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2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania popra-
wek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także 
wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kon-
tynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 
niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Art. 27. Wyznaczenie koordynatora
Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia in-

spektorów nadzoru inwestorskiego w  zakresie różnych specjalności, in-
westor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na bu-
dowie.

Rozdział 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie 
robót budowlanych

Art. 28. Obowiązek uzyskania pozwolenia
1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecz-

nej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29‒31.

2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: in-
westor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomo-
ści znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

3. Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego nie sto-
suje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.

4. Przepisów ust. 2 i  3 nie stosuje się w  postępowaniu w  sprawie 
pozwolenia na  budowę wymagającym udziału społeczeństwa zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W tym przypadku 
stosuje się przepisy art. 44 ustawy, o której mowa w zdaniu pierwszym.

Art. 29. Zwolnienia od uzyskania pozwolenia
1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniają-
cych zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o  powierzchni zabudowy 

do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na  gnojówkę lub gnojowicę o  pojemności 

do 25 m3,
d) naziemnych silosów na  materiały sypkie o  pojemności do  30 m3 

i wysokości nie większej niż 4,50 m,
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2) von dem Bauleiter oder Arbeitsleiter die Vornahme von Änderungen 
oder Neuausführung mangelhaft ausgeführter Arbeiten, sowie auch die 
Einstellung weiterer Bauarbeiten verlangen in dem Fall, wenn deren 
Fortsetzung eine Gefahr hervorrufen oder eine unzulässige Unverein-
barkeit mit dem Projekt oder der Baugenehmigung verursachen könnte.

Ernennung eines Koordinators  Art. 27.
Bei dem Bau eines Bauobjekts, das eine Ernennung des Beauftragten 

des Bauherren in verschiedenen Fachgebieten erfordert, ernennt der Bauherr 
einen von ihnen als Koordinator ihrer Tätigkeiten auf der Baustelle.

Abschnitt 4. Das dem Beginn der Bauarbeiten 
vorausgehende Verfahren

Baugenehmigungspfl icht  Art. 28.
1. Mit den Bauarbeiten darf ausschließlich aufgrund einer bestandskräf-

tigen Baugenehmigung begonnen werden unter Vorbehalt der Art. 29‒31.

2. Parteien in dem Baugenehmigungsverfahren sind: Bauherr und Eigen-
tümer, Inhaber eines ewigen Nießbrauchsrechts oder Grundstücksverwalter 
der sich im Auswirkungsbereich des Objekts befi ndenden Grundstücke.

3. Art. 31 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist nicht auf das Baugeneh-
migungsverfahren anwendbar.

4. Die Vorschriften des Absatzes 2 und 3 sind nicht auf Baugenehmi-
gungsverfahren anwendbar, das eine Beteiligung der Bürger gemäß den 
Vorschriften des Gesetzes vom 3. Oktober 2008 über die Bereitstellung von 
Umwelt- und Umweltschutzorganisationen, Teilnahme der Öff entlichkeit 
am Umweltschutz sowie über die Umweltverträglichkeitsprüfung erfordert. 
In dem Fall sind die Vorschriften des Art. 44 des im Satz 1 genannten Ge-
setzes anwendbar.

Freistellung von der Baugenehmigungspfl icht  Art. 29.
1. Keiner Baugenehmigung erfordert der Bau von:

1) Gewerbeobjekten, die mit der landwirtschaftlichen Produktion zusam-
menhängen und die Bauernhofbebauung im Rahmen eines schon be-
stehenden besiedelten Grundstückes ergänzen:
a)  erdgeschossigen Gewerbegebäuden mit der Bebauungsfl äche bis zu 

35 m², bei der Konstruktionsspannweite bis zu 4,80 m,
b)  Platten für Mistlagern,
c)  dichten Behältern für Jauche oder Gülle mit Fassungsvermögen bis 

zu 25 m³,
d)  Bodensilos für Pulvermaterialien mit Fassungsvermögen bis zu 

30 m³ und der Höhe bis zu 4,50 m,
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e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i  altan 

oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni za-
budowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie 
może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

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

4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach 
działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 
poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych 
i do 4 m przy dachach płaskich;

5) wiat przystankowych i peronowych;
6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących 

jako zaplecze do  bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych 
na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we wła-
daniu zarządu kolei;

7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyj-
nych;

8) parkometrów z własnym zasilaniem;
9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do re-

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

włącznie;
11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gmin-

nych;
12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z grun-

tem i  przewidzianych do  rozbiórki lub przeniesienia w  inne miejsce 
w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, 
ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy 
określonego w zgłoszeniu;

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

14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i  upustowych o  wysokości 
piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem 
parków narodowych, rezerwatów przyrody i  parków krajobrazowych 
oraz ich otulin;

15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;
16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od koro-

ny pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, 

jachty,
b) uprawiania wędkarstwa,
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e)  Containertrockenanlagen mit einer Bebauungsfl äche bis zu 21 m²;
2) frei stehenden erdgeschossigen Gewerbegebäuden, Überdachungen, 

Gartenhäuschen oder am Haus gelegenen Orangerien (Wintergärten) 
mit Bebauungsfl äche bis zu 25 m², wobei die Gesamtmenge dieser Ob-
jekte zwei für jede 500 m² der Grundstücksfl äche nicht überschreiten 
darf;

3) individuelle Hauskläranlagen mit Effi  zienz von bis zu 7,50 m³ pro Tag;
4) Gartenhäuschen und Gewerbeobjekten in Familiengartenanlagen mit 

der Bebauungsfl äche bis zu 25 m² innerhalb Städten und bis zu 35 m² 
außerhalb der Stadtgrenzen und der Höhe von bis zu 5 m bei steilen 
und 4 m bei fl achen Dächern;

5) überdachten Haltestellen und Bahnsteigüberdachungen;
6) Gewerbegebäuden mit Bebauungsfl äche bis zu 20 m², die als Hilfsge-

häuse für laufende Instandhaltung der Eisenbahnlinien dienen, liegend 
auf Grundstücken, die im Eigentum des Fiskus stehen und von der 
Eisenbahn verwaltet werden;

7) frei stehenden Telefonzellen, Telekommunikationsschränken und 
-masten;

8) Parkuhren mit eigener Energieversorgung;
9) Schulsportplätzen und Sportplätzen, Tennisplätzen und Freizeitlauf-

bahnen;
10) KFZ-Stellplätzen für bis zu 10 KFZ insgesamt;
11) Parkbuchten auf Woiwodschaft-, Kreis- und Gemeindestraßen;
12) vorläufi ge Bauobjekte, die mit dem Erdboden nicht fest verbunden sind 

und zum Abriss oder Verlegung an einen anderen Ort in bestimmter 
Zeit der Anmeldung, die im Art. 30 Abs. 1 genannt ist, aber nicht später 
als vor Ablauf 120 Tage ab dem Tag des in der Anmeldung bestimmten 
Baubeginns, vorgesehen sind;

13) Gewerbebauobjekte mit Bebauungsfl äche bis zu 35 m², bei Konstrukti-
onsspannweite bis zu 4,80 m, die ausschließlich zum Zwecke der Forst-
wirtschaft vorgesehen sind und sich auf Waldgrundstücken des Fiskus 
befi nden;

14) Wasser stauenden Anlagen oder Anlagen, die das Wasser abfl ießen las-
sen mit der Wasserstauhöhe unter 1 m außer Binnenwasserstraßen und 
außer Gebieten der Nationalparks, Naturschutzgebiete und Naturparks 
und ihrer äußeren Schutzzonen;

15) Hausschwimmbäder und Teichen bis zu 30 m² Wasserfl äche;
16) Stegen mit der Gesamtlänge bis zu 25 m und der Höhe gemessen ab 

der Stegkrone bis zum Gewässerboden bis zu 2,5 m, die dienen zu:
a)  Anlegen kleiner Boote wie Ruderboote, Paddelboote, Yachten,
b)  Angeln,
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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;

18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
19) instalacji zbiornikowych na  gaz płynny z  pojedynczym zbiornikiem 

o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazo-
wych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

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

20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;
20b) kanalizacji kablowej;
21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrzny-

mi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej 
służby hydrogeologicznej:
a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych 

oraz wód podziemnych,
b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monito-

ringu jakości wód podziemnych,
c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

22) obiektów małej architektury;
23) ogrodzeń;
24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie reali-

zacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawia-
nie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, 
badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;

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

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

27) instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użyt-
kowaniu.

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowla-
nych polegających na:
1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i  urządzeń budowla-

nych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
2) (uchylony)
3) (uchylony)
4) dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;
5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
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c)  Erholung;
17) Küstenbefestigungen und anderen künstlichen, oberfl ächlichen oder 

entlang der Küste angebrachten Befestigungen von Gebirgsfl üssen 
und –bächen sowie Meeresküste, von Meeresbinnengewässerküsten, 
die keine Widerstandskonstruktionen darstellen;

18) Rampen für Behinderte;
19) Behälterinstallationen für Flüssiggas mit Einzelbehälter von Fas-

sungsvermögen bis zu 7 m³, die zur Versorgung von Gasinstallationen 
in Einfamilienhäusern vorgesehen sind;

20) elektroenergetischen, Wasserleitungs-, Abwasser-, Gas-, Wärme- und 
Telekommunikationsanschlussstücken;

20a) Telekommunikationskabellinie;
20b) Kabelkanalisation;
21) Messeinrichtungen samt Umzäunung und Innenwegen des staatli-

chen hydrologisch-meteorologischen Dienstes und des staatlichen 
hydrogeologischen Dienstes:
a)  Stellen der Wassermessung, der meteorologischen und Nieder-

schlagserhebungen und der Grundwassers,
b)  Stellen der Grundwasserbeobachtung und des Monitorings der 

Grundwasserqualität,
c)  Beobachtungspiezometer und umgebaute Quellen;

22) Objekten der kleinen Architektur;
23) Zäunen;
24) Objekten, die zur vorübergehenden Nutzung in der Zeit der Ausfüh-

rung der Bauarbeiten vorgesehen sind, die an der Baustelle liegen sowie 
Aufstellen von Baustellenwagen, die bei der Ausführung der Bauarbei-
ten, geodätischen Untersuchungen und Messungen benutzt werden;

25) vorübergehenden Bauobjekten, die ausschließlich als Ausstellungs-
exponate dienen, keine Nutzungsfunktionen erfüllen und auf den zu 
diesem Zweck vorgesehenen Gebieten liegen;

26) geodätischen Schildern sowie auch Triangulationsobjekten, die außer-
halb der Nationalparks und Naturschutzgebiete liegen;

27) Telekommunikationsinstallationen in Gebäuden, die genutzt werden.

2. Keiner Baugenehmigung erfordert die Ausführung der Arbeiten, die 
bestehen in:
1) Renovierung der schon bestehenden Bauobjekte und Baueinrichtun-

gen mit Ausnahme derjenigen, die in das Denkmalschutzregister ein-
getragen sind;

2) (aufgehoben)
3) (aufgehoben)
4) Isolierung der Gebäude mit Höhe bis zu 12 m;
5) Befestigung des Erdbodens auf Baugrundstücken;
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6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych 
na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam 
świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowa-
nym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;

7) (uchylony)
8) (uchylony)
9) wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z  wyjąt-

kiem:
a) ziemnych stawów hodowlanych,
b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w gra-

nicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajo-
brazowych oraz ich otulin;

10) wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności 
poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;

11) przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyj-
nych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
13) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających 

na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów 
i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości 
technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu;

14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych;
15) instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i in-

stalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;
16) montażu wolno stojących kolektorów słonecznych;
17) instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej.

3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące znacząco nega-
tywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie są  bezpośrednio 
związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony, w rozu-
mieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Art. 29a. Budowa przyłączy
1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wyma-

ga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej 
lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartografi cznego.
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6) Installation der Tafel und Werbeeinrichtungen mit Ausnahme solcher, 
die auf den Objekten installiert werden, die in das Denkmalschutzre-
gister im Sinne der Vorschriften über Denkmalschutz und Denkmal-
pfl ege eingetragen sind und mit Ausnahme von Leucht- und beleuch-
teten Reklamen, die sich außerhalb geschlossener Ortschaften im Sinne 
der Vorschriften über den Straßenverkehr befi nden;

7) (aufgehoben)
8) (aufgehoben)
9) Errichtung von besonderen Meliorationseinrichtungen mit Ausnahme:

a) Zuchterdeteiche,
b) besonderer Meliorationseinrichtungen, die in Nationalparks, Natur-

schutzgebieten, Landschaftsparks und in ihren äußeren Schutzzo-
nen liegen;

10) Errichtung von Wasserentnahmestellen aus Binnengewässern mit Ef-
fi zienz unterhalb 50 m³/h und Umbau der Grundwasserentnahmestel-
len;

11) Umbau elektroenergetischer, Wasserleitungs-, Abwasser-, Gas-, Wär-
me- und Telekommunikationsnetze;

12) Umbau von Straßen, Eisenbahngleisen und -einrichtungen;
13) Ausführung von Säuberungsausgrubarbeiten, die darin bestehen, die 

Verfl achungen des Flussbodens zu beseitigen, die bei der Nutzung der 
Gewässer und Hafenkanäle sowie Wasserstraßenbahnen entstehen, im 
Verhältnis zu der technischen Tiefe (Betriebstiefe) und der Neigung 
der unterseeischen Böschungen des Gewässers;

14) Gitterinstallation auf Bauobjekten;
15) Geräteinstallation auf Bauobjekten, darunter Antennenstützkonstruk-

tionen und Radiokommunikationsinstallationen;
16) Montage freistehender Sonnenkollektoren;
17) Installation von Telekommunikationskabel in der Kabelkanalisation

3. Der Baugenehmigung bedürfen Vorhaben, die einen erheblichen Ein-
fl uss auf die Umwelt haben könnten und Vorhaben, die einen erheblichen 
negativen Einfl uss auf das Natura 2000-Gebiet haben könnten, die nicht 
unmittelbar mit dem Schutz des Gebiets zusammenhängen oder sich nicht 
unmittelbar aus dem Schutz dieses Gebietes ergeben im Sinne des Gesetzes 
vom 3. Oktober 2008 über die Bereitstellung von Umwelt- und Umwelt-
schutzorganisationen, Teilnahme der Öff entlichkeit am Umweltschutz so-
wie über die Umweltverträglichkeitsprüfung.

Bau der Anschlussstücke Art. 29a. 
1. Der Bau der im Art. 29 Abs. 1 Nr. 20 geregelten Anschlussstücke 

erfordert die Errichtung eines Lageplanes auf einer Kopie einer aktuellen 
Grundkarte oder einer Einzelansichtskarte, die in die staatliche geodätische 
und kartografi sche Sammlung aufgenommen wurde.
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