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Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym  

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) (wyciąg) 

Artykuł 1. [Zakres ustawy]  

(…) 

3. Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, organ waży interes 

publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospoda-

rowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 

4. W przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania prze-

strzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni następuje poprzez: 

1) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu prze-

strzennego; 

2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego 

transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu; 

3) zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów; 

4) dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy:  

a) na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej w ro-

zumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z 29.8.2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, w szczególności 

poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,  

b) na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a, wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów 

przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy położonych na obszarach, o których mowa w lit. a; przy czym w pierwszej kolej-

ności na obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się obszary charakteryzujące się 

najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, 

elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, planowanej za-

budowy.  

Artykuł 28. [Nieważność uchwały]  

1. Istotne naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naru-

szenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. 

(…) 

Artykuł 51. [Organy uprawnione do wydania decyzji] 

(…) 

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 pierwszej instancji upłynęły 3 lata.  

(…) 
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Ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane  

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) (wyciąg) 

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, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach 

osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych, oraz nie powinno powo-

dować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warun-

ków zamiennych.  

(…) 

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 pozwoleniach, o których mowa 

w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z 21.3.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypo-

spolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane. 

2.  

(…) 

2) projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę 

energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady na-

wiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – również opis dostępności 

dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym 

Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych; 

2a) informację o udziale lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a – w przypadku budynków mieszkalnych wielo-

rodzinnych; 

(…) 

Artykuł 36a. [Decyzja o zmianie pozwolenia]  

(…) 

5. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie 

w zakresie: 

1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury; 

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości 

i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a; 

3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w 

art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby star-

sze; 

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 uzgodnień lub pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub 

dokonania zgłoszenia: 

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

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

 

 

Artykuł 59a. [Obowiązkowa kontrola budowy]  

(…) 

ust. 2 pkt 2 f) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, o których 

mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym 

osoby starsze - w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego;  

(…) 

Artykuł 66. [Usuwanie nieprawidłowości]  

1. W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany: 

1) może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo 

2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albo 



3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo 

4) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia 

– organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykona-

nia tego obowiązku. 

(…) 

Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) (wyciąg) 

Artykuł 124b. [Udostępnianie nieruchomości] 

(…) 

2a. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.  

(…) 

Artykuł 136. [Niezmienność celu; żądanie zwrotu]  

(…) 

6. (utracił moc)  

Artykuł 156. [Operat szacunkowy]  

(…) 

1a. Jednostka sektora finansów publicznych lub inny podmiot, który w zakresie, w jakim wykorzystuje środki publiczne w rozu-

mieniu przepisów ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych lub dysponuje nimi, zlecił rzeczoznawcy majątkowemu sporzą-

dzenie operatu szacunkowego, są obowiązani umożliwić osobie, której interesu prawnego dotyczy jego treść, przeglądanie tego 

operatu oraz sporządzanie z niego notatek i odpisów. Osoba ta może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z 

operatu szacunkowego lub wydania jej z operatu szacunkowego uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym 

interesem tej osoby.  

(…) 

Ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi  

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) (wyciąg) 

Artykuł 3. [Właściwość sądów administracyjnych]  

(…) 

§ 2a. Sądy administracyjne orzekają także w sprawach sprzeciwów od decyzji wydanych na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

(…) 

Artykuł 35. [Pełnomocnik strony]  

(…) 

§ 6. Pełnomocnikiem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej może być także 

funkcjonariusz lub pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

 

Artykuł 52. [Dopuszczalność wniesienia skargi]  

(…) 

§ 2. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, 

taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie.  

§ 3. Jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie spra-

wy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa. 

§ 4. (uchylony) 
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Artykuł 53. [Termin na wniesienie]  

§ 1. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym 

mowa w art. 3 § 2 pkt 4a. 

§ 2. Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o 

których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu 

lub podjęciu innej czynności. Sąd, po wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie tego terminu nastąpiło bez winy skarżącego i 

rozpoznać skargę 

§ 2a. W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie 

stanowi inaczej, skargę można wnieść w każdym czasie. 

§ 2b. Skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia 

do właściwego organu. 

§ 3. W sprawach wskazanych w § 1 i 2 prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka mogą wnieść skargę 

w terminie sześciu miesięcy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej, a w pozostałych przypadkach w 

terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi. Termin ten 

nie ma zastosowania w sprawach, o których mowa w § 2a. 

§ 4. Termin, o którym mowa w § 1 i 2, uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła skargę wprost 

do sądu administracyjnego. W takim przypadku sąd ten niezwłocznie przesyła skargę odpowiednio do organu, który wydał za-

skarżone rozstrzygnięcie, wydał akt lub podjął inną czynność, będącą przedmiotem skargi. 

Artykuł 54. [Organ właściwy]  

(…) 

§ 3. Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właści-

wości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na decyzję, uwzględnia-

jąc skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocze-

śnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym 

naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio. 

(…) 

Artykuł 54a. [Wyłączenia] 

§ 1. Jeżeli przed przekazaniem sądowi skargi jednej ze stron postępowania administracyjnego, inna strona tego postępowania 

zwróciła się do organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, przepisów art. 54 § 2-4 nie stosuje się. Organ rozpoznaje tę 

skargę jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o czym niezwłocznie zawiadamia stronę wnoszącą skargę.  

§ 2. Jeżeli po przekazaniu sądowi skargi jednej ze stron postępowania administracyjnego, inna strona tego postępowania zwróciła 

się do organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy organ niezwłocznie zawiadamia o tym sąd. Sąd niezwłocznie przekazu-

je skargę wraz z aktami sprawy temu organowi. Przepis § 1 zdanie drugie stosuje się.  

 

Artykuł 57. [Wymogi formalne skargi]  

§ 1.  

4) (uchylony). 

(…) 
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Rozdział 3a 

Sprzeciw od decyzji 

Art. 64a. Od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego, skarga nie przysługuje, jednakże strona niezadowolona z tre-

ści decyzji może wnieść od niej sprzeciw, zwany dalej "sprzeciwem od decyzji''.  

Art. 64b.  

§ 1. Do sprzeciwu od decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stano-

wi inaczej.  

§ 2. Sprzeciw od decyzji powinien czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, 

a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, żądanie jej uchylenia oraz oznaczenie orga-

nu, który wydał zaskarżoną decyzję.  

§ 3. W postępowaniu wszczętym sprzeciwem od decyzji przepisu art. 33 nie stosuje się.  

Art. 64c.  

§ 1. Sprzeciw od decyzji wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia skarżącemu de-

cyzji.  

§ 2. Sprzeciw od decyzji wnosi się za pośrednictwem organu, którego decyzja jest przedmiotem 

sprzeciwu od decyzji.  

§ 3. Termin, o którym mowa w § 1, uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upły-

wem strona wniosła sprzeciw od decyzji wprost do sądu administracyjnego. W takim przypadku 

sąd niezwłocznie wzywa organ, który wydał zaskarżoną decyzję, do przekazania sądowi kom-

pletnych i uporządkowanych akt sprawy.  

§ 4. Organ, o którym mowa w § 2, przekazuje sprzeciw od decyzji sądowi wraz z kompletnymi i 

uporządkowanymi aktami sprawy w terminie czternastu dni od dnia jego otrzymania. W przy-

padku, o którym mowa w § 3, organ, który wydał zaskarżoną decyzję, przekazuje sądowi kom-

pletne i uporządkowane akta sprawy w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wezwania.  

§ 5. Organ, o którym mowa w § 2, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić sprzeciw od 

decyzji w całości w terminie czternastu dni od dnia jego otrzymania, uchylając zaskarżoną decy-

zję i wydając nową decyzję na podstawie art. 138 § 1 albo 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego.  

§ 6. W razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w § 4, sąd na wniosek skarżą-

cego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6. Posta-

nowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.  

§ 7. Jeżeli organ nie przekazał sądowi sprzeciwu od decyzji, mimo wymierzenia grzywny, sąd 

rozpoznaje sprawę na podstawie nadesłanego przez skarżącego odpisu sprzeciwu od decyzji.  

Art. 64d.  

§ 1. Sąd rozpoznaje sprzeciw od decyzji na posiedzeniu niejawnym w terminie trzydziestu dni od 

dnia wpływu sprzeciwu od decyzji.  



§ 2. Sąd, rozpoznając sprzeciw od decyzji, może przekazać sprawę do rozpoznania na rozprawie.  

Art. 64e. Rozpoznając sprzeciw od decyzji, sąd ocenia jedynie istnienie przesłanek do wydania 

decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

 

Artykuł 119. [Tryb uproszczony]  

Sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli: 

(…) 

5) decyzja została wydana w postępowaniu uproszczonym, o którym mowa w dziale II w rozdziale 14 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

Artykuł 124. [Zawieszenie z urzędu]  

§ 1. Sąd zawiesza postępowanie z urzędu: 

(…) 

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, 7, zawieszenie ma skutek od dnia zdarzeń, które je spowodowały. Zdarzenia te 

nie wstrzymują jednak wydania orzeczenia, jeżeli nastąpiły po zamknięciu rozprawy. 

(…) 

Artykuł 128. [Podjęcie postępowania przez sąd]  

§ 1. Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności: 

1) w razie śmierci strony – od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo zarządcy sukcesyjnego w 

sprawach wynikających z prowadzenia jego przedsiębiorstwa albo od dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku;  

(…) 

5) jeżeli zarządca sukcesyjny, z którego udziałem toczyło się postępowanie, przestał pełnić tę funkcję - od dnia zgłoszenia się lub 

wskazania kolejnego zarządcy sukcesyjnego;  

6) w razie wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego - od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego.  

§ 2. Jeżeli w ciągu roku od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania nie zgłoszą się lub nie zostaną wskazani na-

stępcy prawni zmarłego, a postępowanie nie zostanie podjęte z udziałem zarządcy sukcesyjnego, sąd może z urzędu zwrócić się do 

sądu spadku o ustanowienie kuratora spadku, chyba że kurator taki już wcześniej został ustanowiony. Czynność tę może wykonać 

referendarz sądowy. 

 

Artykuł 151a.  

§ 1. Sąd, uwzględniając sprzeciw od decyzji, uchyla decyzję w całości, jeżeli stwierdzi naruszenie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Sąd może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymie-

rzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6.  

§ 2. W przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu od decyzji sąd oddala sprzeciw.  

§ 3. Od wyroku, o którym mowa w § 1, nie przysługuje środek odwoławczy, z tym że na zawarte w wyroku postanowienie w 

przedmiocie grzywny przysługuje zażalenie.  

 

Artykuł 182. [Rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym]  

(…) 

§ 2a. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego oddalające-

go sprzeciw od decyzji na posiedzeniu niejawnym. 

(…) 

Artykuł 182a.  

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego oddalającego 

sprzeciw od decyzji w terminie trzydziestu dni od dnia wpływu. 

 



Artykuł 246. [Przyznanie osobie fizycznej]  

(…) 

§ 1a. Podstawą odmowy ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego osobie fizycz-

nej nie może być skorzystanie przez nią 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).  

(…) 


