo od przepisów lub innych warunków pozwolenia na 
budowę

Nie stanowi istotnego odstąpienia od projektu budowlanego lub innych 
warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości 
obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie 
łącznie spełnia następujące warunki (art. 36a ust. 5a ustawy Prawo 
budowlane):

1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu 
budowlanego określonych w projekcie budowlanym,

2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu,

3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, 
z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony 
przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą 
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.
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Istotne odstępstwo od przepisów lub innych warunków pozwolenia na 
budowę

W przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 organ 
nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych 
wykonywanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w 
pozwoleniu na budowę, projekcie budowlanym lub 
w przepisach (art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane).

W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych należy:

1. podać przyczynę wstrzymania robót;

2. ustalić wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń.

W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych można nałożyć obowiązek 
przedstawienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, inwentaryzacji 
wykonanych robót budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz.

Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci ważność po upływie 2 miesięcy 
od dnia doręczenia, chyba że w tym terminie zostanie wydana decyzja, o której mowa 
w art. 50a pkt 2 albo w art. 51 ust. 1.

Na postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych służy zażalenie.
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Procedura naprawcza

Przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 
ust. 1, organ nadzoru budowlanego w drodze decyzji:

w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 
innych warunków pozwolenia na budowę - nakłada, określając termin wykonania, 
obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, 
uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych 
oraz - w razie potrzeby - wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w 
celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem; 
przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych 
zmian (art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane).

W przypadku istotnego odstąpienia od projektu budowlanego z naruszeniem art. 36a 
ust. 1a, przepisy ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, organ nadzoru budowlanego sprawdza 
wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję w sprawie 
zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych 
albo - jeżeli budowa została zakończona - o zatwierdzeniu projektu budowlanego 
zamiennego. W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie (art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane).
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Procedura naprawcza

Organ administracji architektoniczno-budowlanej uchyla decyzję 
o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania decyzji, o której 
mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 (art. 36a ust. 2 ustawy Prawo 
budowlane).

W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 3, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję 
nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź 
rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do 
stanu poprzedniego (art. 51 ust. 5 ustawy Prawo budowlane).

Przepisów ust. 4 i 5 dotyczących pozwolenia na użytkowanie nie 
stosuje się do robót budowlanych innych niż budowa bądź 
przebudowa obiektu budowlanego lub jego części (art. 51 ust. 6 
ustawy Prawo budowlane).
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Dokumentacja odbiorowa i powykonawcza 

• dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi (art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane).

• dokumentacja budowy – to pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu (art. 3 pkt 13 ustawy Prawo 
budowlane). 

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy przygotowanie 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego (art. 22 ust. 8 ustawy 
Prawo budowlane).

Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi 
lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. 
Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, 
a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji 
i urządzeń związanych z tym obiektem (art. 60 ustawy Prawo budowlane).
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Obowiązek zawiadomienia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
oraz Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu 
budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie 
z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy 
obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy 
zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego 
z projektem budowlanym (art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

Ten sam obowiązek dotyczy obiektów budowlanych, nieobjętych  
obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, których projekt 
budowlany obiektu budowlanego wymagał uzgodnienia pod względem 
ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu 
lub uwag (art. 56 ust. 2 ustawy Prawo budowlane).
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Dokumentacja geodezyjna do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 
budowlanego/ wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku 
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

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 (art. 57 
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane).

Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, obiekty, o których mowa 
wart. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, oraz stacje ładowania w rozumieniu art. 3 pkt 
27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich 
wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich 
położenie na gruncie (art. 43 ust. 1 ustawy Prawo budowlane)
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Dokumentacja geodezyjna do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 
budowlanego/ wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

art. 43 ustawy Prawo budowlane 

ust. 1a  Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie 
podlega:

1) przyłącze, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, jeżeli jego połączenie z siecią 
znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej;

2) stacja ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

ust. 1b Zapewnienie wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, należy do 
kierownika budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie 
ustanowiony - do inwestora.

2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek 
stosowania przepisu ust. 1 również w stosunku do obiektów budowlanych 
wymagających zgłoszenia.

3. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające 
inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich 
zakryciem. 91



Procedury zakończenia procesu inwestycyjnego 
Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na 
budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można 
przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego 
o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, 
nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się (art. 54 ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane). 

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję 
o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli (art. 55 ustawy Prawo budowlane):

1) na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on 
zaliczony do kategorii: a) V, IX-XVI, b) 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, d) XX, e) XXII - z wyjątkiem placów 
składowych, postojowych i parkingów, f) XXIV - z wyjątkiem stawów rybnych, g) XXVII - z 
wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów 
melioracyjnych, h) XXVIII-XXX - o których mowa w załączniku do ustawy;

• 2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;

• 3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem 
wszystkich robót budowlanych.
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Procedury zakończenia procesu inwestycyjnego 

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o 
udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć (art. 57 
ust. 1 ustawy Prawo budowlane)

• 1) oryginał dziennika budowy

• 2) oświadczenie kierownika budowy:

• a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

• b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także –
w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

• 3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania;

• 4) protokoły badań i sprawdzeń;

• 5) 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;
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Procedury zakończenia procesu inwestycyjnego 

• 6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;

• 7) (uchylony);

• 7a) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie 
warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 
1250 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 730), o ile jest wymagane;

• 8) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

• a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

• b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych.

• 1a. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku 
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią 
mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się 
informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych 
lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa 
w art. 34 ust. 6 pkt 1.
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Procedury zakończenia procesu inwestycyjnego 

W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 
warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do 
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących 
w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie 
potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony (art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane).

Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, albo do 
zawiadomienia w przypadku, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, oświadczenia o braku 
sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 (art. 57 ust. 3 ustawy 
Prawo budowlane).

Inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1-3, jeżeli, w wyniku 
ich sprawdzenia przez organ nadzoru budowlanego, okaże się, że są one niekompletne 
lub posiadają braki i nieścisłości (art. 57 ust. 4 ustawy Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może 
wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (art. 55 
ust. 2 ustawy Prawo budowlane).
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Procedury zakończenia procesu inwestycyjnego 

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie organu 
nadzoru budowlanego do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, o której 
mowa w art. 59a (art. 57 ust. 6 ustawy Prawo budowlane).

Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu 
budowy obiektu budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, 
organ nadzoru budowlanego zwraca bezzwłocznie inwestorowi dokumenty, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5.

Stroną postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie 
inwestor, a w przypadku inwestycji KZN - inwestor i Prezes Krajowego Zasobu 
Nieruchomości. 

Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej 
kontroli, o której mowa w art. 59a (art. 59  ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

Organ nadzoru budowlanego może w pozwoleniu na użytkowanie obiektu 
budowlanego określić warunki użytkowania tego obiektu albo uzależnić jego 
użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót 
budowlanych (art. 59 ust. 2 ustawy Prawo budowlane). 96



Procedury zakończenia procesu inwestycyjnego

Jeżeli organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt budowlany spełnia 
warunki, określone w ust. 1, pomimo niewykonania części robót 
wykończeniowych lub innych robót budowlanych związanych z obiektem, 
w wydanym pozwoleniu na użytkowanie może określić termin wykonania tych 
robót (art. 59 ust. 3 ustawy Prawo  budowlane).

Przepisu ust. 3 nie stosuje się do instalacji i urządzeń służących ochronie 
środowiska (art. 59 ust. 4 ustawy Prawo budowlane).

Inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zakończeniu 
robót budowlanych prowadzonych, po przystąpieniu do użytkowania obiektu 
budowlanego, na podstawie pozwolenia na użytkowanie.

Organ nadzoru budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, odmawia wydania 
pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w przypadku niespełnienia 
wymagań określonych w ust. 1 i w art. 57 ust. 1-4. Przepisy art. 51 stosuje się 
odpowiednio (art. 59 ust. 5 ustawy Prawo budowlane).

W przypadku wymierzenia kary organ nadzoru budowlanego, w drodze decyzji, 
odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie i przeprowadza, w odpowiednim 
zakresie, postępowanie, o którym mowa w art. 51.
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Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest 
pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 
1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po 
zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli 
organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi 
sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.

Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 
i 1948) albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

Organ nadzoru budowlanego może z urzędu przed upływem terminu, o 
którym mowa w ust. 1, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia 
sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, oraz uprawnia inwestora do 
rozpoczęcia użytkowania obiektu, o którym mowa w ust. 1.
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Kontrola obowiązkowa – kara za nieprawidłowości

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie organu nadzoru 
budowlanego do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 
59a.(art. 57 ust. 6 ustawy Prawo budowlane).

Organ nadzoru budowlanego przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 
dni od dnia doręczenia wezwania albo uzupełnionego wezwania. O terminie 
obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia wezwania albo uzupełnionego wezwania (art. 59c ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane).

Inwestor jest obowiązany uczestniczyć w obowiązkowej kontroli w wyznaczonym 
terminie (art. 59c ust. 2 ustawy Prawo budowlane).

Wzór protokołu obowiązkowej kontroli określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz. U. z 
2003 Nr 132 poz. 1231).

Organ nadzoru budowlanego, po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, sporządza 
protokół w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi 
bezzwłocznie po przeprowadzeniu kontroli, drugi egzemplarz przekazuje się organowi 
wyższego stopnia, a trzeci pozostaje we właściwym organie. Protokół ten przechowuje 
się przez okres istnienia obiektu budowlanego. 99



Kontrola obowiązkowa – kara za nieprawidłowości

Organ nadzoru budowlanego przeprowadza, na wezwanie inwestora, 
obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej 
zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na 
budowę.

• 2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie:

• 1) zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania 
działki lub terenu;

• 2) zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-
budowlanym, w zakresie:

• a) charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, 
powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby 
kondygnacji,

• b)wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego 
obiektu budowlanego,

• c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci 
dachowych), 100



Kontrola obowiązkowa – kara za nieprawidłowości

• d) wykonania urządzeń budowlanych,

• e) zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 
zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

• f) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez 
osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach 
inwalidzkich - w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego;

• 3) wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa 
konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;

• 4) w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki 
istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego 
użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonania tego 
obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;

• 5) uporządkowania terenu budowy.
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Kontrola obowiązkowa – kara za nieprawidłowości

W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości 
w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2, wymierza się karę stanowiącą 
iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i 
współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w) - art. 59 ust.1 f ustawy 
Prawo budowlane

• 2. Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł.

• 3. Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik 
wielkości obiektu określa załącznik do ustawy.

• 4. W przypadku gdy w skład obiektu budowlanego, z wyjątkiem budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, wchodzą części odpowiadające różnym 
kategoriom, karę stanowi suma kar obliczonych dla różnych kategorii.

• 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa 
w art. 59a ust. 2, karę oblicza się odrębnie za każdą stwierdzoną 
nieprawidłowość. Karę stanowi suma tak obliczonych kar.

• 6. W przypadku wymierzenia kary organ nadzoru budowlanego, w drodze 
decyzji, odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie i przeprowadza, 
w odpowiednim zakresie, postępowanie, o którym mowa w art. 51.
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Kontrola obowiązkowa – kara za nieprawidłowości

Karę za nieprawidłowości na kontroli obowiązkowej , organ nadzoru 
budowlanego wymierza w drodze postanowienia, na które przysługuje 
zażalenie. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa (art. 59 g ust. 1 
ustawy Prawo budowlane).

• 2. Wymierzoną karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
postanowienia, o którym mowa w ust. 1, w kasie właściwego urzędu 
wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tego urzędu.

• 3. W przypadku nieuiszczenia kary w terminie podlega ona ściągnięciu w 
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

• 4. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji 
administracyjnej obowiązków, o których mowa w ust. 3, jest wojewoda.

• 5. Do kar, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 
działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że 
uprawnienia organu podatkowego, z wyjątkiem określonego w ust. 1, 
przysługują wojewodzie.
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Kara  z tytułu przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego 
z naruszeniem przepisów art. 54 i 55 ustawy Prawo budowlane

W przypadku stwierdzenia przystąpienia do 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 
z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, organ nadzoru 
budowlanego wymierza karę z tytułu nielegalnego 
użytkowania obiektu budowlanego. 

Do kary tej stosuje się odpowiednio przepisy 
dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym 
że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu 
podwyższeniu (art. 57 ust. 7 ustawy Prawo 
budowlane)
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Samowola budowlana i jej skutki 
Charakterystyka samowoli budowlanej

Organ nadzoru budowlanego nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze 
decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w 
budowie albo wybudowanego (art. 48 ustawy Prawo budowlane):

1. bez wymaganego pozwolenia na budowę albo

2. bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 
29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego 
zgłoszenia.

Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności 
ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego oraz nie narusza 
przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym 
doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z 
prawem, organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem 
prowadzenie robót budowlanych. Na postanowienie przysługuje zażalenie 
(art. 48 ust. 2 ustawy Prawo budowlane).
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Procedura legalizacyjna 

• 3. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 2, ustala się wymagania dotyczące 
niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawienia, w 
wyznaczonym terminie:

• 1)zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy 
z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego;

• 2)dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3; do 
projektu architektoniczno-budowlanego nie stosuje się przepisu art. 20 ust. 3 
pkt 2.

• W przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie obowiązków, o których 
mowa w ust. 3, stosuje się przepis ust. 1.

• 5. Przedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w ust. 
3, traktuje się jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie 
na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona.
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Charakterystyka samowoli budowlanej

Organ nadzoru budowlanego, przed wydaniem decyzji w sprawie 
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie 
robót budowlanych, bada:

1. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z 
ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego,

2. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, 
uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,

3. wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane 
uprawnienia budowlane

- oraz, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na 
postanowienie przysługuje zażalenie.

Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o 
których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega 
pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu (art. 49 ust. 2 ustawy Prawo 
budowlane).
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Postępowanie legalizacyjne – warunki legalizacji samowoli budowlanej

W przypadku stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, organ nadzoru 
budowlanego nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych 
nieprawidłowości, w określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie wydaje 
decyzję, o której mowa w art. 48 ust. 1. Decyzję tę wydaje się również w przypadku 
nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej, z zastrzeżeniem art. 49c ust. 2.

4. W razie spełnienia wymagań, określonych w ust. 1, organ nadzoru budowlanego wydaje 
decyzję:

• 1)o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót;

• 2)o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona.

4a. Decyzje, o których mowa w ust. 4, mogą być wydane po uprzednim przeprowadzeniu 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, w przypadkach gdy ocena ta jest możliwa do przeprowadzenia 
z uwzględnieniem analizy rozwiązań alternatywnych przedsięwzięcia i możliwości ustalenia 
warunków jego realizacji w zakresie ochrony środowiska.

5. W decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie.
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Opłata legalizacyjna

W przypadku uchylenia w postępowaniu odwoławczym decyzji, o której mowa w 
art. 49 ust. 4, i wydania decyzji, o której mowa w art. 48 ust. 1, opłata 
legalizacyjna podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 2, w terminie 30 dni od dnia 
stwierdzenia wykonania rozbiórki (art. 49a usta. 1 ustawy Prawo budowlane).

Jeżeli wykonanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego odbywa się w 
trybie wykonania zastępczego, o którym mowa w przepisach o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, opłatę legalizacyjną zalicza się w poczet kosztów 
wykonania zastępczego (art. 49a ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

Do opłat legalizacyjnych, o których mowa w art. 49 ust. 1 i art. 49b ust. 4, w 
zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy działu III 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 
648, 768 i 935), z tym że uprawnienia organu podatkowego przysługują 
wojewodzie.

Złożenie wniosku, o którym mowa w art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Ordynacja podatkowa, powoduje zawieszenie postępowania administracyjnego 
prowadzonego na podstawie art. 48, art. 49 i art. 49b do dnia rozstrzygnięcia 
wniosku.
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Opłata legalizacyjna 

Art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, 
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem 
publicznym, może:

• 1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

• 2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z 
odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek 
na podatek,

• 3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę 
lub opłatę prolongacyjną.
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Procedura legalizacyjna obiektu budowanego lub wybudowanego bez 
zgłoszenia

Organ nadzoru budowlanego nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę 
obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez 
wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej.

• 2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa 
miejscowego, oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie 
uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu 
zgodnego z prawem, organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem - gdy 
budowa nie została zakończona - prowadzenie robót budowlanych oraz nakłada na 
inwestora obowiązek przedłożenia w wyznaczonym terminie:

• 1)dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 albo art. 30 ust. 2 i 3, albo art. 30 ust. 2 
i 4;

• 2)projektu zagospodarowania działki lub terenu;

• 3)zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z 
ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku 
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Procedura legalizacyjna obiektu budowanego lub wybudowanego bez 
zgłoszenia

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

• 3. W przypadku niespełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2, stosuje się 
przepis ust. 1.

• 4. Jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 2, organ nadzoru 
budowlanego, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na 
postanowienie przysługuje zażalenie.

• 5. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 59g, z tym że 
wysokość opłaty w przypadku budowy, o której mowa w:

• 1)art. 29 ust. 1 pkt 9-11, 14 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4 - wynosi 2500 zł;

• 2)art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d, pkt 2, 2a, 3, 3a, 6, 12, 13, 16, 19, 20b oraz 28 - wynosi 
5000 zł.

• 6. Organ nadzoru budowlanego, w przypadku gdy budowa nie została zakończona, po 
wniesieniu opłaty, o której mowa w ust. 5, zezwala, w drodze postanowienia, na 
dokończenie budowy.

• 7. W przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej organ nadzoru 
budowlanego wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 49c ust. 2.
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Opłata legalizacyjna dla obiektów wybudowanych lub będących w budowie 
bez zgłoszenia

Do opłaty legalizacyjnej obiektu  budowlanego wybudowanego bez zgłoszenia 
stosuje się odpowiednio przepisy art. 59g. Opłatę wnosi się w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia postanowienia o jej wymierzeniu, w kasie właściwego urzędu 
wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tego urzędu. Wysokość opłaty 
legalizacyjnej w przypadku budowy, o której mowa w:

• art. 29 ust. 1 pkt 9-11, 14 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4 - wynosi 2500 zł 
(boisk szkolnych, boisk, kortów tenisowych, bieżni, miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych  do 10 stanowisk łącznie, zjazdów z dróg krajowych 
i wojewódzkich, zatok parkingowych na tych drogach, 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, budowa 
ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m oraz budowa obiektów małej 
architektury w miejscu publicznym),

• art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d, pkt 2, 2a, 3, 3a, 6, 12, 13, 16, 19, 20b oraz 28 -
wynosi 5000 zł (pozostałe obiekty budowlane wybudowane lub będące
w budowie bez zgłoszenia). 113



Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
Procedura zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
(art. 71 ustawy Prawo budowlane)

Zmiana sposobu użytkowania polega na podjęciu bądź zaniechaniu w lokalu 
działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, 
powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne ochrony środowiska 
bądź wielkość lub układ obciążeń.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga 
zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy 
dołączyć:

1. 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,
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Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

2. 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,

3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane,

4. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności 
zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego

5. w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 -
ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;

6. w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane 
odrębnymi przepisami. 115



Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji 
architektoniczno-budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze 
postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących 
dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze 
decyzji (art. 71 ust. 3 ustawy Prawo budowlane).

Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać przed dokonaniem 
zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana 
sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia 
doręczenia zgłoszenia, organ administracji architektoniczno-budowlanej, nie 
wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od 
doręczenia zgłoszenia(art. 71 ust. 4 ustawy Prawo budowlane).

Do sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu przed 
upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, wydać zaświadczenie o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza 
możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, oraz uprawnia 
inwestora do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części.
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Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli 
zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części:

1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania 
pozwolenia na budowę;

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

3)może spowodować niedopuszczalne:

a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,

d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla 
terenów sąsiednich.
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Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części wymaga wykonania robót budowlanych:

1)objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w 
sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na 
budowę;

2)objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, 
stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4.

Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków 
prawnych.

Zmiana sposobu użytkowania domu jednorodzinnego lub jego części jest 
niedopuszczalna, jeśli obiekt ten jest zlokalizowany na nieruchomości, o której 
mowa w art. 53 ust. 6 oraz ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym 
Zasobie Nieruchomości.
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Samowolna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego art. 71a 
ustawy Prawo budowlane

W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez 
wymaganego zgłoszenia, organ nadzoru budowlanego, w drodze postanowienia:

1) wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części;

2) nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów, 
o których mowa w art. 71 ust. 2.

Po upływie terminu lub na wniosek zobowiązanego, organ nadzoru budowlanego 
sprawdza wykonanie obowiązku i w przypadku stwierdzenia jego wykonania - w 
drodze postanowienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej Na postanowienie 
o ustaleniu opłaty legalizacyjnej przysługuje zażalenie (art. 71a ust. 2 ustawy Prawo 
budowlane). 

Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, 
o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega 
dziesięciokrotnemu podwyższeniu (art. 71a ust. 2 ustawy Prawo budowlane). 
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Samowolna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego art. 71a 
ustawy Prawo budowlane

W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, 
o którym mowa w ust. 1, albo dalszego użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części, pomimo jego 
wstrzymania, albo zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części, pomimo wniesienia 
sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3-5, organ 
nadzoru budowlanego, w drodze decyzji, nakazuje 
przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części (art. 71a ust. 4 
ustawy Prawo budowlane).
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Opłata legalizacyjna z tytułu samowolnej zmiany sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego 

Opłatę legalizacyjną stanowi iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii 
obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w) 

Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł.

Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości 
obiektu określa załącznik do ustawy.

Opłatę legalizacyjną wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, 
o którym mowa w ust. 1, w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na 
rachunek bankowy tego urzędu.

W przypadku nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej  w terminie podlega ona 
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej jest 
wojewoda.

Do kar, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organu 
podatkowego, z wyjątkiem określonego w ust. 1, przysługują wojewodzie.
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Konserwator zabytków a inwestycja budowlana

Art. 39 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

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

• ust. 2 Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru 
zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora 
Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.

• ust. 3 W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do 
rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę 
lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-
budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

• ust. 4 Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko 
w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych, 
o których mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Niezajęcie 
stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we 
wniosku rozwiązań projektowych
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Konserwator zabytków a inwestycja budowlana
Ochrona zabytków w ustawie Prawo budowlane 

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Prawo budowlane roboty budowlane, 
o których mowa w ust. 1 i 2, (roboty budowlane na podstawie zgłoszenia) 
wykonywane:

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

2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania 
zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1

- przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy 
dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków 
wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami.
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Dyskusja/Zakończenie szkolenia
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