
Art. 31–32

Art. 31. [Wypadki szczególne] 1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
1) budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nie-

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

2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wy-
magane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako
zabytki.

2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1
pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia organowi administracji architek-
toniczno-budowlanej, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób
wykonywania tych robót. Przepisy art. 30 ust. 5, 5aa, 5c, 5d i 6a stosuje
się odpowiednio.

2a. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospo-
darowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór zgłoszenia,
o którym mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w ro-
zumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570).

3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obo-
wiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, jeżeli rozbiórka tych obiektów:

1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sani-
tarnych oraz stanu środowiska lub

2) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uza-
leżnione 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 rozbiórko-
wych.

5. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzy-
skaniem 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 bez-
zwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamie-
rzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

Art. 32. [Wymagania dotyczące pozwoleń] 1. Pozwolenie na budowę lub
rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim:

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

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

3) wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw energii –
w przypadku budowy gazociągu przesyłowego, gazociągu o zasiągu
krajowym lub jeżeli budowa ta wynika z umów międzynarodowych.

1a. Minister właściwy do spraw energii wyraża zgodę, o której mowa
w ust. 1 pkt 3, po uzyskaniu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, jeżeli budowa gazociągu przesyłowego nie stanowi zagro-
żenia dla bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Wy-
rażenie zgody następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.
Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się za wyraże-
nie zgody.

2. Uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii, o których mowa w ust. 1
pkt 2, powinny nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia propo-
nowanych 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 po-
winno 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 warun-

kach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana
zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym;

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

2) złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posia-
danym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4a. Nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia
robót budowlanych z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1.

5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospo-
darowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozpo-
rządzenia, wzory:

1) wniosku o pozwolenie na budowę;
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2) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo-
ścią na cele budowlane;

3) decyzji o pozwoleniu na budowę;
4) zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednoro-

dzinnego.
6. Wzory wniosku, oświadczenia oraz zgłoszenia, o których mowa

w ust. 5, powinny obejmować w szczególności dane osobowe lub na-
zwę inwestora oraz inne informacje niezbędne do podjęcia rozstrzygnięcia
w prowadzonym postępowaniu. Wzór decyzji o pozwoleniu na budowę
powinien obejmować, w szczególności, określenie organu wydającego de-
cyzję, dane osobowe lub nazwę inwestora i innych stron postępowania
oraz inne informacje niezbędne inwestorowi do legalnego wykonywania
robót budowlanych.

Art. 33. [Wypadki szczególne] 1. Pozwolenie na budowę dotyczy całego
zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obej-
mującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wnio-
sek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mo-
gących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli po-
zwolenie 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) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgod-

nieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi prze-
pisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12
ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to
uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny od-
działywania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływa-
nia przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo-
ścią na cele budowlane;

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli
jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym;

3a) pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz de-
cyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji mor-
skiej, jeżeli są one wymagane;

4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usy-
tuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa
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w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem ad-
ministracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82
ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowa-

nych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyj-

nych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza gra-
nice 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 publicz-
nych,

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.

2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie przysługuje
zażalenie.

3. Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych:
1) których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagro-

żenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, ra-
finerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub

2) których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajo-
wej praktyce, rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w prze-
pisach i Polskich Normach, należy dołączyć specjalistyczną opinię
wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną
przez właściwego ministra.

4. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:
1) zgodę właściciela obiektu;
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne do-

kumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgod-
nienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przed-
sięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na obszar Natura 2000;

6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.
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5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 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 któ-
rych 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.

Art. 34. [Projekt budowlany] 1. Projekt budowlany powinien spełniać
wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowa-
niu 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 dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypo-
spolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane.

2. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do
specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budow-
lanych.

3. Projekt budowlany powinien zawierać:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktu-

alnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usy-
tuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów
budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub
oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wska-
zaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wza-
jemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projekto-
wanej zabudowy terenów sąsiednich;

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

3) stosownie do potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódz-
kiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połącze-
nia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

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

5) informację o obszarze oddziaływania obiektu.
3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do projektu budowlanego prze-

budowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami
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o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warun-
ków zabudowy i zagospodarowania terenu.

3b. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje się do projektu budowlanego bu-
dowy lub przebudowy urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci
uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona
w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

4. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu
na budowę.

4a. Zatwierdzeniu podlegają cztery egzemplarze projektu budowla-
nego, z których dwa egzemplarze przeznaczone są dla inwestora, jeden
egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz
dla właściwego organu nadzoru budowlanego.

5. Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę,
może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowla-
nego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja
jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.

6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospo-
darowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozpo-
rządzenia:

1) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, uwzględniając za-
wartość projektu budowlanego w celu zapewnienia czytelności da-
nych;

2) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posada-
wiania obiektów budowlanych, uwzględniając przydatność gruntu na
potrzeby projektowanego obiektu i jego charakteru oraz zakwalifiko-
wania go do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Art. 35. [Sprawdzanie rozwiązań projektowych] 1. Przed wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej
sprawdza:

1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejsco-
wego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami
ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepi-
sami, w tym techniczno-budowlanymi;
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3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii,
uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b,
oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

4) wykonanie – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o któ-
rym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu – przez osobę
posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się ak-
tualnym na dzień opracowania projektu – lub jego sprawdzenia –
zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

2. (uchylony)
3. W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, or-

gan administracji architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem
obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich
usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie
zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

4. W razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32
ust. 4, organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmó-
wić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

5. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzję
o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia
na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania
działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego
orzeczono nakaz 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

– organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postano-
wienia, 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 wyda-
wanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania przed-
sięwzięcia 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.
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8. Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się terminów prze-
widzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności,
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowa-
nych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 35a. [Kaucja na zabezpieczenie] 1. W przypadku wniesienia skargi
do sądu administracyjnego na decyzję o pozwoleniu na budowę wstrzy-
manie wykonania tej decyzji na wniosek skarżącego sąd może uzależnić
od złożenia przez skarżącego kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora
z powodu wstrzymania wykonania decyzji.

2. W przypadku uznania skargi za słuszną w całości lub w części kaucja
podlega zwrotowi.

3. W przypadku oddalenia skargi kaucję przeznacza się na zaspokojenie
roszczeń inwestora.

4. W sprawach kaucji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu po-
stępowania cywilnego o zabezpieczeniu roszczeń.

Art. 36. [Treść decyzji o pozwoleniu] 1. W decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę organ administracji architektoniczno-budowlanej, w razie potrzeby:

1) określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowa-
dzenia robót budowlanych;

2) określa czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych;
3) określa terminy rozbiórki:

a) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dal-
szego użytkowania,

b) tymczasowych obiektów budowlanych;
4) określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie;
5) zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach, wynikających

z art. 54 lub art. 55.
6) (uchylony)

2. (uchylony)

Art. 36a. [Decyzja o zmianie pozwolenia] 1. Istotne odstąpienie od za-
twierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia
na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie po-
zwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-
-budowlanej.

1a. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze
zgłoszeniem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a,
lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, wobec którego
organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu,
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Art. 36a

jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.

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 bu-
dowę, przepisy art. 32–35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.

4. (uchylony)
5. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub

innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu;
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury,

powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kon-
dygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a;

3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu bu-
dowlanego przez osoby niepełnosprawne;

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

5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, in-
nych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu;

6) wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń,
które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub do do-
konania 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.

5a. Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budow-
lanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości,
szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem li-
niowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:

1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budow-
lanego określonych w projekcie budowlanym;

2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3–6,

z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony prze-
ciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;

4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.
6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od za-

twierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia
na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany
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Art. 37–38

jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek
i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzo-
nego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na bu-
dowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Art. 37. [Wygaśnięcie pozwolenia] 1. Decyzja o pozwoleniu na budowę
wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od
dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została prze-
rwana na czas dłuższy niż 3 lata.

2. W przypadku:
1) określonym w ust. 1 albo
2) stwierdzenia nieważności albo uchylenia decyzji o pozwoleniu na bu-

dowę
– rozpoczęcie albo wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu de-
cyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art. 28 ust. 1.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 2, wznowienie budowy
może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót
budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.

Art. 37a. [Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tym-
czasowego obiektu budowlanego] 1. Inwestor może, przed upływem
180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, zło-
żyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego
obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12. Przepisy
art. 32–36 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, inwe-
stor może powstrzymać się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce
tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1
pkt 12, do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie pozwolenia
na budowę.

Art. 38. [Rejestr decyzji o pozwoleniu] 1. Decyzję o pozwoleniu na bu-
dowę lub kopię zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a,
2b i 19a, lub kopię zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29
ust. 2 pkt 1b, wraz z adnotacją o niewniesieniu sprzeciwu, organ ad-
ministracji architektoniczno-budowlanej przesyła niezwłocznie wójtowi,
burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowi-
skowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23
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Art. 39

i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczy-
pospolitej Polskiej i administracji morskiej.

2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej przechowuje za-
twierdzone projekty budowlane, projekty budowlane załączone do zgło-
szenia, w stosunku do którego organ nie wniósł sprzeciwu, a także inne
dokumenty objęte pozwoleniem na budowę lub tym zgłoszeniem, co naj-
mniej przez okres istnienia obiektu budowlanego.

3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej w decyzji o pozwo-
leniu na budowę obiektu budowlanego na terenie zamkniętym niezbęd-
nym na cele obronności lub bezpieczeństwa państwa może wyrazić zgodę,
aby zatwierdzony projekt budowlany, a także inne dokumenty objęte po-
zwoleniem na budowę zawierające informacje niejawne przechowywane
były przez użytkownika obiektu budowlanego.

4. Przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wskazują przy-
padki, gdy informacje o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę
podaje się do publicznej wiadomości oraz gdy dane o tych decyzjach za-
mieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.

Art. 39. [Obiekty zabytkowe] 1. Prowadzenie robót budowlanych przy
obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze
wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o po-
zwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót,
wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

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

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

4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowi-
sko w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów
budowlanych, o których mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jego
doręczenia. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak
zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych.
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Art. 39a–41

Art. 39a. [Budowa na obszarze Pomnika Zagłady] Budowa obiektu bu-
dowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urządzenia budowla-
nego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej w rozumie-
niu ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich
obozów zagłady (Dz.U. z 2015 r. poz. 2120) wymaga, przed wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania zgody właściwego wojewody.

Art. 40. [Przeniesienie decyzji] 1. Organ, który wydał decyzję określoną
w art. 28, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja zo-
stała wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli
przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświad-
czenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2.

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 decyzji o pozwoleniu na
budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie
podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

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.

Art. 40a. [Rozszerzenie pojęcia] Ilekroć w przepisach niniejszego roz-
działu jest mowa o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm.).

Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów
budowlanych

Art. 41. [Prace przygotowawcze i obowiązki inwestorów] 1. Rozpoczęcie
budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie
budowy.

2. Pracami przygotowawczymi są:
1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
2) wykonanie niwelacji terenu;
3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych

obiektów;
4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby

budowy.
3. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie ob-

jętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.
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Art. 42

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

1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządze-
nie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obo-
wiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także za-
świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadcze-
nie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obo-
wiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami bu-
dowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

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

5. Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby bu-
dowy może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na
budowę lub zgłoszenia.

Art. 42. [Kierownictwo i nadzór] 1. Inwestor jest obowiązany zapewnić:
objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budow-
lanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalności.

2. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany:
1) prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;
2) umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę in-

formacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeń-
stwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służą-
cych obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych;

3) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki).
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do budowy lub rozbiórki obiek-

tów, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, z wyjątkiem
budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a. Organ ad-
ministracji architektoniczno-budowlanej może wyłączyć, w drodze decy-
zji, stosowanie tych przepisów również w stosunku do innych obiektów,
jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót
budowlanych lub innymi ważnymi względami.

3a. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się do budowy
lub rozbiórki, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych
trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co naj-
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Art. 43–45

mniej 20 pracowników albo na których planowany zakres robót przekra-
cza 500 osobodni.

4. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest
wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budow-
lanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany za-
pewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.

Art. 43. [Sytuacje szczególne] 1. Obiekty budowlane wymagające po-
zwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a,
2b i 19a–20b, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich
wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej
ich położenie na gruncie.

1a. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1,
nie podlega przyłącze, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, jeżeli jego
połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na
działce do niej przyległej.

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

2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obo-
wiązek stosowania przepisu ust. 1 również w stosunku do obiektów bu-
dowlanych wymagających zgłoszenia.

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

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospo-
darowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozpo-
rządzenia, rodzaje i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Art. 44. [Obowiązek zawiadamiania] W przypadku zmiany:
1) kierownika budowy lub kierownika robót,
2) inspektora nadzoru inwestorskiego,
3) projektanta sprawującego nadzór autorski

– inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu
obowiązków przez osoby wymienione w pkt 1–3.

Art. 45. [Dziennik budowy] 1. Dziennik budowy stanowi urzędowy do-
kument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zacho-
dzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez
organ administracji architektoniczno-budowlanej.
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Art. 46–47

2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku
budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór
i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane po-
twierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do prowadzenia dzienni-
ków: montażu i rozbiórki.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospo-
darowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozpo-
rządzenia, sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki
oraz osoby upoważnione do dokonywania w nich wpisów, a także dane,
jakie powinna zawierać tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające
dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, określa się w szczegól-
ności:

1) kształt i wymiary tablicy informacyjnej oraz napisów na niej umiesz-
czonych;

2) formę ogłoszenia;
3) miejsce umieszczenia tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia;
4) zakres danych osobowych uczestników procesu budowlanego i peł-

nionych przez nich funkcji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia;

5) informacje dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę;
6) informacje dotyczące podmiotów wykonujących roboty budowlane,

w tym imię lub imiona i nazwisko lub nazwę i adres;
7) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania ro-

bót budowlanych oraz maksymalną liczbę pracowników zatrudnio-
nych na budowie;

8) informacje dotyczące telefonów alarmowych.

Art. 46. [Przechowywanie dokumentacji] Kierownik budowy (roz-
biórki), a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane – inwestor, jest obo-
wiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenie
dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać te dokumenty przed-
stawicielom uprawnionych organów.

Art. 47. [Wejście na nieruchomość sąsiada] 1. Jeżeli do wykonania prac
przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do są-
siedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwe-
stor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właści-

44



Art. 48

ciela 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, or-
gan 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 wnio-
sku inwestora, organ administracji architektoniczno-budowlanej określa
jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z są-
siedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.

3. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w ust. 1, jest obo-
wiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej
nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodek-
sie cywilnym.

4. Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może
nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach.

Art. 48. [Rozbiórka] 1. Organ nadzoru budowlanego nakazuje, z zastrze-
żeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego
części, będącego w budowie albo wybudowanego:

1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo
2) bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa

w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, albo pomimo wniesienia sprzeciwu
do tego zgłoszenia.

2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustale-
niami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego i innymi aktami prawa miejscowego oraz nie narusza przepisów,
w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym dopro-
wadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z pra-
wem, organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowa-
dzenie robót budowlanych. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

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

1) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności
budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu
zagospodarowania przestrzennego;
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2) dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3;
do projektu architektoniczno-budowlanego nie stosuje się przepisu
art. 20 ust. 3 pkt 2.

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

5. Przedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których
mowa w ust. 3, traktuje się jak wniosek o zatwierdzenie projektu budow-
lanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa
nie została zakończona.

Art. 49. [Wyłączenie rozbiórki] 1. Organ nadzoru budowlanego, przed
wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego
i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, bada:

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

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

3) wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wyma-
gane uprawnienia budowlane

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

2. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega
pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu.

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

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

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

2) o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakoń-
czona.

4a. Decyzje, o których mowa w ust. 4, mogą być wydane po uprzed-
nim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środo-
wisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
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jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko, w przypadkach gdy ocena ta jest możliwa do przeprowadze-
nia z uwzględnieniem analizy rozwiązań alternatywnych przedsięwzię-
cia i możliwości ustalenia warunków jego realizacji w zakresie ochrony
środowiska.

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

Art. 49a. [Wykonanie decyzji o nakazie rozbiórki] 1. W przypadku
uchylenia w postępowaniu odwoławczym decyzji, o której mowa w art. 49
ust. 4, i wydania decyzji, o której mowa w art. 48 ust. 1, opłata legaliza-
cyjna podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 2, w terminie 30 dni od
dnia stwierdzenia wykonania rozbiórki.

2. Jeżeli wykonanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego
odbywa się w trybie wykonania zastępczego, o którym mowa w przepi-
sach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, opłatę legalizacyjną
zalicza się w poczet kosztów wykonania zastępczego.

Art. 49b. [Nakaz rozbiórki] 1. Organ nadzoru budowlanego nakazuje,
z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego,
lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaga-
nego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez organ admi-
nistracji architektoniczno-budowlanej.

2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustale-
niami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego i innymi aktami prawa miejscowego, oraz nie narusza przepisów,
w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym dopro-
wadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z pra-
wem, 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 zagospo-
darowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu
zagospodarowania przestrzennego.
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