
Kodeks cywilny z 23.4.1964 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)  

Artykuł 121. [Zawieszenie] 

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu: 

1) co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy 

rodzicielskiej; 

2) co do roszczeń, które przysługują osobom nie mającym pełnej zdolności do czynności 

prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania 

przez te osoby opieki lub kurateli; 

3) co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas 

trwania małżeństwa; 

4) co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić 

przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez 

czas trwania przeszkody.; 

5) co do roszczeń objętych umową o mediację – przez czas trwania mediacji; 

6) co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – przez czas trwania 

postępowania pojednawczego. 

 

Artykuł 123. [Przerwanie] 

§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się: 

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw 

lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą 

bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia 

roszczenia; 

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; 

3) (uchylony) przez wszczęcie mediacji. 

§ 2. (skreślony) 

 

Artykuł 124. [Bieg po przerwie] 

§ 1. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. 

§ 2. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym 

organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo 

przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, 

dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone. 

 

Artykuł 388. [Wyzysk] 

§ 1. Jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo, niedoświadczenie 

lub brak dostatecznego rozeznania niedoświadczenie drugiej strony co do przedmiotu umowy, 

w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej 

świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość 

jej własnego świadczenia, druga strona może według swego wyboru żądać zmniejszenia swego 

świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia albo unieważnienie umowy 



§ 11. Jeżeli wartość świadczenia jednej ze stron w chwili zawarcia umowy przewyższa co 

najmniej dwukrotnie wartość świadczenia wzajemnego, domniemywa się, że przewyższa 

a w stopniu rażącym wypadku gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione, może ona 

żądać unieważnienia umowy. 

§ 2. Uprawnienia określone w § 1 powyższe wygasają z upływem lat trzech dwóch od dnia 

zawarcia umowy, a jeżeli stroną umowy jest konsument – z upływem lat sześciu. 

 

Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2021 2019 r. poz. 2345 1950 ze zm.)  

Artykuł 39. [Katalog]  

Środkami karnymi są:  

1)  pozbawienie praw publicznych,  

2)  zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej,  

2a)  zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją 

małoletnich lub z opieką nad nimi,  

2aa) zakaz zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i 

instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa 

handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają 

bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów; 

2b)  zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się 

z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego 

miejsca pobytu bez zgody sądu,  

2c)  zakaz wstępu na imprezę masową,  

2d)  zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,  

2e)  nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,  

3)  zakaz prowadzenia pojazdów,  

4)  (uchylony)  

5)  (uchylony)  

6)  (uchylony)  

7)  świadczenie pieniężne,  

8) podanie wyroku do publicznej wiadomości.  

 

 

Artykuł 40. [Prawa publiczne]  

§ 1. Pozbawienie praw publicznych obejmuje utratę czynnego i biernego prawa wyborczego do 

organu władzy publicznej, organu samorządu zawodowego lub gospodarczego, utratę prawa do 

udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz do pełnienia funkcji w organach 

i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego lub zawodowego, jak również utratę 

posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego; pozbawienie praw 

publicznych obejmuje ponadto utratę orderów, odznaczeń i tytułów honorowych oraz utratę 

zdolności do ich uzyskania w okresie trwania pozbawienia praw.  

§ 2. Sąd może orzec pozbawienie praw publicznych w razie skazania:  

1) na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 za przestępstwo popełnione 

w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie; 



2) za przestępstwa określone w art potępienie. 228 § 1 i 3–6, art. 229 § 1 i 3–

5, art. 230 § 1, art. 230a § 1, art. 250a § 1 i 2, art. 271 § 3, art. 296a § 1, 2 i 4 oraz art. 305 § 1 

i 2.  

 

Artykuł 41. [Zajmowanie stanowiska, wykonywanie zawodu]  

§ 1. Sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego 

zawodu, jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego 

zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża 

istotnym dobrom chronionym prawem.  

§ 1a. Sąd może orzec zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania 

wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, 

leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na czas określony albo dożywotnio w razie 

skazania na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu 

na szkodę małoletniego. Sąd orzeka zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, 

wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych 

z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na czas określony albo 

dożywotnio w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności 

na szkodę małoletniego. 

§ 1aa. Sąd orzeka zakaz: 

1) zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk lub 

2) wykonywania wszelkich lub określonych zawodów, lub 

3) wykonywania wszelkiej lub określonej pracy na podstawie stosunku pracy, umowy agencyj

nej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cy

wilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub umowy o dzieło 

- w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach pra

wa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają 

bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów, w razie

 skazania osoby pełniącej funkcję publiczną za przestępstwa określone w art. 228 § 1 i 36, art.

 230 § 1, art. 230a § 1, art. 250a § 1 i 2, art. 271 § 3, art. 296a § 1, 2 i 4 oraz art. 305 § 1 i 2. 

§ 1ab. W razie skazania innej osoby za przestępstwa określone w art. 229 § 1 i 3–

5, art. 230 § 1, art. 230a § 1, art. 250a § 1 i 2, art. 271 § 3, art. 296a § 1, 2 i 4 oraz art. 305 § 1 

i 2 sąd może orzec zakaz, o którym mowa w § 1aa. 

 

§ 1b. Sąd orzeka dożywotnio zakaz, o którym mowa w § 1a i 1aa, w razie ponownego skazania 

sprawcy w warunkach określonych w tych przepisach tym przepisie.  

§ 2. Sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej w razie skazania 

za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności, jeżeli dalsze jej 

prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.  

 

Artykuł 43. [Okresy obowiązywania nakazów, zakazów i obowiązków]  

§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz zakaz i nakaz wymienione 

w art. 39 pkt 2d i 2e orzeka się w latach, od roku do lat 10, zakazy wymienione w art. 39 pkt 2–2b i 3 

orzeka się w latach, od roku do lat 15, a zakaz wymieniony w art. 39 pkt 2c orzeka się w latach, od lat 2 

do 6. 

§ 1a. Obowiązek, o którym mowa w art. 41a § 1 zdanie drugie i § 2 zdanie drugie, orzeka się 

w miesiącach, najkrócej na 3 miesiące, najdłużej na 12 miesięcy. 

§ 2. Pozbawienie praw publicznych, zakazy i nakaz obowiązują od uprawomocnienia się orzeczenia. 



§ 2a. Okres, na który orzeczono zakazy, nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, 

chociażby orzeczonej za inne przestępstwo. 

§ 2b. Okres, na który orzeczono pozbawienie praw publicznych za dane przestępstwo, nie biegnie 

w czasie odbywania kary pozbawienia wolności za to przestępstwo. 

§ 3. (uchylony) Orzekając zakaz określony w art. 42, sąd nakłada obowiązek zwrotu dokumentu 

uprawniającego do prowadzenia pojazdu; do chwili wykonania obowiązku okres, na który orzeczono 

zakaz, nie biegnie.  

Artykuł 74. [Sposób orzekania w przedmiocie nałożenia obowiązków próby i dozoru 

Rozwinięcie]  

§ 1. Czas i sposób wykonania nałożonych obowiązków wymienionych w art. 72 sąd określa po 

wysłuchaniu skazanego; nałożenie obowiązków wymienionych w art. 72 § 1 pkt 6 i 6a wymaga nadto 

zgody skazanego. 

§ 2. Jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają, sąd, wobec skazanego na karę z warunkowym 

zawieszeniem jej wykonania, może w okresie próby ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązki 

wymienione w art. 72 § 1 pkt 3–8 albo od wykonania nałożonych obowiązków zwolnić, z wyjątkiem 

obowiązku wymienionego w art. 72 § 2, jak również oddać skazanego pod dozór albo od dozoru zwolnić. 

§ 2a. Zwolnienie od dozoru może nastąpić także, jeżeli sprawowanie dozoru jest niemożliwe albo 

znacznie utrudnione z przyczyn niezawinionych przez skazanego.  

§ 3. W przypadku gdy skazany został oddany pod dozór lub zobowiązany do wykonywania obowiązków 

w okresie próby, wniosek o określenie czasu i sposobu wykonania nałożonych obowiązków może złożyć 

również sądowy kurator zawodowy, a także osoba godna zaufania lub przedstawiciel stowarzyszenia, 

instytucji albo organizacji społecznej, o której mowa w art. 73 § 1.  

 

Artykuł 244. [Naruszenie zakazu sądowego]  

Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania 

zawodu, prowadzenia działalności, zajmowania stanowiska lub wykonywania 

zawodu lub pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także 

w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialne

go posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udzia

łów, wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane 

z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, prowadzenia pojazdów, wstępu do 

ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania 

w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu 

zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, 

zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu 

bez zgody sądu, zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt albo 

nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  

 

Ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 2019 r. poz. 1359 2086 

ze zm.) 

 

Ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) 

Artykuł 3. [Wyłączenia] 

§ 1. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do: 



1) postępowania w sprawach karnych skarbowych; 

2) spraw uregulowanych w ustawie z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1540 ze zm.), z wyjątkiem przepisów działów IV, V i VIII.  

§ 2. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się również do 

postępowania w sprawach: 

1) (uchylony) 

2) (uchylony) 

3) (uchylony) 

4) należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów 

konsularnych,  

o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

§ 3. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się także do postępowania 

w sprawach wynikających z: 

1) nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi 

i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi, 

2) podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych wymienionych 

w pkt 1, 

o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

§ 4. Do postępowania w sprawach wymienionych w § 1, 2 i 3 pkt 2 stosuje się jednak przepisy 

działu VIII.  

§ 5. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może rozciągnąć przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego w całości lub w części na postępowania w sprawach wymienionych w § 2. 

Artykuł 33. [Przesłanki i tryb] 

§ 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.  

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. 

§ 2a. (uchylony) 

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, 

radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis 

udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ 

administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. 

§ 3a. (uchylony) 

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli 

pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do 

istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. 

 

Artykuł 61. [Z urzędu i na wniosek] 

§ 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 

§ 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes strony wszcząć 

z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony. Organ 

obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania, a w razie nieuzyskania zgody 

– postępowanie umorzyć.  

§ 3. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą elektroniczną jest dzień jest dzień 

doręczenia żądania organowi administracji publicznej wystawienia dowodu otrzymania, o którym 

mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.  

§ 3a. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą elektroniczną jest dzień 

wystawienia dowodu otrzymania, o którym mowa w art. 41 z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej. 



§ 4. O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie 

osoby będące stronami w sprawie. 

§ 5. Organ administracji publicznej przekazuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 2016/679, przy pierwszej czynności skierowanej do strony, chyba że strona posiada te 

informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie. 

 

Kodeks postępowania cywilnego z 17.11.1964 r. (t.j. Dz.U. z 2021 2020 r. poz. 1805 1575 

ze zm.)  

Artykuł 117. [Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego; wniosek; oświadczenie]  

§ 1. Strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się 

ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. 

§ 2. Osoba fizyczna, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać 

ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie 

jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku 

utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. 

§ 3. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, 

niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub 

radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów 

wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. 

§ 4. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem 

o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, 

w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Osoba fizyczna, która nie ma miejsca 

zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy 

prawnego w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania, który 

niezwłocznie przesyła ten wniosek sądowi właściwemu. 

§ 5. Sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za 

potrzebny. Podstawą oddalenia wniosku nie może być skorzystanie przez osobę fizyczną 

z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o których 

mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. 

poz. 1467). 

§ 5 1. Prokurator, w terminie 14 dni od dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów 

popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w ruchu lądowym 

określonego w przepisach rozdziału XXI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

którego następstwem jest śmierć człowieka albo ciężki uszczerbek na zdrowiu, lub zarzutów 

popełnienia z użyciem pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym przestępstwa zabójstwa lub 

umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu: 

1) składa wniosek o ustanowienie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, do 

wytoczenia powództwa o rentę przez osoby do tego uprawnione, o których mowa w art. 444 § 

2 oraz art. 446 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509), jeżeli osoba uprawniona ze względu na wiek, stan 

zdrowia lub stan majątkowy nie jest w stanie samodzielnie dochodzić swoich roszczeń lub 

dochodzenie przez nią tych roszczeń byłoby znacznie utrudnione, a nie ustanowiła będącego 

adwokatem lub radcą prawnym pełnomocnika z wyboru i nie zachodzi wysokie 

prawdopodobieństwo istotnego przyczynienia się poszkodowanego lub osoby uprawnionej do 

zdarzenia, którego dotyczy przedstawiony zarzut; 



2) może złożyć wniosek, o którym mowa w pkt 1, w przypadku gdy szczególne okoliczności 

odnoszące się do osoby uprawnionej, inne niż wskazane w pkt 1, uzasadniają konieczność 

ochrony jej interesów. 

§ 5 2. Przepis § 5 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli wydanie postanowienia o przedstawieniu 

zarzutów popełnienia przestępstwa, o którym mowa w tym przepisie, nie jest możliwe z uwagi 

na stan zdrowia sprawcy lub z powodów, o których mowa w art. 17 § 1 pkt 5, 6, 8 lub 11 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 534 i 1023). 

§ 5 3. We wniosku, o którym mowa w § 5 1, należy określić osobę, na rzecz której ma zostać 

ustanowiony pełnomocnik, oraz wskazać okoliczności uzasadniające ustanowienie 

pełnomocnika i wytoczenie powództwa na podstawie art. 444 § 2 lub art. 446 § 2 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

§ 5 4. Sąd uwzględnia wniosek prokuratora, o którym mowa w § 5 1. Pełnomocnictwo udzielone 

w tym trybie obejmuje umocowanie jedynie do żądania udzielenia zabezpieczenia w formie 

miesięcznego świadczenia na zapewnienie środków utrzymania, o którym mowa w art. 753 3 § 

1, oraz wytoczenia powództwa, na podstawie art. 444 § 2 lub art. 446 § 2 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny na rzecz osoby uprawnionej i uczestnictwa w 

postępowaniach zainicjowanych żądaniem i powództwem. Ten sam pełnomocnik może być 

umocowany dla więcej niż jednego uprawnionego. 

 

§ 6. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego zgłoszony po raz pierwszy w 

postępowaniu kasacyjnym lub postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnego orzeczenia sąd przekazuje do rozpoznania sądowi pierwszej instancji, chyba że 

uzna wniosek za oczywiście uzasadniony. 

Artykuł 165. [Obliczanie] 

§ 1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. 

§ 2. Oddanie pisma procesowego w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora 

pocztowego wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce  

podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na tereniepocztowej operatora świadczącego 

pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne 

z wniesieniem go do sądu. 

§ 3. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez 

osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku 

morskiego u kapitana statku. 

§ 4. Wprowadzenie pisma do systemu teleinformatycznego jest równoznaczne z wniesieniem pisma do 

sądu. 

 

Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2021 2019 r. poz. 534 30 

ze zm.)  

Artykuł 156. [Dostęp do akt]  

§ 1. Stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy 

sądowej oraz daje możność sporządzenia z nich odpisów lub kopii. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą 

być udostępnione również innym osobom. Informacje o aktach sprawy mogą być udostępnione także za 

pomocą systemu teleinformatycznego, jeżeli względy techniczne nie stoją temu na przeszkodzie. 

§ 2. Na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy wydaje się odpłatnie kopie dokumentów z akt sprawy. 

Kopie takie wydaje się odpłatnie, na wniosek, również innym stronom, pełnomocnikom 

i przedstawicielom ustawowym. Zarządzenie w przedmiocie wniosku może wydać również referendarz 

sądowy. Od kopii wykonanej samodzielnie nie pobiera się opłaty. 



§ 3. Prezes sądu lub referendarz sądowy może w razie uzasadnionej potrzeby zarządzić wydanie 

odpłatnie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy. 

§ 4. Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub 

„ściśle tajne”, przeglądanie akt, sporządzanie odpisów i kopii odbywa się z zachowaniem rygorów 

określonych przez prezesa sądu lub sąd. Uwierzytelnionych odpisów i kopii nie wydaje się, chyba że 

ustawa stanowi inaczej. 

§ 5. Jeżeli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego 

interesu państwa, w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom 

i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów lub kopii oraz 

wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kopie; prawo to przysługuje stronom także po zakończeniu 

postępowania przygotowawczego. W przedmiocie udostępnienia akt, sporządzenia odpisów lub kopii lub 

wydania uwierzytelnionych odpisów lub kopii prowadzący postępowanie przygotowawcze wydaje 

zarządzenie. W wypadku odmowy udostępnienia akt pokrzywdzonemu na jego wniosek należy 

poinformować go o możliwości udostępnienia mu akt w późniejszym terminie. Z chwilą powiadomienia 

podejrzanego lub obrońcy o terminie końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania 

przygotowawczego pokrzywdzonemu, jego pełnomocnikowi lub przedstawicielowi ustawowemu nie 

można odmówić udostępnienia akt, umożliwienia sporządzania odpisów lub kopii oraz wydania odpisów 

lub kopii. Za zgodą prokuratora akta w toku postępowania przygotowawczego mogą być w wyjątkowych 

wypadkach udostępnione innym osobom. Prokurator może udostępnić akta w postaci elektronicznej.  

§ 5a. W razie złożenia w toku postępowania przygotowawczego wniosku o zastosowanie albo 

przedłużenie tymczasowego aresztowania podejrzanemu i jego obrońcy udostępnia się niezwłocznie akta 

sprawy w części zawierającej treść dowodów dołączonych do wniosku, z wyłączeniem dowodów 

z zeznań świadków, o których mowa w art. 250 § 2b. 

§ 5b. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio do udostępniania akt zakończonego postępowania 

przygotowawczego. 

§ 6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za wydanie kopii 

dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, mając na uwadze koszt wykonania takich 

kopii i odpisów. 

Artykuł 248. [Czas trwania]  

§ 1. Zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a także jeżeli 

w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez uprawniony organ nie zostanie on przekazany do 

dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania; należy go także zwolnić 

na polecenie sądu lub prokuratora.  

§ 2. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania go do dyspozycji sądu nie 

doręczono mu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania albo nie 

ogłoszono mu tego postanowienia na posiedzeniu przeprowadzonym w sposób określony w art. 250 § 3b. 

Przepis art. 136 § 1 stosuje się odpowiednio, w tym również w przypadku, gdy odbiór tego postanowien

ia przez zatrzymanego nie jest możliwy. 

§ 3. Ponowne zatrzymanie osoby podejrzanej na podstawie tych samych faktów i dowodów jest 

niedopuszczalne.  

Artykuł 266. [Poręczenie majątkowe]  

§ 1. Poręczenie majątkowe w postaci pieniędzy, papierów wartościowych, zastawu lub hipoteki 

może złożyć oskarżony albo inna osoba.  

§ 1a. Przedmiot poręczenia majątkowego nie może pochodzić z przysporzenia na rzecz oskarżonego albo 

innej osoby składającej poręczenie dokonanego na ten cel. Sąd albo prokurator może uzależnić przyjęcie 

przedmiotu poręczenia majątkowego od wykazania przez osobę składającą poręczenie źródła 

pochodzenia tego przedmiotu. 

§ 2. Wysokość, rodzaj i warunki poręczenia majątkowego, a w szczególności termin złożenia przedmiotu 

poręczenia, należy określić w postanowieniu, mając na względzie sytuację materialną oskarżonego 

i składającego poręczenie majątkowe, wysokość wyrządzonej szkody oraz charakter popełnionego 

czynu.  



Artykuł 281. [Wydanie] 

§ 1. Jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do 

prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy, właściwy miejscowo 

sąd okręgowy może wydać oskarżonemu list żelazny. 

§ 2. W postępowaniu przygotowawczym list żelazny może być wydany na wniosek prokuratora albo p

rzy braku jego sprzeciwu. 

§ 3. Udział prokuratora w posiedzeniu w przedmiocie wydania listu żelaznego jest obowiązkowy. 

§ 4. Wydając list żelazny, sąd uchyla tymczasowe aresztowanie. Postanowienie o uchyleniu tymczaso

wego aresztowania staje się wykonalne z dniem uprawomocnienia się postanowienia o wydaniu listu ż

elaznego. 

 

Artykuł 282. [Obowiązki]  

§ 1. List żelazny zapewnia oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia 

postępowania, jeżeli oskarżony:  

1)  będzie się stawiał w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym 

– także na wezwanie prokuratora,  

2)  nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju,  

3)  nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób starał się 

utrudniać postępowanie karne.  

§ 2. W razie nieusprawiedliwionego niestawienia się oskarżonego na wezwanie lub naruszenia innych 

warunków wymienionych w § 1, właściwy miejscowo sąd okręgowy orzeka o odwołaniu listu żelaznego.  

§ 3. W postępowaniu przygotowawczym odwołanie listu żelaznego następuje na wniosek prokuratora. 

Artykuł 291. [Podstawa]  

§ 1. W razie zarzucenia oskarżonemu popełnienia przestępstwa, za które lub w związku 

z którym można orzec: 

1)  grzywnę, 

2)  świadczenie pieniężne, 

3)  przepadek, 

4)  środek kompensacyjny, 

5)  zwrot pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi korzyści majątkowej, 

jaką sprawca osiągnął z popełnionego przestępstwa, albo jej równowartości 

– może z urzędu nastąpić zabezpieczenie wykonania tego orzeczenia na mieniu oskarżonego lub 

na mieniu, o którym mowa w art. 45 § 2 Kodeksu karnego, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, 

że bez takiego zabezpieczenia wykonanie orzeczenia będzie niemożliwe albo znacznie 

utrudnione. 

§ 2. W razie popełnienia przestępstwa, Zabezpieczenie wykonania orzeczenia 

określonego w związku z którym można orzec przepadek wskazany w § 1 pkt 3 

lub zwrot wskazany w § 1 pkt 5, zabezpieczenie wykonania orzeczenia może nastąpić 

również: 

1) na mieniu osoby fizycznej, o której mowa w art. 44a Kodeksu karnego, lub osoby fizycznej, 

prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o której mowa w art. 45 

§ 3 Kodeksu karnego, lub na mieniu, które podlegałoby przepadkowi na podstawie 

art. 33 § 3 Kodeksu karnego skarbowego; 

2) już po wszczęciu postępowania karnego - na mieniu, które podlegałoby: 

a) przepadkowi lub zwrotowi na podstawie art. 45a § 1 lub 2 Kodeksu karnego oraz art. 33 § 3, 

art. 43 § 1 lub 2 lub art. 43a Kodeksu karnego skarbowego, 

b) przepadkowi lub zwrotowi na podstawie art. 44 Kodeksu karnego, jeżeli co do tego mienia 

na podstawie odrębnych przepisów zastosowano wstrzymanie transakcji lub blokadę rachunk

u. 
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§ 2a. Zabezpieczenie wykonania orzeczenia zwrotu korzyści majątkowej albo jej równowartości 

lub orzeczenia przepadku świadczenia albo jego równowartości wobec podmiotu 

zobowiązanego określonego w art. 91a może z urzędu nastąpić na mieniu tego podmiotu. 

§ 3. Z urzędu może także nastąpić na mieniu oskarżonego zabezpieczenie wykonania orzeczenia 

o kosztach sądowych, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że bez takiego zabezpieczenia 

wykonanie orzeczenia w tym zakresie będzie niemożliwe albo znacznie utrudnione. 

§ 4. Zabezpieczenie majątkowe należy niezwłocznie uchylić w całości lub w części, jeżeli ustaną 

przyczyny, wskutek których zostało ono zastosowane w określonym rozmiarze, lub powstaną 

przyczyny uzasadniające jego uchylenie choćby w części. 

Artykuł 293. [Postanowienie; zażalenie]  

§ 1. Postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym wydaje sąd, a w postępowaniu 

przygotowawczym prokurator. 

§ 2. W postanowieniu określa się kwotowo zakres i sposób zabezpieczenia, uwzględniając 

rozmiar możliwej do orzeczenia w okolicznościach danej sprawy grzywny, środków karnych, 

przepadku lub środków kompensacyjnych. Rozmiar zabezpieczenia powinien odpowiadać 

jedynie potrzebom tego, co ma zabezpieczać. Wymóg kwotowego określenia zabezpieczenia nie 

dotyczy zabezpieczenia na zajętym przedmiocie podlegającym przepadkowi, jako pochodzącym 

bezpośrednio z przestępstwa lub służącym albo przeznaczonym do jego popełnienia. 

§ 3. Na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie. Przepis art. 254 § 2 

stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Jeżeli postanowienie wydał prokurator, a postępowanie przygotowawcze prowadzone jest 

w okręgu innego sądu niż sąd miejscowo i rzeczowo właściwy, zażalenie przysługuje do sądu 

I instancji rzeczowo właściwego do rozpoznania tej sprawy w I instancji, w którego okręgu 

prowadzone jest postępowanie przygotowawcze.  

§ 5. Postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym z chwilą wydania stanowi tytuł wykonawczy.  

§ 5a. Postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia majątkowego lub o zmianie prowadzącej do 

obniżenia wartości zabezpieczonego mienia staje się wykonalne z dniem uprawomocnienia. 

§ 6. Jeżeli zabezpieczenie nastąpiło na rzeczach, które uprzednio oskarżony wydał organowi 

procesowemu lub które zatrzymano w wyniku czynności, o których mowa w rozdziale 25, nie 

podejmuje się czynności egzekucyjnych dla wykonania postanowienia o zabezpieczeniu. 

§ 7. Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, 

o której mowa w art. 45 § 3 Kodeksu karnego, może wystąpić z powództwem przeciwko 

Skarbowi Państwa o ustalenie, że mienie lub jego część nie podlega przepadkowi. Do czasu 

prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu. 

Artykuł 338. [Dalsze czynności prezesa] 

§ 1. Jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym, prezes sądu lub referendarz sądowy 

niezwłocznie zarządza doręczenie jego odpisu oskarżonemu, wzywając do składania wniosków 

dowodowych w terminie 7 dni od daty doręczenia mu aktu oskarżenia. 

§ 1a. Oskarżonego poucza się również o treści przepisów art. 291 § 3, art. 338a, art. 338b, art. 341 § 1, 

art. 349 § 8 zdanie trzecie, art. 374, art. 376, art. 377 i art. 422 oraz o tym, że w zależności od wyniku 

procesu oskarżony może być obciążony kosztami wyznaczenia obrońcy z urzędu. 

§ 1b. Jeżeli złożono wniosek, o którym mowa w art. 335 § 1, albo akt oskarżenia zawiera wniosek, 

o którym mowa w art. 335 § 2, jego odpis doręcza się ujawnionemu pokrzywdzonemu. 

§ 2. Oskarżony ma prawo wniesienia, w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia, pisemnej 

odpowiedzi na akt oskarżenia, o czym należy go pouczyć. 

§ 3. Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle 

tajne”, oskarżonemu doręcza się odpis aktu oskarżenia bez uzasadnienia. Uzasadnienie aktu oskarżenia 

udostępnia się jednak z zachowaniem rygorów określonych przez prezesa sądu lub sąd. 
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§ 4. Odpis aktu oskarżenia w postaci elektronicznej doręcza się na adres poczty elektronicznej. Art. 

132 § 3 zdanie drugie stosuje się. 

§ 5. O dacie doręczenia odpisu aktu oskarżenia oraz adresie poczty elektronicznej, na który odpis 

został wysłany, zawiadamia się adresata za pośrednictwem operatora pocztowego, o którym mowa w 

art. 131 § 1 pkt 1, a w uzasadnionych wypadkach można go zawiadomić telefonicznie. 

 

Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.)  

Artykuł 18. [Wymogi ogólne co do członków organów i likwidatorów spółki] 

§ 1. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko 

osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

§ 2. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo 

prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone 

w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 

i art. 591 ustawy. 

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 2, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się 

wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania. 

§ 4. W terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w § 2, 

skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia 

funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to 

przestępstw popełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie. 

§ 5. Przepisy § 1–4 stosuje się do członka zarządu spółki partnerskiej oraz członka rady 

nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej. 

Artykuł 238. [Zaproszenia]  

§ 1. Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek 

nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem 

zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, 

zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi na adres do doręczeń elektronicznych albo 

pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który 

zawiadomienie powinno być wysłane.  

§ 2. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz 

szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać 

istotne elementy treści proponowanych zmian. 

§ 3. W przypadku, gdy udział w zgromadzeniu wspólników następuje przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, w zawiadomieniu należy dodatkowo zamieścić 

informacje o sposobie uczestniczenia w tym zgromadzeniu, wypowiadania się w jego trakcie, 

wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały 

bądź uchwał. 

Artykuł 402. [Sposób zwołania]  

§ 1. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co 

najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. 

§ 2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz 

szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy 

dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest 

to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt 

nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień 

statutu. 



§ 3. Walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek 

nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego 

zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu 

lub przesyłki, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi 

na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze 

akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty 

elektronicznej.  

 

Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(t.j. Dz.U. z 2022 2020 r. poz. 503 293 ze zm.) 

Artykuł 2. [Objaśnienia pojęć]  

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) „ładzie przestrzennym” – należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które 

tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie 

uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 

kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne;  

2) „zrównoważonym rozwoju” – należy przez to rozumieć rozwój, o którym mowa w art. 3 

pkt 50 ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 2019 r. poz. 1973 

1396 ze zm.);  

3) „środowisku” – należy przez to rozumieć środowisko, o którym mowa w art. 3 pkt 39 ustawy 

z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska;  

4) „interesie publicznym” – należy przez to rozumieć uogólniony cel dążeń i działań, 

uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych 

społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym;  

5) „inwestycji 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 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 

z 2021 2020 r. poz. 1899 65);  

6) „obszarze przestrzeni publicznej” – należy przez to rozumieć obszar o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający 

nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy 

funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy; 

6a) „obszarze funkcjonalnym” – należy przez to rozumieć obszar szczególnego zjawiska 

z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, 

stanowiący zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, 

charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami 

rozwoju; 

6b) „miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego” – należy przez to rozumieć 

typ obszaru funkcjonalnego obejmującego miasto będące siedzibą władz samorządu 

województwa lub wojewody oraz jego bezpośrednie otoczenie powiązane z nim 

funkcjonalnie; 

7) (uchylony) 

8) (uchylony)  



9) (uchylony)  

10) „dobrach kultury współczesnej” – należy przez to rozumieć niebędące zabytkami dobra 

kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły 

budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem 

współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub 

historyczna;  

11) „terenie zamkniętym” – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w art. 2 

pkt 9 ustawy z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725, 

730 i 1309);  

12) „działce budowlanej” – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę 

gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie 

w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów 

budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;  

13) „uzbrojeniu terenu” – należy przez to rozumieć drogi, obiekty budowlane, urządzenia 

i przewody, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami;  

14) „dostępie do drogi publicznej” – należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi 

albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej 

służebności drogowej;  

15) „standardach” – należy przez to rozumieć zbiory i zakresy wymagań dotyczących 

opracowań i dokumentów planistycznych oraz zasady stosowania w nich parametrów 

dotyczących zagospodarowania przestrzennego;  

16) „parametrach i wskaźnikach urbanistycznych” – należy przez to rozumieć parametry 

i wskaźniki ustanawiane w dokumentach planistycznych, zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 10 ust. 4, art. 16 ust. 2 i art. 40; 

16a) „reklamie” – należy przez to rozumieć upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie 

informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy 

społeczne; 

16b) „tablicy reklamowej” – należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub 

służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, 

o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, 

reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu 

lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego 

użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem; 

16c) „urządzeniu reklamowym” – należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony 

lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi 

i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów 

codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem; 

16d) „szyldzie” – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe 

informującą o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa 

lub urządzenie reklamowe się znajdują; 

16e) „krajobrazie” – należy przez to rozumieć postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą 

elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania 

czynników naturalnych lub działalności człowieka; 

16f) „krajobrazie priorytetowym” – należy przez to rozumieć krajobraz szczególnie cenny dla 

społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, 

architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, i jako taki 

wymagający zachowania lub określenia zasad i warunków jego kształtowania; 



17) „walorach ekonomicznych przestrzeni” – należy przez to rozumieć te cechy przestrzeni, 

które można określić w kategoriach ekonomicznych;  

18) „wartości nieruchomości” – należy przez to rozumieć wartość rynkową nieruchomości;  

19) „powierzchni sprzedaży” – należy przez to rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni 

obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do 

sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania 

do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się 

powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.); 

20) „uniwersalnym projektowaniu” – należy przez to rozumieć uniwersalne projektowanie 

o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z 19.7.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami; 

20a) „urządzeniach innych niż wolnostojące” – należy przez to rozumieć urządzenia technicz

ne zamontowane na budynku; 

21) „średniookresowej strategii rozwoju kraju” - należy przez to rozumieć strategię, o której 

mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz.U. z 2021 2019 r. poz. 1057 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378). 

  

Artykuł 4. [Miejscowe plany zagospodarowania]  

1. Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie 

sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

1a. W odniesieniu do obszarów morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej 

strefy ekonomicznej przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz 

sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu określa się na podstawie przepisów 

ustawy z 21.3.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 

(Dz.U. z 2022 2019 r. poz. 457 2169). 

2. 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: 

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. 

3. W odniesieniu do terenów zamkniętych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego ustala się tylko granice tych terenów oraz granice ich stref ochronnych. 

W strefach ochronnych ustala się ograniczenia w zagospodarowaniu i korzystaniu z terenów, 

w tym zakaz zabudowy. 

4. Przepisów ust. 3 nie stosuje się do terenów zamkniętych ustalanych przez ministra 

właściwego do spraw transportu. 

Artykuł 10. [Wymagany zakres studium] 

1. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: 

1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 

2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 

3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości 

zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym 

krajobrazu kulturowego; 

4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 



4a) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt 

krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych; 

5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia oraz zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z 19.7.2019 r. 

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uniwersalnym 

projektowaniem; 

6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 

7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności: 

a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 

b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje 

w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego, 

c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, 

d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę; 

8) stanu prawnego gruntów; 

9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych; 

10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 

11) występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz 

udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla; 

12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych; 

13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 

gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami; 

14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych; 

15) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. 

2. W studium określa się w szczególności: 

1) uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w ust. 1 

pkt 7 lit. d: 

a) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym 

wynikające z audytu krajobrazowego, 

b) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy; 

2) (uchylony) 

3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, 

w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk; 

4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej; 

5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o  znaczeniu 

lokalnym; 

7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1; 

8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające 

przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni publicznej; 

9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych 

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 
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10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych; 

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

13) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia 

prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z 7.5.1999 r. 

o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. z 2015 r. poz. 2120); 

14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji; 

14a) obszary zdegradowane; 

15) granice terenu zamkniętego i jego strefy ochronnej, w tym stref ochronnych wynikających 

z decyzji lokalizacyjnych wydanych przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów 

w związku z realizacją inwestycji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa; 

16) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb 

zagospodarowania występujących w gminie. 

2a. Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone 

będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

zainstalowanej większej niż 500 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami 

w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w studium ustala się ich 

rozmieszczenie, z wyłączeniem: 

1) wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większ

ej niż 1000 kW zlokalizowanych na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas V, VI, V

Iz i nieużytki – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 1

7 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

2) urządzeń innych niż wolnostojące. 

3. Obowiązek przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

dnia ustanowienia tego obowiązku. 

3a. Jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2, w studium określa się obszary, na których mogą być one sytuowane. 

3b. Lokalizacja obiektów, o których mowa w ust. 3a, może nastąpić wyłącznie na podstawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

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

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagany zakres projektu studium 

w części tekstowej i graficznej, uwzględniając w szczególności wymogi dotyczące materiałów 

planistycznych, skali opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, 

standardów oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych. 

5. Dokonując bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, kolejno: 

1) formułuje się, na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz 

demograficznych oraz możliwości finansowych gminy, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a–

c, maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażone w ilości 

powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy; 

2) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej 

w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z 29.8.2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości 

i obiektów fizjograficznych, rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach 

nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje 

zabudowy; 
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3) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w planach 

miejscowych pod zabudowę, innych niż wymienione w pkt 2, rozumianą jako możliwość 

lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej 

zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy; 

4) porównuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym 

mowa w pkt 1, oraz sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje 

zabudowy, o której mowa w pkt 2 i 3, a następnie, gdy maksymalne w skali gminy 

zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w pkt 1: 

a) nie przekracza sumy powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy 

– nie przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy poza obszarami, o których mowa w pkt 2 

i 3, 

b) przekracza sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy 

– bilans terenów pod zabudowę uzupełnia się o różnicę tych wielkości wyrażoną 

w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, i przewiduje się 

lokalizację nowej zabudowy poza obszarami, o których mowa w pkt 2 i 3, maksymalnie 

w ilości wynikającej z uzupełnionego bilansu; 

5) określa się: 

a) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury 

technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, 

b) potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, 

związane z lokalizacją nowej zabudowy na obszarach, o których mowa w pkt 2 i 3, oraz 

w przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. a, poza tymi obszarami; 

6) w przypadku gdy potrzeby inwestycyjne, o których mowa w pkt 5 lit. b, przekraczają 

możliwości finansowania, o których mowa w pkt 5 lit. a, dokonuje się zmian w celu 

dostosowania zapotrzebowania na nową zabudowę do możliwości finansowania przez gminę 

wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz społecznej. 

6. Działania, o których mowa w ust. 5, mogą wymagać powtórzenia, na zasadzie analizy 

wariantów lub realizacji procesu iteracyjnego, oraz powtórzenia wszystkich lub części z nich, 

także w połączeniu z innymi czynnościami przeprowadzanymi w ramach prac nad projektem 

studium. 

7. Określając zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, bierze się pod 

uwagę: 

1) perspektywę nie dłuższą niż 30 lat; 

2) niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością zwiększenia 

zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz nie więcej niż o 30%. 

Artykuł 11. [Kolejne etapy działań] 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu 

do sporządzania studium, kolejno: 

1) ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie informacji 

w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w sposób 

zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do 

sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących 

studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia; 

2) zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje 

i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium; 



3) sporządza projekt studium rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1, uwzględniając 

ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz ramowego studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego; 

w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego województwa lub 

niewprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego województwa zadań 

rządowych, uwzględnia ustalenia programów, o których mowa w art. 48 ust. 1; 

4) uzyskuje od gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-

architektonicznej opinię o projekcie studium; 

5) występuje o uzgodnienie projektu studium z zarządem województwa w zakresie jego 

zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, z zarządem 

związku metropolitalnego w zakresie jego zgodności z ramowym studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego i z wojewodą 

w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1, oraz 

występuje o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium do: 

a) starosty powiatowego, 

b) gmin sąsiednich, 

c) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

d) właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, 

e) dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, 

pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani, 

f) właściwego organu nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów 

górniczych, 

g) właściwego organu administracji geologicznej, 

h) ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony 

uzdrowiskowej, 

i) regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 

j) właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska w zakresie: 

– lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych 

awarii, 

– zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnych awarii, 

– nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny 

zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii, 

k) właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 

l) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie ustalonym w art. 86 ust. 7 i art. 877 pkt 1 

ustawy z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2020 2018 r. poz. 1970 1183 

oraz z 2021 r. poz. 784, 847 i 1898, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235), 

m) podmiotu zarządzającego w rozumieniu ustawy z 20.12.1996 r. o portach i przystaniach 

morskich (Dz.U. z 2021 2017 r. poz. 491 i 1873 1933 oraz z 2019 r. poz. 1716), w zakresie 

zagospodarowania portu lub przystani morskiej; 

n) operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie sposobu zagospodarow

ania gruntów leżących w odległości nie większej niż: 

- 40 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w przypadku  

gdy górne napięcie tej linii elektroenergetycznej jest równe 220 kV lub większe niż 220 kV, 
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- 70 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w przypadku  

gdy górne napięcie tej linii elektroenergetycznej jest równe 750 kV lub większe niż 750 kV, 

o) operatora systemu przesyłowego gazowego w zakresie sposobu zagospodarowania gruntów

 leżących w odległości nie większej niż: 

- 65 metrów od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy mniejszej niż 500 mm lub  

równej 500 mm, 

- 100 metrów od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy większej niż 500 mm; 

6) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień; 

7) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu 

na okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego 

wglądu, także przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie 

podmiotowej, na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie co najmniej jedną 

dyskusję publiczną nad przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami; 

8) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 7, termin, w którym osoby prawne i fizyczne 

oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi 

dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia 

studium; 

9) przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych 

uwag, o których mowa w pkt 8. 

 

Artykuł 15. [Zakres planu miejscowego]  

1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający 

część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, 

odnoszącymi się do obszaru objętego planem, wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu 

przedstawia się w szczególności: 

1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4; 

2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz z datą uchwały rady 

gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2, oraz sposób uwzględnienia uniwersalnego 

projektowania; 

3) wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy. 

1a. Osoba ze szczególnymi potrzebami, o której mowa w ustawie z 19.7.2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ma prawo do zapoznania się z treścią studium 

i planu miejscowego w zrozumiały dla niej sposób w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku 

o udostępnienie treści studium lub planu miejscowego, w szczególności z wykorzystaniem 

środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy 

z 19.8.2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1824). 

2. W planie miejscowym określa się obowiązkowo: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 

3a)  zasady kształtowania krajobrazu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz 

dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
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6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną 

i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy 

powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, 

maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca 

przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich 

realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na 

podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych 

określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego 

województwa; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 

2a. Plan miejscowy przewidujący lokalizację obiektu handlowego, o którym mowa w art. 10 

ust. 3a, sporządza się dla terenu położonego na obszarze obejmującym co najmniej obszar, na 

którym powinny nastąpić zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w wyniku realizacji 

tego obiektu. 

3. W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb: 

1) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 

2) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 

3) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 

3a) granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz granice ich stref 

ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu 

terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko; 

4) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 3a; 

4a) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 

4b) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych 

w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach 

o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu 

państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub 

przedsięwzięcia Euro 2012; 

5) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez 

masowych; 

6) granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące 

prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z 7.5.1999 r. 

o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady; 

7) granice terenów zamkniętych, i granice stref ochronnych terenów zamkniętych; 

8) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie 

dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych 

oraz pokrycie dachów; 

9) (uchylony) 
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10) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. 

4. Plan miejscowy przewidujący możliwość lokalizacji budynków umożliwia również 

lokalizację mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z 20.2.2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz.U. z 2021 2018 r. poz. 610, 1093, 1873 i 2376 2389 ze zm.) również 

w przypadku innego przeznaczenia terenu niż produkcyjne, chyba że ustalenia planu 

miejscowego zakazują lokalizacji takich instalacji. 

Artykuł 17. [Kolejne etapy działania]  

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu 

do sporządzania planu miejscowego kolejno: 

1) ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie informacji 

w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w sposób 

zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do 

sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie 

krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia; 

2) zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje 

i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu; 

3) (uchylony) 

4) sporządza projekt planu miejscowego rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1, wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko; 

5) sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem 

art. 36; 

6) występuje o:  

a) opinie o projekcie planu do:  

– gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-

architektonicznej,  

– wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast, graniczących z obszarem objętym 

planem, w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym,  

– regionalnego dyrektora ochrony środowiska,  

– właściwych organów administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż 

kopalin i wód podziemnych,  

– (uchylono) 

– właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska w zakresie lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnych awarii, zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy 

z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym 

lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii i nowych inwestycji oraz 

rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów zabudowy mieszkaniowej 

w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych 

awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny zwiększają ryzyko lub skutki 

poważnych awarii,  

– właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,  

– starosty, jako właściwego organu ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych, 

– operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie sposobu 

zagospodarowania gruntów leżących w odległości nie większej niż:  

-- 40 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w przypadku 

gdy górne napięcie tej linii elektroenergetycznej jest równe co najmniej 220 kV 

lub większe niż 220 kV,  



- - 70 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w przypadku  

gdy górne napięcie linii elektroenergetycznej jest równe 750 kV lub większe niż 750 kV, 

- operatora systemu przesyłowego gazowego w zakresie sposobu zagospodarowania gruntów 

leżących w odległości nie większej niż: 

- - 65 metrów od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy mniejszej niż 500 mm lub  

równej 500 mm, 

- - 100 metrów od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy większej niż 500 mm, 

oraz 

b) uzgodnienie projektu planu z:  

– wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań 

rządowych i samorządowych,  

– organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów odrębnych,  

– właściwym zarządcą drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa 

drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę,  

– właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,  

– dyrektorem właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa 

technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,  

– właściwym organem nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów 

górniczych,  

– ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony 

uzdrowiskowej,  

– właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu,  

– zarządem województwa w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego, 

o którym mowa w art. 38a, 

– dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu 

położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, 

– Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów 

przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym lub zmiana tego sposobu mogą 

mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, 

– podmiotem zarządzającym w zakresie zagospodarowania właściwego portu lub przystani 

morskiej oraz 

c) zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 

jeżeli wymagają tego przepisy odrębne;  

7) (uchylony) 

8) (uchylony) 

9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz ogłasza, 

w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co 

najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko do publicznego wglądu, także przez jego udostępnienie w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na okres co najmniej 21 dni oraz 

organizuje w tym czasie co najmniej jedną dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie 

planu rozwiązaniami; 

10) (uchylony) 



11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 9, termin, w którym osoby fizyczne i prawne 

oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi 

dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia 

projektu planu;  

12) rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia 

upływu terminu ich składania; 

13) wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag, 

o których mowa w pkt 11, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia; 

14) przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, 

o których mowa w pkt 11. 

 

Artykuł 24. [Uzgadnianie projektu]  

1. Organy, o których mowa w art. 11 pkt 5 oraz art. 17 pkt 6, w zakresie swojej właściwości 

rzeczowej lub miejscowej, opiniują i uzgadniają, na swój koszt, odpowiednio projekt studium 

albo projekt planu miejscowego. Uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 ustawy z 14.6.1960 r. 

– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 2018 r. poz. 735, 1491, 2052 2096 

oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133), przy czym uzgodnienia projektu planu miejscowego 

z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na 

obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dokonuje się w drodze decyzji, o której mowa 

w art. 166 ust. 5 ustawy z 20.7.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2021 2018 r. poz. 2233 i 2368 

2268 oraz z 2022 2019 r. poz. 88 125, 534, 1495 i 2170). 

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może uznać za uzgodniony projekt studium albo 

projekt planu miejscowego w przypadku, w którym organy, o których mowa w ust. 1, nie 

określą warunków, na jakich uzgodnienie może nastąpić. 

 

Artykuł 36. [Roszczenia odszkodowawcze właściciela]  

1. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie 

z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym 

przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik 

wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 371 ust. 1, żądać od gminy: 

1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo 

2) wykupienia nieruchomości lub jej części. 

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli treść planu miejscowego powodująca skutek, o którym 

mowa w ust. 1, nie stanowi samodzielnego ustalenia przez gminę społeczno-gospodarczego 

przeznaczenia terenu oraz sposobu korzystania z niego, ale wynika z:  

1) uwarunkowań hydrologicznych, geologicznych, geomorfologicznych lub przyrodniczych 

dotyczących występowania powodzi i związanych z tym ograniczeń, określonych na 

podstawie przepisów odrębnych;  

2) decyzji dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji celu publicznego, wydanych przez 

inne niż organy gminy, organy administracji publicznej lub Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie;  

3) zakazów lub ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu, określonych w przepisach 

ustaw lub aktów, w tym aktów prawa miejscowego, wydanych na ich podstawie. 

2. Realizacja roszczeń, o których mowa w ust. 1, może nastąpić również w drodze zaoferowania 

przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. 

Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają. 



3. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość 

nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę 

nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, może żądać od gminy 

odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości. 

4. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości 

wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku 

procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. 

Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. 

4a. Opłaty, o której mowa w ust. 4, nie pobiera się w przypadku nieodpłatnego przeniesienia 

przez rolnika własności nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na następcę 

w rozumieniu przepisów ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 

z 2021 2019 r. poz.  266, 1535 299 i 1621 303) albo przepisów w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 wydanych na podstawie 

art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7.3.2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. 

z 2020 2018 r. poz. 1371 1936 oraz z 2021 2019 r. poz. 904 1824). W przypadku zbycia przez 

następcę nieruchomości przekazanych przez rolnika przepisy o opłacie, o której mowa w ust. 4, 

stosuje się odpowiednio.  

5. W razie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie planu miejscowego, 

w części lub w całości, odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo opłata, o której 

mowa w ust. 4, podlegają zwrotowi odpowiednio na rzecz gminy lub na rzecz aktualnego 

właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w razie stwierdzenia nieważności uchwały rady 

gminy w sprawie planu miejscowego w części lub w całości gmina może żądać od aktualnego 

właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości zwrotu kwoty stanowiącej 

równowartość wypłaconego odszkodowania. 

 

Artykuł 50. [Lokalizacja inwestycji celu publicznego]  

1. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, 

a w przypadku jego braku – w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Warunek, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4, stosuje się odpowiednio. 

1a. Przepisu art. 61 ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do inwestycji celu publicznego w przypadkach 

uzasadnionych potrzebami obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony granicy 

państwowej, a także do inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. 

2. Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty 

budowlane: 

1) 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 

2) niewymagające pozwolenia na budowę. 

2a. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budowa sieci, 

o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 

z 2021 2019 r. poz. 2351 1186 oraz z 2022 r. poz. 88 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
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2b. 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. 

2c. Inwestor realizujący inwestycję celu publicznego, o której mowa w ust. 2, może wystąpić 

z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej 

z obronnością i bezpieczeństwem państwa albo ochroną granicy państwowej. 

3. (uchylony) 

4. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powierza 

się osobie, o której mowa w art. 5, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego 

architektów posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. 

Artykuł 51. [Organy uprawnione do wydania decyzji] 

1. W sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzje wydają w odniesieniu do: 

1) inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim – wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem województwa; 

2) inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym – wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta; 

3) inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych – wojewoda. 

4) (uchylony) 

2. W przypadku niewydania przez właściwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji 

inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej 

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

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

pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. 

2a. Organem wyższego stopnia w sprawach określonych w ust. 2 jest wojewoda. 

2b. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym 

mowa w ust. 2. W przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej, podlega ona ściągnięciu w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2c. Do terminu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach 

prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów 

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

2d. Kary pieniężnej za zwłokę nie wymierza się, a wszczęte postępowania w sprawie 

wymierzenia kary umarza się, jeżeli od dnia wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji 

inwestycji celu publicznego przez organ I instancji upłynęły 3 lata. 

2e. Postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2, wszczyna 

się z urzędu, jeżeli podmiot, który wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, wniesie żądanie wymierzenia tej kary. 

2f. Żądanie, o którym mowa w ust. 2e, wnosi się za pośrednictwem organu właściwego do 

wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

2g. Organ właściwy do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego jest obowiązany przekazać żądanie, o którym mowa w ust. 2e, organowi wyższego 

stopnia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, a w przypadku wniesienia żądania przed 

dniem wydania tej decyzji - w terminie 7 dni od dnia jej wydania. Organ właściwy do wydania 

decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przekazuje żądanie wraz z 

niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu 

elektronicznego. 



2h. W decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się 

pouczenie o prawie do wniesienia żądania, o którym mowa w ust. 2e. 

2i. Stroną postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2, jest 

organ właściwy do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

 

3. W przypadku inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzję 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent 

miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma 

być realizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami albo 

prezydentami miast. 

Artykuł 52. [Wniosek o ustalenie lokalizacji]  

1. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora. 

2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać: 

1) mapę zasadniczą określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii 

mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną na kopii mapy 

katastralnej, pochodzące z przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, obejmujące obejmujących teren, którego wniosek 

dotyczy, wraz z obszarem i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 

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

a) elektronicznej – w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo 

b) papierowej; 

1a) określenie granic terenu objętego wnioskiem; 2000; 

2) charakterystykę inwestycji, obejmującą: 

a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub 

oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, 

a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,  

b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy 

i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów 

budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione 

w formie opisowej i graficznej, 

c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane 

charakteryzujące jej wpływ na środowisko; 

3) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:  

a) docelową rzędną składowiska odpadów,  

b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów, 

c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, 

d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu 

składowiskowego. 

3. Nie można uzależnić wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego od 

zobowiązania się wnioskodawcy do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami 

świadczeń lub warunków. 

4. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć wraz z wnioskiem o ustalenie lokalizacji 

inwestycji celu publicznego kopię dokumentu. Przepis art. 76a § 4 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

 



Artykuł 53. [Postępowanie w sprawie wydania decyzji]  

1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się 

w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. 

Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą 

lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. 

2. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

2a. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może występować na prawach strony 

w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 

publicznej w rozumieniu ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Do Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego dotyczące prokuratora. 

3. Właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego dokonuje analizy: 

1) warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów 

odrębnych; 

2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. 

4. Decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 1, wydaje się po uzgodnieniu z: 

1) ministrem właściwym do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych 

w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) wojewódzkim konserwatorem zabytków – w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych 

formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z 23.7.2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz ujętych 

w gminnej ewidencji zabytków;  

3) dyrektorem właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, 

pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani; 

4) właściwym organem nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych; 

5) właściwym organem administracji geologicznej – w odniesieniu do 

udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych; 

5a) starostą, jako właściwym organem ochrony środowiska – w odniesieniu do terenów 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

6) organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji 

wodnych – w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne 

w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami; 

7) dyrektorem parku narodowego – w odniesieniu do obszarów położonych w granicach 

parku i jego otuliny; 

8) regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – w odniesieniu do innych niż wymienione 

w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody; 

9) właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa 

drogowego; 

9a) Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego – w odniesieniu do obszarów przyległych do 

linii kolejowej o znaczeniu państwowym; 

10) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo 

samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa 

w art. 48 – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, 

które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1; 



10a) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo 

samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa 

w art. 39 ust. 3 pkt 3 – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach 

miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 

ust. 1; 

11) ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej albo dyrektorem regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w odniesieniu 

do:  

a) przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania 

którego organem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej albo 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 

b) obszarów, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z 20.7.2017 r. – Prawo wodne, 

w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; 

12) właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkim inspektorem ochrony 

środowiska – w odniesieniu do: 

a) lokalizacji zakładów nowych w rozumieniu art. 243a pkt 4 ustawy z 27.4.2001 r. 

– Prawo ochrony środowiska, 

b) zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym ryzyku lub zakładach o dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

c) nowych inwestycji w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładów 

o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w przypadku, gdy te 

inwestycje zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii; 

13) Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie ustalonym w art. 86 ust. 7 ustawy 

z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze, a w zakresie ustalonym w art. 877 pkt 1 tej ustawy 

z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych; 

14) podmiotem zarządzającym – w odniesieniu do obszaru właściwego portu lub przystani, 

z wyłączeniem morskich portów wojennych i terenów zamkniętych zlokalizowanych 

w granicach portu lub przystani morskiej; 

15) właściwym organem wojskowym – w odniesieniu do stref ochronnych terenów 

zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej. 

5. Uzgodnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, z tym że zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi. W przypadku 

niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia 

wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane. 

5a. W przypadku odmowy uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego przez organy, o których mowa w ust. 4 pkt 10, z uwagi na zamiar realizacji na 

objętym wnioskiem terenie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji 

inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48, postępowanie 

administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiesza się na czas 

nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania 

administracyjnego nie uchwalono miejscowego planu albo nie ustalono lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, związanej z tymi zadaniami, decyzję wydaje się pomimo braku tego 

uzgodnienia. 
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5b. Przepisu, o którym mowa w ust. 4 pkt 8, nie stosuje się do inwestycji, dla których 

przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z ustawą 

z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 2018 r. 

poz. 2373 i 2389 2081 ze zm.), w trakcie której uzgodniono realizację przedsięwzięcia 

z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.  

5c. Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której 

mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za 

uzgodnienie decyzji. 

5d. Uzgodnienia decyzji, o których mowa w art. 51 ust. 1, z dyrektorem regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie zabudowy 

i zagospodarowania terenu położonego na obszarach, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 

ustawy z 20.7.2017 r. – Prawo wodne, dokonuje się w drodze decyzji, o której mowa w art. 166 

ust. 5 tej ustawy. 

5e. Przed wydaniem decyzji, o których mowa w art. 51 ust. 1, właściwy organ w postępowaniu 

związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego występuje 

o opinię: 

1) operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie sposobu 

zagospodarowania gruntów leżących w odległości nie większej niż: 

a) 40 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w przypadku 

gdy górne napięcie tej linii elektroenergetycznej jest równe 220 kV lub większe niż 220 kV, 

b) 70 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w przypadku 

gdy górne napięcie tej linii elektroenergetycznej jest równe 750 kV lub większe niż 750 kV; 

2) operatora systemu przesyłowego gazowego w zakresie sposobu zagospodarowania gruntów 

leżących w odległości nie większej niż: 

a) 65 metrów od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy mniejszej niż 500 mm lub 

równej 500 mm, 

b) 100 metrów od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy większej niż 500 mm. 

5f. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operator systemu przesyłowego 

gazowego przedstawia opinię, o której mowa w ust. 5e, w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie 

od dnia otrzymania wniosku o jej przedstawienie. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie 

uważa się za przedstawienie opinii pozytywnej. 

 

6. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące 

się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz 

wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

7. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Artykuł 158 § 2 Kodeksu 

postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

8. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia 

postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli 

upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia. 

 

Artykuł 59. [Decyzja o warunkach zabudowy]  

1. 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. 
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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 1 i , 1a, 3 i pkt 16 lit. b 3 ustawy 

z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu. 

3. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu, o której mowa w ust. 2, bez uzyskania 

decyzji o warunkach zabudowy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, 

nakazać właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości: 

1) wstrzymanie użytkowania terenu, wyznaczając termin, w którym należy wystąpić 

z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, albo 

2) przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania. 

 

Artykuł 61. [Warunki dopuszczające wydanie decyzji]  

1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego 

spełnienia następujących warunków: 

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana 

w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie 

kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów 

budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu; 

2) teren ma dostęp do drogi publicznej; 

3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla 

zamierzenia budowlanego; 

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na 

cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych 

planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1; 

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi; 

6) zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze: 

a) w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie si

eci przesyłowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu 

i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 428,

 784 i 922), ustanowiony został zakaz, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, 

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu, 

c) strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu. 

 

2. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na 

terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie 

art. 67 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1. 

2a. (uchylony) 

3. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń 

infrastruktury technicznej, a także instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 

pkt 13 ustawy z 20.2.2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 

4. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy 

powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią 

powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie. 



5. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia 

terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką 

organizacyjną a inwestorem. 

5a. W celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu właściwy organ 

wyznacza wokół terenu, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1a, na kopii mapy zasadniczej lub 

mapy ewidencyjnej dołączonej do wniosku o ustalenie warunków zabudowy obszar 

analizowany w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu terenu, jednak nie 

mniejszej niż 50 metrów, i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i 

zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w ust. 1. Przez front terenu 

należy rozumieć tę część granicy działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej lub 

wewnętrznej, z której odbywa się główny wjazd na działkę. 

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

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wymagań dotyczących 

nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego. 

7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, należy określić wymagania dotyczące ustalania: 

1) linii zabudowy; 

2) wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu; 

3) szerokości elewacji frontowej; 

4) wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki; 

5) geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych). 

 

Ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane  

(t.j. Dz.U. z 2021 2019 r. poz. 2351 1186 ze zm.)  

Artykuł 3. [Słowniczek]  

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) obiekcie budowlanym – 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; 

2) budynku – 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; 

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – 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; 



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

obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, 

tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 

lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 

wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni 

wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 

i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 

na całość użytkową;  

3a) obiekcie liniowym – 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 

zainstalowane w kanalizacji kablowej, niej zainstalowane oraz kable zainstalowane 

w kanale technologicznym 

oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej nie 

stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego. 

4) obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 

a w szczególności:  

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;  

5) tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć 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, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe; 

5a) przenośnym wolno stojącym maszcie antenowym – należy przez to rozumieć wszelkie 

konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, 

rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na 

gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radio-

komunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu 

i demontażu bez utraty wartości technicznej; 

6) budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

7) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

7a) przebudowie – należy przez to rozumieć 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; 



8) remoncie – należy przez to rozumieć 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; 

9) urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć 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; 

10) terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych; 

12) pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego; 

13) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć 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; 

14) dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi; 

14a) mapie do celów projektowych – należy przez to rozumieć mapę do celów projektowych 

w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz.U. z 2021r. poz. 1990); 

14b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – należy przez to rozumieć geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

 

15) terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

16) (uchylony) 

17) (uchylony) 

18) (uchylony) 

19) organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 

z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1725, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 577 i 730); 

20) obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zabudowie zagospodarowaniu tego terenu, w tym zabudowy, tego 

terenu; 

21) (uchylony) 

22) (uchylony) 

23) (uchylony) 



 

Artykuł 9. [Odstępstwa]  

1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów 

techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować 

zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do 

obiektów,  użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego 

– ograniczenia dostępności dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami niepełnosprawnych, 

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

sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2019 r. 13 grudnia 2006 r. 

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osób starszych, oraz 

nie może powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, 

a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. 

2. Zgody na odstępstwo Organ administracji architektoniczno-budowlanej, po uzyskaniu 

upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, 

udziela albo odmawia udzielenia, w drodze postanowienia, 

organ administracji architektoniczno-budowlanej, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu 

udziela bądź odmawia zgody na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 

odstępstwo. 

3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody 

na odstępstwo organ administracji architektoniczno-budowlanej składa przed wydaniem decyzji 

o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Wniosek zawiera 

powinien zawierać: 

1) 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; 

2) opinię organu wnioskującego wraz ze szczegółowym uzasadnieniem o  szczegółowe 

uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa; 

3) propozycje rozwiązań zamiennych; 

4) w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej 

ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych 

ochroną konserwatorską – pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w 

zakresie wnioskowanego odstępstwa; 

5) w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego: 

a) ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz 

b) postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do 

wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 

1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021poz. 869) – w przypadku obiektów 

budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, 

mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, 

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 

r. o ochronie przeciwpożarowej; 

6) w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych – pozytywną 

opinię w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora 

sanitarnego. 

3a. Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo składa się w: 

1) postaci papierowej albo 



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

mowa w ust. 3c. 

3b. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku w sprawie 

upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo, w tym w formie dokumentu elektronicznego 

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

realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070), mając na względzie konieczność 

zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu. 

3c. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 3a, w formie dokumentu elektronicznego 

minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. 

4. Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na 

odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków. 

5. Odstępstwa, o którym mowa w ust. 1, nie dopuszcza się w postępowaniach, o których mowa 

w rozdziale 5a. 

6. W przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania 

istniejących obiektów budowlanych oraz w przypadku dostosowywania tych obiektów do 

wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności przy usuwaniu stanu zagrożenia życia 

ludzi, rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej stosuje się 

na podstawie zgody udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, bez wymogu uzyskiwania zgody na 

odstępstwo, o której mowa w ust. 2. 

 

Artykuł 28. [Obowiązek uzyskania pozwolenia]  

1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

z zastrzeżeniem art. 29–31. 

1a. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej. 

2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, 

użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania 

obiektu. 

3. Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się w postępowaniu 

w sprawie pozwolenia na budowę. 

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

wych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 86g i art. 86h ustawy z dnia 3 października 2

008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro

nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247, 784, 9

22, 1211, 1551 i 1718). 

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

wymagającym udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami ustawy z 3.10.2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 oraz 

z 2019 r. poz. 630). 

Art. 29 [Zwolnienia od uzyskania pozwolenia, zgłoszenie] 

1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu Pozwolenia na 

budowę, natomiast nie wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa: 



1) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania 

mieści się obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę 

zagrodową w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; 

1a ramach istniejącej działki siedliskowej: 

a) wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych parterowych budynków mieszkalnyc

h jednorodzinnych gospodarczych o powierzchni zabudowy 

do 70 35 m 2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na 

których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych pot

rzeb mieszkaniowych inwestora; 

2) sieci: 

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe przy rozpiętości 

konstrukcji nie wyższe większej niż 1 kV 4, 80 m, 

b) wodociągowych płyt do składowania obornika, 

c) kanalizacyjnych, 

d) cieplnych, 

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

3) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji 

transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m 2 ; 

4) obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5-

30 oraz w ust. 2, usytuowanych szczelnych 

zbiorników na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej gnojów

kę lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych gnojowicę, z wyłączeniem budynków mi

eszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej; 

5 d) oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m 3 naziemnych silosów na dobę; 

6) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe materiały sypkie o pojemności 

do 10 30 m 3 ; 

7) tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych 

do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale wys

okości nie później większej niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określon

ego w zgłoszeniu; 

8) pomostów o długości całkowitej do 25 7 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do  

dna akwenu, do 2,50 m; 

9 e) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem suszarni 

kontenerowych o pojemności powierzchni 

zabudowy do 7 21 m 3 2 , przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach  

mieszkalnych jednorodzinnych; 

10 f) kanalizacji kablowej; 

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

drogach; 

12 kiszonkę; 1a) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania  

działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz

.U. z 2021 r. poz. 1420) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których 

obszar oddziaływania mieści 

się w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów; 

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

m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych całości na 

działce lub działkach, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; 

14 na których zostały zaprojektowane; 2) wolno stojących: 

a) parterowych budynków gospodarczych, 

b) garaży, 



c) wiat 

- o powierzchni zabudowy do 35 m 2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie m

oże przekraczać dwóch na każde 500 m 2 powierzchni działki; 

15) lub przydomowych: 

a) ganków, 

b) i oranżerii (ogrodów zimowych) 

- o powierzchni zabudowy do 35 m 2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie 

może przekraczać dwóch na każde 500 m 2 powierzchni działki; 

16 2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej , rozumianych jako 

budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy: 

a) do 35 m 2, 

b) powyżej 35 m 2, ale nie więcej niż 70 m 2 , przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 

6 m i wysięgu wsporników do 2 m 

- przy czym liczba tych budynków obiektów na działce nie 

może być większa niż jeden przekraczać jednego na każde 500 m 2 powierzchni działki; 

17 2b) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych 

stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m 2, służących jako zaplecze ; 2c) 

wiat o powierzchni zabudowy do bieżącego utrzymania linii kolejowych 50 m 

2, położonych sytuowanych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa działce,  

sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

18 której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, 

przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m 2 

powierzchni działki; 2d) gospodarczych obiektów budowlanych wolno stojących altan o 

powierzchni zabudowy do 35 m 2 , przy rozpiętości konstrukcji czym łączna liczba tych 

obiektów na 

działce nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekra

czającej może przekraczać dwóch na 

każde 500 m 2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu,  

przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarb

u Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

19 działki; 3) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przydomowych 

oczyszczalni ścieków o wydajności do 10 stanowisk włącznie 7, sytuowanych 50 m 

3 na obszarze Natura 2000; 

20 dobę; 3a) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji; 

21) ogrodzeń zbiorników bezodpływowych na nieczystości 

ciekłe o wysokości powyżej 2,20 m; 

22) przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 pojemności do 

10 m 2 3; 

23 4) przyłączy: 

a) elektroenergetycznych altan działkowych i obiektów gospodarczych, 

b) wodociągowych, 

c) kanalizacyjnych, 

d) gazowych, 

e) cieplnych, 

f) telekomunikacyjnych 

- z zastrzeżeniem art. 29a; 

24) kanałów technologicznych, o których mowa w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy ustawie z 

dnia 21 marca 1985 13 grudnia 2013 r. o drogach publicznych rodzinnych ogrodach 

działkowych (Dz.U. z 2021 2017 r. poz. 1376 2176 oraz z 2020 r. poz. 471) ; 5) wiat 



przystankowych i 1595 peronowych; 6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 

35 m 2, w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi; 

25 służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach 

stanowiących własność Skarbu Państwa; 7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i 

słupków telekomunikacyjnych; 8) parkometrów z własnym zasilaniem; 8a) 

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

elektromobilności i paliwach alternatywnych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 908) oraz punktów 

ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 tej ustawy, z wyłączeniem infrastruktury ładowania 

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

26 9) niecek dezynfekcyjnych boisk szkolnych oraz 

boisk, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem; 

27 kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji; 10) podbudowy słupowej miejsc 

postojowych dla telekomunikacyjnych linii kablowych; 

28 samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie rozbiórki lub przeniesienia w inne 

miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu; 11) 

obiektów małej architektury w miejscach publicznych; 

29) obiektów gospodarczych związanych zjazdów z produkcją rolną dróg 

krajowych i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: 

a) płyt do składowania obornika, 

b) szczelnych zbiorników wojewódzkich oraz zatok 

parkingowych na gnojówkę lub gnojowicę, 

c tych drogach; 

11a) naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m 3 zjazdów z dróg 

powiatowych i wysokości nie większej niż 7 m, 

d) silosów gminnych oraz zatok parkingowych na kiszonkę; 

30 tych drogach; 

11b) stacji regazyfikacji LNG przepustów o pojemności zbiornika magazynowania gazu średn

icy do 10 m 3; 

31 100 cm; 

11c) stawów i zbiorników wodnych o powierzchni przekraczającej 1000 m 2 i nieprzekraczają

cej 5000 m 2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych urządzeń 

instalowanych w całości na gruntach rolnych. 

2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia pasie drogowym dróg 

publicznych, o którym mowa w art. 30, budowa: 

1) obiektów gospodarczych związanych wraz z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę z

agrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej fundamentami, konstrukcjami 

wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia: 

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy służących do 35 m 2 zarzą

dzania drogami, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4 w tym do wdrażania 

inteligentnych systemów transportowych,80 m, 

b) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy służących do 21 m 2 ; 

2) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m 2 zarządzania ruchem 

drogowym , sytuowanych na działce w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo 

mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na 

każde 1000 m 2 powierzchni działki; 

3 c) wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m 2, przy czym łączna liczba tych o

biektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m 2 powierzchni działki; 

4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie art. 13o ust. 1 i art. 

20g ust. 1 ustawy tym niecek dezynfekcyjnych z dnia 13 grudnia 2013 21 marca 1985 r. 



o rodzinnych ogrodach działkowych drogach publicznych (Dz.U. z 2021 2020 r. 

poz. 1073 470, 471 i 1087); 

5 12) wiat przystankowych i peronowych; 

6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m 2 tymczasowych obiektów 

budowlanych, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych

 na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, niepołączonych 

trwale z wyjątkiem budynków sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

7) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych gruntem i 

przewidzianych do 10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 200

0; 

8 o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia 

rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; 13) 

 gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m 2, przy rozpiętości 

konstrukcji nie większej niż 

4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m 2 i głębo

kości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na 

cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu 

Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

9 Państwa; 14) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf obiektów budowlanych piętrzących 

wodę i słupków telekomunikacyjnych; 

10) parkometrów z własnym zasilaniem; 

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

12) przepustów upustowych o przekroju wewnętrznym do 0,85 wysokości piętrzenia poniżej 

1 m 2; 

13 poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i 

parków krajobrazowych oraz ich otulin; 15) 

 przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m 2; 

14 16) obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych; 

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

akwenu, do 2, 50 m, służących do: a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak 

łodzie, kajaki, jachty, b) uprawiania wędkarstwa, c) rekreacji; 17) opasek brzegowych oraz 

innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków 

górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących 

konstrukcji oporowych; 

16 18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; 

17 19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 

7 m 3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych; 19a) sieci: a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie 

znamionowe nie wyższe niż 1 kV, b) wodociągowych, c) kanalizacyjnych, d) cieplnych, e)( 

uchylona), f) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0, 5 MPa; 20) przyłączy: 

elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i 

telekomunikacyjnych; 20a) 

 telekomunikacyjnych linii kablowych; 

18 20aa) podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych; 20b) kanalizacji 

kablowej; 21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, 

państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej: 

a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych, 

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

podziemnych, 

c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł; 



19 22) obiektów 

małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych; 

20 architektury; 23) ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m; 

21 ogrodzeń; 24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji 

robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych 

przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych; 

22 25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, 

niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych 

na ten cel; 

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

narodowych i rezerwatów przyrody; 

24 27) instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku; 28) obiektów 

budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 

9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze( Dz. U. z 2020 r. poz. 1064) w zakresie 

poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów; 29) 

 poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, 

budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów 

kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra 

Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk 

polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki; 

25 walki. 30) obudowy ujęć wód podziemnych; 

26) punktów ładowania niecek dezynfekcyjnych, 

w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r zadaszeniem. o elektromobilności

 i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu  

publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy; 

27) urządzeń sytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami,  

konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia. Pozwolenia na 

budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: 

a 1) służących do zarządzania drogami remoncie obiektów budowlanych; 1a) przebudowie 

obiektów, o których mowa w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych, 

b ust. 1; 1aa) służących do zarządzania ruchem drogowym przebudowie 

budynków, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego innych niż budynki, 

c) o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 uzgodnienia pod względem ochrony 

przeciwpożarowej projektu budowlanego; 

1b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

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

wujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o  

wysokości do 3 m włącznie; 

29) obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami wyłączeniem ich przegród 

zewnętrznych oraz związanych z nimi sieciami: 

a) elektroenergetycznymi elementów konstrukcyjnych, 

b) wodociągowymi a także z wyłączeniem przebudowy, 

c) kanalizacji sanitarnej, 

d) cieplnymi 

- lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony  

Narodowej; 

30) naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywani

a paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m 3; 

31) przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m 2; 



32) stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m 2 i głębokości  

nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych. 

3. Nie której projekt 

budowlany wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o który

m mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: 

1) przebudowie: 

a) przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru 

oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany, 

b tych budynków; 1c) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt remoncie lub przebudowie 

urządzeń budowlanych; 2,)( uchylony) 3, 9, 11–13 oraz 30, 

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

a i e, 

d ( uchylony) dróg, torów i urządzeń kolejowych, 

e 4) polegającej na dociepleniu budynków o 

wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m, 

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

większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej w  

rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 610, 1093 i 1873 25 m; 5); 

2) remoncie: 

a) budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu utwardzeniu 

powierzchni gruntu na budowę, 

b działkach budowlanych budowie kanałów technologicznych; 

6) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w  

zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych; 

3) instalowaniu: 

a) na obiektach budowlanych budowlanych; 15) 

instalowaniu stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-

użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacy

jnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości 

powyżej 3 m, 

b) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania 

zbiorowego, 

c) tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do 

rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 

z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym 

w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, 

d drogowym; 7) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych, 

e( 

uchylony) mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 8 ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 

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

wykonywanie robót budowlanych polegających na: 

1) ( uchylony) 9) wykonywaniu i przebudowie: 

a urządzeń melioracji wodnych; 

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

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z wyłączeniem przebudowy przegród  

zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, 



b wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych; 

11)  obiektów, o których mowa przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych 

innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4–8, 10 i 14–29 oraz w ust 19a lit. 2, 

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

d) przebudowie dróg, torów i urządzeń budowlanych; 

2 kolejowych; 12a) remoncie: 

a 14) obiektów budowlanych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z wyłączeniem remontu: 

- budowli, których budowa wymaga decyzji dnia 21 marca 1985 

r. o pozwoleniu na budowę drogach publicznych, 

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

przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych, 

b pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi; 13) urządzeń budowlanych; 

3( uchylony) instalowaniu: 

a) instalowaniu krat na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości 

techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji 

radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń 

zasilających, o wysokości nieprzekraczającej 3 m, 

b) krat na obiektach 

budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,

 użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, 

c budowlanych; 16) montażu pomp ciepła, wolno stojących wolnostojących kolektorów 

słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 

50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii( Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695 i 

1086) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej 

większej niż 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego, stosuje się obowiązek 

uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem 

zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej” o 

którym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej( Dz. U. 

z 2020 r. poz. 961), projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży 

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

d tej ustawy; 

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

gazowych; 

4( uchylony) utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych. 

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

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

o pozwoleniu na budowę. 

6. Decyzji o pozwoleniu 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, z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 17–19 4. 

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

1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - 

wymagają decyzji o pozwoleniu 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 decyzję o pozwoleniu pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia 

należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na 

podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

8 5. Przepisów ust. 6 3 i 7 4 nie stosuje się do przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 7 12, 

polegających na budowie i przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych, 

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

mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021 2019 r. 

poz. 576 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875). 

 

Artykuł 30. [Obowiązek zgłoszenia]  

1. (uchylony) 

1a. (uchylony) 

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

administracji architektoniczno-budowlanej. 

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

budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. 

2a. Do zgłoszenia należy dołączyć: 

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

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

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

odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie 

z art. 72 ust. 3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

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

przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku: 

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

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

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

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

pkt 27 i 28. 

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

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

lit. e, uzgadnia się pod względem ochrony przeciwpożarowej. W przypadku instalowania, 

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

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

4. (uchylony) 

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

przedstawić: 

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

z 21.3.1985 r. o drogach publicznych; 

2) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z 21.3.1985 r. o drogach 

publicznych. 

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

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

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



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

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

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

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

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

1) postaci papierowej albo 

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

mowa w ust odpowiednio. 4f 5. 

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

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza  

zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, w tym w formie dokumentu

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

podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia  

przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu. 

4f. Formularz zgłoszenia, o którym mowa w 

ust. 4d 1, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego  

udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na  

stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. 

 

5. Zgłoszenia, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia 

zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych 

można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu 

w tym terminie. 

5a. (uchylony) 

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

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

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

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

odpowiednio. 

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

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

dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

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

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

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

sprzeciw w drodze decyzji. 

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

w ust. 5. 

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

projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany 

dotyczący budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4 oraz przebudowy, o której mowa 

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

podlegają ostemplowaniu. Organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje 

ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu. 



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

przenośnych wolno stojących masztów antenowych w przypadku, gdy inwestorem jest podmiot, 

o którym mowa w art. 29 ust. 5, można przystąpić w terminie 3 dni roboczych następujących po 

dniu doręczenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia, o którym 

mowa w ust. 1b.  

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

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

w przypadku, gdy wykonanie robót budowlanych lub obiektu objętego zgłoszeniem może 

spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.  

5h. (uchylony) 

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

stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej. 

5j. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, przepisów ust. 4b zdanie  

drugie, ust. 5 zdanie drugie i trzecie, ust. 5aa, 5c, 5d i 6-7 nie stosuje się. 

5k. Do budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, można przystąpić po doręczeniu  

zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. 

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

1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; 

2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy; 

3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 

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

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

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

operatora pocztowego, o którym mowa wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 12 13 ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

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

a w art( Dz. 2 pkt 1 ustawy U. z dnia 18 listopada 2020 

r. o doręczeniach elektronicznych, dzień wystawienia dowodu wysłania, o którym mowa w art 

poz. 40 tej ustawy, 1041) albo, w przypadku skorzystania z publicznej usługi hybrydowej, 

o której którym mowa w art. 2 pkt 7 tej ustawy 39 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

dzień odebrania dokumentu elektronicznego przez operatora wyznaczonego wprowadzenia do 

systemu teleinformatycznego. 

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

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

budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować: 

1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia; 

2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków; 

3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych; 

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

 

Art. 31 [Wypadki szczególne] 

1. Nie Pozwolenia 

nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, ale wymaga zgłoszenia, rozbiórka : 

1) budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną 



konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie 

mniejsza niż połowa wysokości. 

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

1 wysokości; 2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane 

pozwolenie na budowę; 

2) budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją  

Ministra Obrony Narodowej budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki. 

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

budowlanych i urządzeń budowlanych: 

1) wpisanych do rejestru zabytków lub 

2) objętych ochroną konserwatorską. 

1c. Zgłoszenia rozbiórki, o której których mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się wymaga 

uprzedniego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. 

1d. Zgłoszenia rozbiórki, o której mowa w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób 

wykonywania tych robót. Przepisy art. 30 ust. 1 5, dokonuje się w: 

1) postaci papierowej albo 

2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego 5aa, o  

którym mowa w ust 5c, 5d i 6a stosuje się odpowiednio. 1f 2a. 

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

oraz mieszkalnictwa 

określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zgłoszenia rozbiórki, o którym 

mowa w tym ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych  

zamieszczanych przy jego wypełnianiu ( Dz. 

1f U. Formularz zgłoszenia rozbiórki, o której mowa w ust z 2020 

r. 1, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego  

udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na  

stronie podmiotowej obsługującego go urzędu poz. 

2. W zgłoszeniu rozbiórki 346, o której mowa w ust. 1, należy określić zakres, miejsce 568 i  

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

1 stosuje się odpowiednio. 

2a. (uchylony 695) . 

3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek 

uzyskania decyzji o pozwoleniu pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o których mowa w ust. 

1 pkt 1, jeżeli rozbiórka tych obiektów: 

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

środowiska lub 

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

robót związanych z rozbiórką. 

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

bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub 

dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych. 

5. (uchylony) Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem 

pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie 

bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie 

zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o 

zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego. 

 



Artykuł 32. [Wymagania dotyczące pozwoleń]  

1. Decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydana po 

uprzednim: 

1) przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami 

ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

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

opinii innych organów; 

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

rozbiórki gazociągu przesyłowego, linii przesyłowej elektroenergetycznej albo rurociągu 

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

elektroenergetycznej albo rurociągu ropy naftowej lub produktów naftowych dochodzących 

do granicy Rzeczypospolitej Polskiej. 

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

budowa lub rozbiórka gazociągu przesyłowego, linii przesyłowej elektroenergetycznej albo 

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

elektroenergetycznej albo rurociągu ropy naftowej lub produktów naftowych dochodzących do 

granicy Rzeczypospolitej Polskiej, nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego 

Rzeczypospolitej Polskiej, po uzyskaniu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

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

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

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

swoich właściwości, wydają pozytywne opinie, jeżeli budowa lub rozbiórka gazociągu 

przesyłowego, linii przesyłowej elektroenergetycznej albo rurociągu dalekosiężnego ropy 

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

ropy naftowej lub produktów naftowych dochodzących do granicy Rzeczypospolitej Polskiej, 

nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.  

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

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

otrzymania wystąpienia o ich opinie.  

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

interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny.  

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

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

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

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

w drodze decyzji, oraz uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

obszar Natura 2000. 

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

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

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

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

1a) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności pozwolenia, o którym mowa w art. 23 

i art. 23a ustawy z 21.3.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 

i administracji morskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2214 oraz z 2019 r. poz. 125 i 730), jeżeli jest 

ono wymagane; 



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

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

4a. (uchylony). 

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

użytkowanie wieczyste, niezgodność zamierzenia budowlanego z celem użytkowania 

wieczystego nie może stanowić podstawy do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia 

projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. 

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

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory: 

1) (uchylony); wniosku o pozwolenie na budowę; 

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

3) (uchylony); 

4) (uchylony). 

6. Wzór Wzory wniosku i oświadczenia, o których mowa w ust. 5, obejmuje powinny 

obejmować w szczególności dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne informacje niezbędne 

do podjęcia rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu. 

Art. 33 [Wypadki szczególne] 

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

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

inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie 

funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych 

obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt 

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

zamierzenia budowlanego. 

2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć: 

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-

budowlany w postaci: 

a) papierowej – w 3 egzemplarzach albo 

b) elektronicznej 

- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i 

innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz 

zaświadczeniem, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw o 

którym mowa w art. 12 ust. 7, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń aktualnym na 

dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i innych dokumentów; opiniowania 

przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000; 

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

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

zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

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

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

administracji morskiej, jeżeli są one wymagane; 

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

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

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

projektowanych rozwiązań w zakresie: 

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

placów i innych miejsc publicznych, 



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

terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani 

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

5) (uchylony) 

6) (uchylony) 

7) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej: 

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

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

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

r. o drogach publicznych; 

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

rewitalizacji; 

9) w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego 

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

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

przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko. 

10) oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu 

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

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 2020 r. 

poz. 716 833, 868, 1093, 1505, 1642 843 i 1873 1086), złożone pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2020 2019 r. 

poz. 1444 1950 i 1517 2128 oraz z 2021 2020 r. poz. 1023 568, 875 i 2054 1086); składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej 

treści: ,,Jestem „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.'' ”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń; 

11) w przypadku zamierzenia budowlanego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych  

uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – załącznik 

graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,  

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

tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o  

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

 w art oświadczeń. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko. 

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

2b 3. Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych: 1) których wykonanie lub 

użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla 

użytkowników, zamiast oryginałów takich jak: obiekty energetyki 

jądrowej, można dołączyć kopie dokumentów rafinerie, o zakłady chemiczne, zapory wodne 

lub 2) których mowa projekty budowlane zawierają nowe, 

niesprawdzone w ust. 2 pkt 3 krajowej praktyce, 4 rozwiązania techniczne, nieznajdujące 

podstaw w przepisach i 7–10 Polskich Normach, należy dołączyć specjalistyczną opinię 

wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego 

ministra. 

2c 4. Wniosek Do wniosku o pozwolenie na budowę składa się w rozbiórkę należy dołączyć: 

1) postaci papierowej albo zgodę właściciela obiektu; 



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

mowa w ust. 2e. 

2d. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania szkic usytuowania obiektu 

budowlanego; 3) opis 

zakresu i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi sposobu 

prowadzenia robót rozbiórkowych; 4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia; 

5) pozwolenia, w drodze rozporządzenia uzgodnienia lub opinie innych 

organów, wzór formularza wniosku o pozwolenie na budowę a także inne 

dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii 

uzyskiwanych w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17  

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

c ramach oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanyc

h przy jego wypełnianiu. 

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

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określony

m w Biuletynie Informacji Publicznej środowisko albo oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. 

3. (uchylony obszar Natura 2000; 6) 

4 w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu. (uchylony) 

5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2–3 2-4, zawierające 

informacje niejawne mogą być za zgodą organu administracji architektoniczno-budowlanej 

przechowywane przez inwestora. 

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

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

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

wpływu wniosku. 

 

Artykuł 34. [Projekt budowlany]  

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

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 

i art. 23a ustawy z 21.3.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej, jeżeli jest ono wymagane. 

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

obiektu, stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz w zależności od przeznaczenia 

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

szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z 19.7.2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami. 

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

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

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

3. Projekt budowlany zawiera: 

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

projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, 

obejmujący:  

a) określenie granic działki lub terenu,  



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

sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem 

budowlanym 

c) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,  

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

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

i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, 

e) informację o obszarze oddziaływania obiektu; 

2)  projekt architektoniczno-budowlany obejmujący:  

a)  układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów 

budowlanych, 

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

do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych, 

c)  charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, 

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

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

środowisko, 

f)  charakterystykę ekologiczną, 

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

źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

h)  opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji 

o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13.12.2006 r., 

w tym osób starszych – w przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 4, 

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

pkt 4a – w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 

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

wydane; 

3)  projekt techniczny obejmujący: 

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

wytrzymałościowych, 

b)  charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków, 

c)  projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

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

warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

e)  inne opracowania projektowe; 

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

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

o drogach publicznych; 

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

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

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

wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

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

urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki 

może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu. 

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

projektem architektoniczno-budowlanym. 



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

oraz projektu technicznego dołącza się: 

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

wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem przez sporządzającego projekt; 

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

a)  opracowania projektu – w przypadku projektanta, 

b)  sprawdzenia projektu – w przypadku projektanta sprawdzającego; 

3)  oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

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

podlegają zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4a. Zatwierdzeniu podlegają trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu 

oraz projektu architektoniczno-budowlanego, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla 

inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla 

właściwego organu nadzoru budowlanego. 

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

wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub 

projektu architektoniczno-budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na 

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

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

ub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego składa się w: 

1) postaci papierowej albo 

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

mowa w ust. 5c. 

5b. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzenneg

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

 odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu 

architektoniczno-

budowlanego, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17  

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

c na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego  

wypełnianiu. 

5c. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 5a, w formie dokumentu elektronicznego  

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określony

m w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. 

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

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

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

budowlanego w celu zapewnienia czytelności danych; 

2) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych, uwzględniając przydatność gruntu na potrzeby projektowanego obiektu i jego 

charakteru oraz zakwalifikowania go do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. 

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

architektoniczno-budowlanego, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, 

stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko. 



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

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

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

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 

Artykuł 35. [Sprawdzanie rozwiązań projektowych]  

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

projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego 

organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza: 

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

budowlanego z:  

a)  ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa 

miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku 

braku miejscowego planu, 

b)  wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

c)  ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej; 

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

budowlanymi; 

3) kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-

budowlanego, w tym dołączenie:  

a)  wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, 

b)  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 

pkt 1b, 

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

i projektanta sprawdzającego, 

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

4) posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień 

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

5) (uchylony) 

2. (uchylony) 

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

architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych 

nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia. 

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

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepis art. 86f ust. 6 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

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

środowisko. 

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

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

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

projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego 

i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: 



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

w ust. 3;  

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

na budowę; 

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

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

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

w sprawie pozwolenia na budowę: 

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

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

o wydanie takiej decyzji,  

3)  w zakresie realizacji inwestycji zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych 

decyzją Ministra Obrony Narodowej, służących bezpieczeństwu i obronności państwa, 

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

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

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

dochód budżetu państwa. 

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

podlegającego ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo ocenie oddziaływania 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 

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

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

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

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

prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów 

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

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

uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Artykuł 36a. [Decyzja o zmianie pozwolenia]  

1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz 

projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę 

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

organ administracji architektoniczno-budowlanej. 

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

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

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

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

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

na budowę dla całego zamierzenia budowlanego albo dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

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

1) postaci papierowej albo 

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

mowa w ust. 1d. 

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

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



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

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania  

publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczany

ch przy jego wypełnianiu. 

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

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określony

m w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. 

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

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

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

stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany. 

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

odpowiednio do zakresu zmiany wynikającej z odstąpienia.  

4. (uchylony) 

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

projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi 

odstąpienie w zakresie: 

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

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

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących:  

a)  powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%,  

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

c) liczby kondygnacji; 

3) warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, 

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

w Nowym Jorku 13.12.2006 r., w tym osoby starsze;  

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

5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa 

miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

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

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

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

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

w art 5a. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d; 

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

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

ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym. 

5a. (uchylony) 

5b. Przepisów ust. 5: 

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

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

a)  projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstąpienie zostało 

uzgodnione pod względem ochrony przeciwpożarowej, 

b)  wymagań zawartych w pozwoleniu właściwego konserwatora zabytków wydanego na 

podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jeżeli odstąpienie 

zostało uzgodnione z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków, 

c)  projektowanych warunków higienicznych i zdrowotnych jeżeli odstąpienie zostało 

uzgodnione z właściwym państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. 



6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu 

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

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

obowiązany zamieścić w projekcie 

zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym odpowiednie 

informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego 

projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-

budowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę nie wymaga uzyskania 

decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz ponownego zgłoszenia. 

Artykuł 40. [Przeniesienie decyzji]  

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

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

1)  oświadczenie: 

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

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

2)  zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana. 

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

uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte 

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

inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót 

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

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

dotychczasowy i nowy inwestor. 

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

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

odpowiednio. 

5. Wniosek o przeniesienie: 

1) decyzji o pozwoleniu na budowę, 

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

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

u 

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

m adresu elektronicznego, o którym mowa w ust. 7. 

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

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

których mowa w ust. 5 pkt 1-

3, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne mając na względzie

 konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy ich wypełnianiu. 

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

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określony

m w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. 



Artykuł 47. [Wejście na nieruchomość sąsiada]  

1. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście 

do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany 

przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 

lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy 

korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.  

2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, organ administracji 

architektoniczno-budowlanej – na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia 

wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu 

lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, 

organ administracji architektoniczno-budowlanej określa jednocześnie granice niezbędnej 

potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości. 

2a. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na 

teren sąsiedniej nieruchomości składa się w: 

1) postaci papierowej albo 

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

mowa w ust. 2c. 

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

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

decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej 

nieruchomości, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 

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

na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego 

wypełnianiu. 

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

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. 

3. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany naprawić szkody 

powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym. 

4. Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu 

wymagań określonych w odrębnych przepisach. 

Artykuł 49. [Badanie zgodności; opłata legalizacyjna]  

1. W przypadku przedłożenia dokumentów legalizacyjnych organ nadzoru budowlanego 

sprawdza:  

1)  kompletność dokumentów legalizacyjnych, w tym kompletność projektu budowlanego; 

2)  zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami ustawy w tym 

zgodność z przepisami techniczno-budowlanymi; jeżeli budowa została zakończona, 

sprawdza się zgodność z przepisami obowiązującymi w chwili zakończenia budowy. 

1a. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych w zakresie, 

o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o obowiązku 

usunięcia tych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. 

1b. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1a, przysługuje zażalenie 

2. (uchylony) 

2a. W przypadku stwierdzenia braku nieprawidłowości lub wykonania postanowienia, o którym 

mowa w ust. 1a, organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o ustaleniu opłaty 

legalizacyjnej. 

2b. Na postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej przysługuje zażalenie. 



3. (uchylony) 

4. Po uiszczeniu opłaty legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o legalizacji, 

która: 

1)  zatwierdza projekt budowlany albo projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz 

2)  zezwala na wznowienie budowy, jeżeli budowa nie 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 3.10.2008 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. 

4b. Do decyzji, o których mowa w ust. 4, poprzedzonych decyzją o środowiskowych  

uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

4c. Do postępowań w sprawach wydania decyzji, o których mowa w ust. 4, poprzedzonych  

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

 art. 86h ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

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

środowisko. 

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

użytkowanie. 

Artykuł 49b. [Nakaz rozbiórki]   

(uchylony) 

1. 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 ostatecznej 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku 

obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 

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. 

Artykuł 51. [Doprowadzenie do zgodności z prawem]  

1. Przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1, 

organ nadzoru budowlanego w drodze decyzji: 

1) nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub 

jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego albo 

2) nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu 

doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając 

termin ich wykonania, albo 

3) w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub 

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

na budowę – nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia 

projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-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 zagospodarowania działki lub terenu lub projektu 

architektoniczno-budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian. 

1a. W przypadku istotnego odstąpienia od projektu zagospodarowania działki lub terenu lub 

projektu architektoniczno-budowlanego z naruszeniem art. 36a ust. 1a, przepisy ust. 1 pkt 3 oraz 

ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

1b. W przypadku budowy lub robót budowlanych, poprzedzonych decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, do dokume

ntów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dołącza się również załącznik graficzny określający  

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany  

obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było  

wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o  

środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 

3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego  

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

owisko. 

2. W przypadku wydania nakazu, o którym mowa w art. 50a pkt 2, decyzje, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2 lub 3, wydaje się po wykonaniu obowiązku określonego w tym nakazie. 

3. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, organ nadzoru budowlanego sprawdza 

wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i wydaje decyzję: 

1) o stwierdzeniu wykonania obowiązku albo 

2) w przypadku niewykonania obowiązku – nakazującą zaniechanie dalszych robót 

budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu 

poprzedniego. 



4. 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. 

4a. Do decyzji w sprawie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, poprzedzonej  

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

4b. Do postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie pozwolenia na wznowienie robót 

budowlanych, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepis

y art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

 ocenach oddziaływania na środowisko. 

5. 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. 

6. Przepisów ust. 4 i 5 dotyczących pozwolenia na użytkowanie nie stosuje się do robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego lub jego części. 

7. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli roboty budowlane, 

w przypadkach innych niż określone w art. 48, zostały wykonane w sposób, o którym mowa 

w art. 50 ust. 1. 

Artykuł 57. [Rozwinięcie]  

1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć: 

1) oryginał dziennika budowy; 

1a)  projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust. 2;  

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: 

a) przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 

z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane 

w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust. 6, 

b) o których mowa w art. 14 ustawy z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 667), o ile dotyczy; 

4a) decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 

ustawy z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy; 

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; 

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 27.3.2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235 

i 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 21.3.1985 r. o drogach publicznych,  

b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z 21.3.1985 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. 

1b. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 6, nie stosuje się, z wyjątkiem 

obowiązku dołączenia protokołu badania szczelności instalacji gazowej. 

1ba. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 

1a, dla której nie ustanowiono kierownika budowy, obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

 i ust. 1a, nie stosuje się, z tym że inwestor jest obowiązany dołączyć do takiego  

zawiadomienia oświadczenie o: 

1) dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalny

ch, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1; 

2) zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-

budowlanymi. 

1c. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udziele

nie pozwolenia na użytkowanie, zamiast oryginałów, można dołączyć kopie dokumentów, o  

których mowa w ust. 1 pkt 2-6, 7a i 8. 

2. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 

zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub 

warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących 

w skład zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu 

architektoniczno-budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby uzupełniający 

opis tych zmian. 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. 

3. 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. 

3a. Zawiadomienia o zakończeniu budowy dokonuje się oraz wniosek o pozwolenie na użytko

wanie składa się w: 

1) postaci papierowej albo 

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

mowa w ust. 3c. 

3b. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzenneg

o oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zawiadomienia o  



zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie, w tym w formie dokument

u elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności

 podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia  

przejrzystości danych zamieszczanych przy ich wypełnianiu. 

3c. Formularz zawiadomienia oraz formularz wniosku, o których mowa w ust. 3a, w formie  

dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adrese

m elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej  

obsługującego go urzędu. 

4. 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. 

5. (uchylony) 

6. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie organu nadzoru 

budowlanego do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a. 

7. (uchylony) 

8. 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. 

Artykuł 71. [Zmiana sposobu użytkowania]  

1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się 

w szczególności: 

1) (uchylony) 

2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej 

warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-

sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń; 

3)  podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z 3.10.2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

2. 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; 

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 którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2; 

4) zaświadczenie lub kopię zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności 

zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu lub kopię tej decyzji, 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, lub kopię takiej ekspertyzy; 

6) w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia i lub opinie wymagane odrębnymi 

przepisami, 

których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z 3.10.2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii. 

2a. W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegaj

ącej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmienia

jącej warunki bezpieczeństwa pożarowego – do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy  

dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

2b. Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje  

się w: 

1) postaci papierowej albo 

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

mowa w ust. 2d. 

2c. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzenneg

o oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zgłoszenia zmiany 

sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w tym w formie dokumentu  

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

podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia  

przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu. 

2d. Formularz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2b, w formie dokumentu elektronicznego  

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym  

określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go  

urzędu. środowisko; 

3. 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. 

4. 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. 

4a. (uchylony) 

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

4c. 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. 

5. 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 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.  

6. 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. 2–3. 

7. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych. 

8. (uchylony) 

9. Przepisów ust. 2–7 nie stosuje się do obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach 

zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej. 

Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. Dz.U. z 2021 2020 r. poz. 1899 65 ze zm.) 

 

Artykuł 95. [Wyłączenie ograniczeń]  

Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić 

w celu:  

1) zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, 

wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na 

wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, 

budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych 

budynków;  

2) wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez 

samoistnego posiadacza w dobrej wierze;  

3) wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały 

nabyte z mocy prawa;  

4) realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub 

z odrębnych ustaw;  

4a)  realizacji przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów; 

5) realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji 

przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;  

6) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej;  

6a) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrrgm2tgnrugy2do


6b) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji 

w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 

2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk 

użytku publicznego albo decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie 

Komunikacyjnym; 

6c) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji 

w rozumieniu przepisów ustawy z 8.7.2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do 

realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;  

6d) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji 

w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w 

Warszawie (Dz.U. poz. 1551); 

7) wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;  

8) wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.  

Ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  

(t.j. Dz.U. z 2022 2019 r. poz. 329 2325 ze zm.)  

Artykuł 3. [Właściwość sądów administracyjnych]  

§ 1. Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują 

środki określone w ustawie. 

§ 2. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje 

orzekanie w sprawach skarg na: 

 1) decyzje administracyjne;  

 2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo 

kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;  

 3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które 

przysługuje zażalenie; 

 4) inne niż określone w pkt 1–3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej 

dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem 

aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego 

w ustawie z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 2018 r. 

poz. 735 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730, 1133 poz.  735, 1491 i 20512196) oraz postępowań 

określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 

z  2021 2019 r. poz. 1540, 1598, 2076 i 2105 900), postępowań, o których mowa w dziale V 

w rozdziale 1 ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2021 

2019 r. poz. 422 768, 730, 1520, 1556 i 2200), oraz postępowań, do których mają 

zastosowanie przepisy powołanych ustaw; 

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych 

sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających;  

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych 

organów administracji rządowej; 

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone 

w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej; 

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego; 

8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych 

w pkt 1–4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a; 



9) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż 

określone w pkt 1–3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących 

uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach 

postępowania administracyjnego określonego w ustawie z 14.6.1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy 

z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie 

przepisy powołanych ustaw. 

§ 3. Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych 

przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach.  

Artykuł 8. [Udział prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich]  

§ 1. Prokurator oraz Rzecznik Praw Obywatelskich mogą wziąć udział w każdym toczącym się 

postępowaniu, a także wnieść skargę, skargę kasacyjną, zażalenie oraz skargę o wznowienie 

postępowania, jeżeli według ich oceny wymagają tego ochrona praworządności lub praw 

człowieka i obywatela. W takim przypadku przysługują im prawa strony. 

§ 2. Rzecznik Praw Dziecka może wziąć udział w każdym toczącym się postępowaniu, a także 

wnieść skargę, skargę kasacyjną, zażalenie oraz skargę o wznowienie postępowania, jeżeli 

według jego oceny wymaga tego ochrona praw dziecka. W takim przypadku przysługują mu 

prawa strony. 

§ 3. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców może wziąć udział w każdym toczącym się 

postępowaniu, a także wnieść skargę, skargę kasacyjną, zażalenie oraz skargę o wznowienie 

postępowania, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praw mikroprzedsiębiorcy, 

małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 646). W takim przypadku przysługują mu 

prawa strony. 

Artykuł 28. [Reprezentowanie osób prawnych]  

§ 1. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności 

w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. 

§ 2. Za Skarb Państwa podejmuje czynności w postępowaniu organ jednostki organizacyjnej, 

z której działalnością wiąże się postępowanie, lub organ jednostki nadrzędnej.  

§ 3.W zakresie określonym ustawą z 15.12.2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U. z 2021 2019 r. poz. 2180 1265, 1309 i 2020) za: 

1) organy administracji rządowej, 

2) państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

3) Skarb Państwa 

– czynności w postępowaniu podejmuje Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3a. W przypadku, o którym mowa w § 3, sąd może zawiadomić o toczącym się postępowaniu 

Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli z uwagi na przedmiot postępowania 

może zachodzić potrzeba ochrony ważnych praw lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4. Za konsula czynności w postępowaniu podejmuje minister właściwy do spraw 

zagranicznych. 

Artykuł 52. [Dopuszczalność wniesienia skargi]  

§ 1. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu 

w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, 

Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. 



§ 2. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie 

przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. 

§ 3. Jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję 

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez 

skorzystania z tego prawa. Prawo do wniesienia skargi bez zwrócenia się do organu, który wydał 

decyzję, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy nie przysługuje stronie, gdy organem, 

który wydał decyzję, jest 

minister właściwy do spraw zagranicznych w zakresie spraw uregulowanych w ustawie z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r.

 poz. 159 i 1918) albo konsul. 

§ 4. (uchylony) W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia 

w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem 

skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa. Termin, 

o którym mowa w § 3, nie ma zastosowania.  

Artykuł 54. [Organ właściwy]  

§ 1. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, 

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. 

§ 1a. Skargę w formie dokumentu elektronicznego wnosi się do elektronicznej skrzynki 

podawczej tego organu. Przepis art. 49a stosuje się odpowiednio.  

§ 2. Organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi 

i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w postaci papierowej lub 

elektronicznej, w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Skargę wniesioną za 

pośrednictwem konsula 

oraz skargę na decyzję wydaną przez ministra właściwego do spraw zagranicznych w zakresie 

spraw uregulowanych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, minister 

właściwy do spraw zagranicznych przekazuje sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi 

aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie 

sześćdziesięciu dni od dnia jej otrzymania odpowiednio przez 

ministra właściwego do spraw zagranicznych albo konsula. 

§ 3. Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania 

zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie 

trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy 

działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy 

prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 4. W przypadku, o którym mowa w art. 33 § 1a, organ zawiadamia o przekazaniu skargi wraz 

z odpowiedzią na skargę przez obwieszczenie w siedzibie organu i na jego stronie internetowej 

oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, pouczając o treści tego przepisu. 

§ 5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

sposób oraz szczegółowe warunki przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią 

na skargę do sądu przez organ, o którym mowa w § 1, oraz ministra właściwego do spraw 

zagranicznych przekazującego skargę wniesioną za pośrednictwem konsula.  

§ 6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wydając rozporządzenie, o którym mowa w § 5, 

uwzględni formę lub postać, w której została wniesiona skarga, postać akt sprawy, której 

dotyczy skarga, oraz potrzebę zachowania jednolitego standardu i bezpieczeństwa 

przekazywanych akt sprawy, skargi i odpowiedzi na skargę. 



Artykuł 65. [Sposoby doręczania]  

§ 1. Sąd dokonuje doręczeń przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. 

– Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 2018 r. poz. 1041 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 

i 23202005), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione przez sąd osoby lub 

organy albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na warunkach określonych 

w art. 74a. 

§ 2. Do doręczania pism w postępowaniu sądowym przez operatora pocztowego, stosuje się 

tryb doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym, jeżeli przepisy niniejszego 

rozdziału nie stanowią inaczej. 

§ 3. Pismo może być także doręczone za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. 

W takim wypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych. 

Artykuł 124. [Zawieszenie z urzędu]  

§ 1. Sąd zawiesza postępowanie z urzędu: 

1) w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności 

procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela 

ustawowego charakteru takiego przedstawiciela, z zastrzeżeniem § 3;  

2) jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki 

uniemożliwiające jej działanie; 

3) jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej 

wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu; 

4) jeżeli w stosunku do strony zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, a sprawa dotyczy 

przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości; 

5) w razie przedstawienia przez sąd w tym postępowaniu pytania prawnego Trybunałowi 

Konstytucyjnemu albo Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej;  

6) w przypadku, o którym mowa w art. 56.  

7)  jeżeli zarządca sukcesyjny przestał pełnić tę funkcję albo zarząd sukcesyjny wygasł, 

w przypadku gdy postępowanie toczyło się z udziałem zarządcy sukcesyjnego. 

§ 2. W przypadkach wymienionych w § 1 pkt 1, 4 i 7 zawieszenie ma skutek od dnia zdarzeń, 

które je spowodowały. Zdarzenia te nie wstrzymują jednak wydania orzeczenia, jeżeli nastąpiły 

po zamknięciu rozprawy. 

§ 3. Nie zawiesza się postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania 

odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego. 

§ 4. Sąd zawiesza, na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, postępowanie, którego 

stroną jest podmiot w restrukturyzacji, o którym mowa w art. 2 pkt 44 ustawy z 10.6.2016 r. 

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji (Dz.U. z 2020 2019 r. poz. 842 795 ze zm.), w przypadku gdy jest to niezbędne 

do prawidłowego prowadzenia przymusowej restrukturyzacji, w tym zastosowania 

instrumentów przymusowej restrukturyzacji. 

Artykuł 272. [Niezgodność z Konstytucją]  

§ 1. Można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał 

Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową 

międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie. 

§ 2. W sytuacji określonej w § 1 skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzech 

miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli w chwili 

wydania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego orzeczenie sądowe nie było jeszcze 

prawomocne na skutek wniesienia środka odwoławczego, który został następnie odrzucony, 

termin biegnie od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu. 



§ 2a. Można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy zostało wydane 

orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które ma wpływ na treść wydanego 

orzeczenia. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio, z tym że termin do wniesienia skargi o 

wznowienie postępowania biegnie od dnia publikacji sentencji orzeczenia Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

§ 3. Można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy potrzeba taka wynika 

z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na podstawie umowy 

międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską. Przepis § 2 stosuje się 

odpowiednio, z tym że termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania biegnie od dnia 

doręczenia stronie lub jej pełnomocnikowi rozstrzygnięcia organu międzynarodowego. 

 


