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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 17 września 2021 r.  

 

o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

 

(druk nr 503) 

 

 

U S T A W A   z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. 

zm) 

Art. 21. 

<1.> Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo: 

1)   wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej 

realizacji; 

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

a)  stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, 

b)  wykonywania ich niezgodnie z projektem. 

<2. W przypadku robót budowlanych, dla których nie prowadzi się dziennika budowy, 

uprawnienie projektanta do żądania wstrzymania robót budowlanych, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, jest realizowane przez zawiadomienie właściwego organu 

nadzoru budowlanego o wystąpieniu przesłanek określonych w ust. 1 pkt 2 lit. a lub 

b.> 

Art. 29. 

1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 30, budowa: 

1)   wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania 

mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; 

<1a) wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m², których obszar oddziaływania 

mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a 

budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych 

inwestora;> 
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2)   sieci: 

a)  elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV. 

b)  wodociągowych, 

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 

na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, 

zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej; 

5)   oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m
3
 na dobę; 

6)   zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 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 

nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w 

zgłoszeniu; 

8)   pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna 

akwenu, do 2,50 m; 

9)   instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 

m
3
, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych; 

10)  kanalizacji kablowej; 

11)  zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach; 

12)  obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności 

regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 

2019 r. poz. 868, 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) 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, 

rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; 

14)  wolno stojących: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2512437&full=1
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a)  parterowych budynków gospodarczych, 

b)  garaży, 

c)  wiat 

-   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; 

15)  przydomowych: 

a)  ganków, 

b)  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)  wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako 

budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, 

przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m
2
 

powierzchni działki;] 

<16) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych 

jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy:  

a) do 35 m², 

b) powyżej 35 m², ale nie więcej niż 70 m², przy rozpiętości elementów 

konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m 

– przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na 

każde 500 m² powierzchni działki;> 

17)  parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, służących jako zaplecze do 

bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność 

Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

18)  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 głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej 

powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na 

gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

19)  stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, 

sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

20)  boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji; 

21)  ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m; 
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22)  przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m
2
; 

23)  przyłączy: 

a)  elektroenergetycznych, 

b)  wodociągowych, 

c)  kanalizacyjnych, 

d)  gazowych, 

e)  cieplnych, 

f)  telekomunikacyjnych 

-   z zastrzeżeniem art. 29a; 

24)  kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471), w pasie drogowym w ramach 

przebudowy drogi; 

25)  stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 

1716 oraz z 2020 r. poz. 284), z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego 

transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy; 

26)  niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem; 

27)  podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych; 

28)  obiektów małej architektury w miejscach publicznych; 

29)  obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę 

zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: 

a)  płyt do składowania obornika, 

b)  szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę, 

c)  naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m
3
 i wysokości nie 

większej niż 7 m, 

d)  silosów na kiszonkę; 

30)  stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m
3
. 

2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, 

budowa: 

1)   obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę 

zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: 

a)  parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2510812:part=a4p15(a)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2447536:part=a2p27&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2447536:part=a2p3&full=1
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b)  suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m
2
; 

2)   wiat o powierzchni zabudowy do 50 m
2
, sytuowanych na działce, 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)   wolno stojących altan 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; 

4)   altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 

grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176 oraz z 

2020 r. poz. 471); 

5)   wiat przystankowych i peronowych; 

6)   parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, służących jako zaplecze do 

bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność 

Skarbu Państwa, z wyjątkiem budynków sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

7)   stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z 

wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

8)   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 głębokości 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)   wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych; 

10)  parkometrów z własnym zasilaniem; 

11)  zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach; 

12)  przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 m
2
; 

13)  przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m
2
; 

14)  obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych; 

15)  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)  pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; 

17)  telekomunikacyjnych linii kablowych; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2496437&full=1
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18)  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)  obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach 

publicznych; 

20)  ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m; 

21)  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)  tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, 

niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach 

przeznaczonych na ten cel; 

23)  znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków 

narodowych i rezerwatów przyrody; 

24)  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)  obudowy ujęć wód podziemnych; 

26)  punktów ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 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: 

a)  służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów 

transportowych, 

b)  służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 
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c)  o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych; 

28)  bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów 

przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju 

usług o wysokości do 3 m włącznie; 

29)  obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi 

sieciami: 

a)  elektroenergetycznymi, 

b)  wodociągowymi, 

c)  kanalizacji sanitarnej, 

d)  cieplnymi 

-   lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony 

Narodowej; 

30)  naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do 

przechowywania 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 wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym 

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 obszaru oddziaływania obiektu 

poza działkę, na której budynek jest usytuowany, 

b)  obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 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)  dróg, torów i urządzeń kolejowych, 

e)  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 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2510812:part=a13(o)u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2510812:part=a20(g)u1&full=1
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w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 

2020 r. poz. 261 i 284); 

2)   remoncie: 

a)  budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

b)  budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - w 

zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych; 

3)   instalowaniu: 

a)  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 powyżej 3 m, 

b)  krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania 

zbiorowego, 

c)  tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych 

usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu 

drogowym, 

d)  wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych, 

e)  mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 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)   przebudowie: 

a)  
(27)

 budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z wyłączeniem przebudowy przegród 

zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, 

b)  obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, 10 i 14-29 oraz w ust. 2, 

c)  polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m, 

d)  urządzeń budowlanych; 

2)   remoncie: 

a)  obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu: 

–  budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, 

–  budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę - w zakresie 

przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych, 
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b)  urządzeń budowlanych; 

3)   instalowaniu: 

a)  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)  pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy 

zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń 

fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się 

obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej 

"uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej", projektu tych urządzeń oraz 

zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, 

d)  wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji 

gazowych; 

4)   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 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. 

7. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1-4, wykonywane: 

1)   przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają decyzji o 

pozwoleniu na budowę, 

2)   na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia 
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-   przy czym do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia należy dołączyć 

pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

8. 
(28)

 Przepisów ust. 6 i 7 nie stosuje się do przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 

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 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875). 

 

Art. 30. 

1. 
(30)

 (uchylony). 

1a. 
(31)

 (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. 
(34)

 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 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 kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych 

dokumentów; 

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[.] <;> 
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 <6) w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a – oświadczenie 

inwestora, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych 

potrzeb mieszkaniowych, 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 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023); składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: 

„Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych oświadczeń; 

7) oświadczenie inwestora, że: 

a) przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia 

kierownika budowy, 

b) dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna 

– w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a.> 

3. 
(36)

 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. 

3a. 
(37)

 Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 3, albo jego kopię, dołącza się do projektu 

zagospodarowania działki lub terenu. 

4. 
(38)

 (uchylony). 

4a. W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy ponadto 

przedstawić: 

1)   
(39)

 wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, albo jego kopię; 

2)   
(40)

 uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych, albo jego kopię. 

4b. 
(41)

 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. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2510812:part=a24(l)u1&full=1
javascript:void(0)
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2510812:part=a24(l)u4&full=1
javascript:void(0)


- 12 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4c. 
(42)

 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. 
(43)

 Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dokonuje się w: 

1)   postaci papierowej albo 

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

mowa w ust. 4f. 

4e. 
(44)

 Minister właściwy do spraw budownictwa, 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. 
(45)

 Formularz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4d, w formie dokumentu elektronicznego 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym 

określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go 

urzędu. 

5. 
(46)

 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. 
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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. 
(47)

 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. 
(48)

 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. 8, 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. 
(49)

 Przepisy ust. 5f i 5g oraz art. 29 ust. 8 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: 
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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, decyzji o warunkach zabudowy, 

inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy; 

3)   
(51)

 zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w 

art. 29 ust. 1 pkt 7, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje; 

4)   
(52)

 roboty budowlane zostały rozpoczęte z naruszeniem ust. 5. 

6a. 
(53)

 Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej 

operatora pocztowego, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe, albo, w przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych, o 

którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych, dzień wystawienia dowodu wysłania, o którym mowa w art. 40 tej 

ustawy, albo, w przypadku skorzystania z publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w 

art. 2 pkt 7 tej ustawy, dzień odebrania dokumentu elektronicznego przez operatora 

wyznaczonego. 

7. 
(54)

 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, decyzji o 

warunkach zabudowy 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. 33. 

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 
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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)   
(76)

 projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany 

w postaci: 

a)  papierowej - w 3 egzemplarzach albo 

b)  elektronicznej 

-   wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek 

dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, 

pozwoleń i innych dokumentów; 

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; 
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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 2019 r. poz. 755, z 

późn. zm.), 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 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086)]; składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem 

świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń; 

11)  
(77)

 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. 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. 
(78)

 Do wniosku o pozwolenie na budowę, zamiast oryginałów, można dołączyć kopie 

dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 4 i 7-10. 

2c. 
(79)

 Wniosek o pozwolenie na budowę składa się w: 

1)   postaci papierowej albo 
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2)   formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym 

mowa w ust. 2e. 

2d.  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza 

wniosku o pozwolenie 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 zamieszczanych przy jego wypełnianiu. 

2e. 
(81)

 Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 2c, w formie dokumentu elektronicznego 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym 

określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go 

urzędu. 

3. 
(82)

 (uchylony). 

4. 
(83)

 (uchylony). 

5. 
(84)

 Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2-3, 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. 

Art. 34. 

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 dnia 21 

marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, 

jeżeli są one 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 dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
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2a. 
(85)

 Zakres i treść projektu budowlanego uwzględniają warunki ochrony 

przeciwpożarowej. 

2b. 
(86)

 Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, o których 

mowa w art. 15a, uprawniają do sporządzania projektu budowlanego w zakresie tej 

specjalności. 

<2c. Uprawienia budowlane do projektowania w specjalności:  

1) architektonicznej lub 

2) konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do  sporządzania projektów w zakresie 

rozwiązań architektonicznych 

– uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w 

odniesieniu do budynków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a.> 

3. 
(87)

 Projekt budowlany zawiera: 

1)   
(88)

 projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów 

projektowych lub jej kopii, 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, 
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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 grudnia 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. 
(89)

 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. 
(90)

 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: 
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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)   
(92)

 oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

3e. 
(93)

 W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3d pkt 3, wskazuje się również imiona, 

nazwiska, numer uprawnień budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnień 

budowlanych: 

1)   osób, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a, biorących udział w opracowaniu projektu, 

do którego dołączone jest oświadczenie; 

2)   projektantów sprawdzających, którzy dokonali sprawdzenia projektu, do którego 

dołączone jest oświadczenie. 

3f. 
(94)

 Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt 

architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, sporządza się w postaci: 

1)   papierowej albo 

2)   elektronicznej. 

4. 
(95)

 Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany 

podlegają zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4a. 
(96)

 W przypadku sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu 

architektoniczno-budowlanego w postaci papierowej zatwierdzeniu podlegają po trzy 

egzemplarze tych projektów, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla inwestora, 

jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla 

właściwego organu nadzoru budowlanego. 

4b. 
(97)

 W przypadku sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz 

projektu architektoniczno-budowlanego w postaci elektronicznej zatwierdzenie polega na 

opatrzeniu projektów kwalifikowanym podpisem elektronicznym organu 

zatwierdzającego projekt. Zatwierdzony projekt przekazuje się inwestorowi. 

5. 
(98)

 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 
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pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie 

dłużej niż rok. 

5a. 
(99)

 Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania 

działki lub 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. 
(100)

 Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego 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, mając na względzie konieczność 

zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu. 

5c. 
(101)

 Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 5a, w formie dokumentu elektronicznego 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym 

określonym 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. 
(102)

 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. 
(103)

 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 
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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. 

 

Art. 41. 

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 objętym pozwoleniem na 

budowę lub zgłoszeniem. 

4. 
(142)

 Inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta 

sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym 

terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę, dokonanie zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 

1-4, lub dokonanie zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d. 

4a.  Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia 

robót budowlanych inwestor dołącza: 

1)   informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję: 

[a)  kierownika budowy,] 

<a) kierownika budowy – w przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia 

kierownika budowy,> 

b)  inspektora nadzoru inwestorskiego - jeżeli został on ustanowiony 

-   oraz w odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 

7, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej 

specjalności; 

2)   
(144)

 oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego o 

sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania 
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działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami 

dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

4b. 
(145)

 Zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia 

robót budowlanych dokonuje się w: 

1)   postaci papierowej albo 

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

mowa w ust. 4d. 

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

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza 

zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia 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. 

4d. 
(147)

 Formularz zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4b, w formie dokumentu 

elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem 

elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

obsługującego go urzędu. 

5. Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić 

jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. 

 

Art. 42. 

1.  Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest obowiązany: 

1)   zapewnić sporządzenie projektu technicznego, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3b, w 

przypadku: 

a)  robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę, 

b)  budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, 

c)  przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, 

d)  instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d; 

2)   ustanowić kierownika budowy w przypadku: 

a)  robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę, 

[b)  budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, 9, 27 i 30, oraz instalowania, o którym 

mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d i e,] 
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<b) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2–4, 9, 27 i 30, oraz instalowania, 

o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d i e,> 

c)  przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, 

ca)  
(149)

 rozbiórki objętej decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę, 

d)  robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4, 

e)  robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o 

której mowa w art. 51 ust. 4; 

3)   ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku: 

a)  gdy taki obowiązek wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę, 

b)  robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy, 

c)  robót budowlanych objętych decyzją, o której mowa w art. 51 ust. 4, 

d)  obiektów budowlanych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2; 

4)   przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest 

wymagany. 

2. 
(150)

 (uchylony). 

3. 
(151)

 Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wyłączyć, w drodze decyzji, 

obowiązek ustanawiania kierownika budowy, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym 

stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami. 

3a. 
(152)

 (uchylony). 

4. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane 

przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada 

kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w 

danej specjalności. 

Art. 43. 

1.  Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, podlegają: 

1)   obiekty budowlane wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę; 

2)   obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, 10 i 23 oraz w ust. 2 pkt 17 i 26. 

1a. 
(154)

 Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają 

przyłącza, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, jeżeli ich połączenie z siecią znajduje 

się na tej samej działce co przyłącza lub na działce do niej przyległej. 

[1aa. 
(155)

 Obowiązkowi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w ust. 1, 

podlegają stacje ładowania, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25.] 
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<1aa. Obowiązkowi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w ust. 1, 

podlegają budynki, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 16 lit. b, oraz stacje 

ładowania, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25.> 

1b. Zapewnienie wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, należy do kierownika 

budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony - do inwestora. 

2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek stosowania 

przepisu ust. 1 również w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia. 

3. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające 

inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem. 

4. (uchylony). 

Art. 45a.  

1. Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany: 

1)   zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki; 

2)   potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego 

projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany - projektu technicznego; 

3)   umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu: 

a)  tablicę informacyjną oraz 

b)  ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - w 

przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających 

dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników lub 

przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni. 

2. W przypadku braku obowiązku ustanowienia kierownika budowy spełnienie obowiązku, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy do inwestora. 

3. 
(158)

 Przepisów ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do: 

1)   budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy; 

2)   obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa. 

3a.  Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do: 

[1)   budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy;] 

<1) budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy, 

z wyłączeniem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, w przypadku której 

spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, należy do inwestora;> 

2)   obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa; 

3)   obiektów liniowych. 
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4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, na wniosek inwestora, może, w drodze 

decyzji, wyłączyć stosowanie przepisów ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym 

stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami. 

5. 
(160)

 Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów ust. 1 składa się w: 

1)   postaci papierowej albo 

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

mowa w ust. 7. 

6. 
(161)

 Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza 

wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów ust. 1, 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. 

7. 
(162)

 Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym 

określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go 

urzędu. 

Art. 54. 

[1. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest decyzja o 

pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2, 

można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a 

stosuje się.] 

<1. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest decyzja o 

pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–

2, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu 

nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 

30 ust. 6a stosuje się.> 

2. Organ nadzoru budowlanego może z urzędu przed upływem terminu, o którym mowa w 

ust. 1, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie 
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zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, oraz 

uprawnia inwestora do rozpoczęcia użytkowania obiektu, o którym mowa w ust. 1. 

 

Art. 57. 

1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć: 

1)   oryginał dziennika budowy; 

1a)  
(211)

 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)   
(212)

 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 dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 667), o ile dotyczy; 

4a)  
(213)

 decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 

14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy; 

5)    dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 

r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu 

budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego 

projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w 

dziedzinie geodezji i kartografii. 

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

7)   (uchylony); 

7a)  zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie 

warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
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i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086), o ile jest 

wymagane; 

8)   w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej: 

a)  wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

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

1985 r. o drogach publicznych. 

1a. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w 

oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się informację o dokonaniu 

pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w 

sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1. 

1b. 
(214)

 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 

mieszkalnych, 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. 
(215)

 Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o 

udzielenie pozwolenia na użytkowanie, zamiast oryginałów, można dołączyć kopie 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6, 7a i 8 

2. 
(216)

 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 - 
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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. 
(217)

 Zawiadomienia o zakończeniu budowy dokonuje się oraz wniosek o pozwolenie na 

użytkowanie 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 

zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie, 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. 

3c. 
(219)

 Formularz zawiadomienia oraz formularz wniosku, o których mowa w ust. 3a, w 

formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia 

pod adresem 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. 
(220)

 (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. 
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Art. 93. 

 Kto: 

1)   przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie 

przestrzega przepisów art. 5 ust. 1-2b, 

1a)  przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby, naruszając przepis art. 10, 

2)   (uchylony), 

3)   
(261)

 dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 30b 

ust. 1 lub art. 31 ust. 1, 

4)   przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań 

określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45 i art. 45a, 

5)   dostarcza lub umożliwia dostarczenie energii, wody, ciepła lub gazu, naruszając przepis 

art. 41 ust. 5, 

6)   wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w 

przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy lub 

rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu, 

7)   (uchylony), 

8)   nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a, 

9)   nie spełnia, określonych w art. 63 ust. 1 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków 

przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia 

książki obiektu budowlanego, 

9a)  nie spełnia obowiązku przesłania protokołu, o którym mowa w art. 70 ust. 2, 

9b)  zmienia sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2, albo pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym 

mowa w art. 71 ust. 3-5, 

10)  nie udziela informacji lub nie udostępnia dokumentów, o których mowa w art. 81c ust. 1, 

żądanych przez organ nadzoru budowlanego, związanych z prowadzeniem robót 

budowlanych, przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania lub jego utrzymaniem, 

11)  (uchylony), 

12)  nie stosuje się do decyzji, o której mowa w art. 66 ust. 1a, w terminie w niej określonym,  

13)  
(263)

 w przypadkach określonych w art. 48 ust. 1, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub 2 wykonuje 

roboty budowlane,  
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<14) do zawiadomienia o zakończeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 

składa oświadczenie, o którym mowa w art. 57 ust. 1ba, niezgodne ze stanem 

faktycznym,> 

podlega karze grzywny. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922) 

 

Art. 51. 

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. 
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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. 

<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. 

 

Art. 52. 

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

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

[1)   określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy 

zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego 
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wniosek dotyczy, 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;] 

<1) mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego 

wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który 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;> 

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.> 
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Art. 59. 

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. 

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 3 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu.] 

<2a. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowa 

obiektów budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 1a, 3 i pkt 16 lit. b 

ustawy z dnia 7 lipca 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. 

 

Art. 61. 

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; 
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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)   
(9)

 zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze: 

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

sieci 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 dnia 20 lutego 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 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.56378:part=a67&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.2479395:part=a61u1p5:nr=1&full=1
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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). 

 

Art. 64. 

[1. 
(10)

 Przepisy art. 51 ust. 3, art. 52, art. 53 ust. 3-5a i 5d-5f, art. 54, art. 55 i art. 56 stosuje 

się odpowiednio do decyzji o warunkach zabudowy.] 

<1. Przepisy art. 51 ust. 2–3, art. 52, art. 53 ust. 3–5a i 5c–5f oraz art. 54–56 stosuje się 

odpowiednio do decyzji o warunkach zabudowy, z tym że: 

1) termin, o którym mowa w art. 51 ust. 2, wynosi 90 dni, a w przypadku decyzji o 

warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 

ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, termin ten wynosi 

21 dni; 

2) w odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o 

którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane, termin, o którym mowa w art. 53 ust. 5 zdanie drugie, wynosi 7 dni; 

3) jeżeli regionalny dyrektor ochrony środowiska w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym 

mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, nie 

zawiadomi organu o konieczności przeprowadzenia oględzin terenu, termin, o 

którym mowa w art. 53 ust. 5c, wynosi 7 dni.> 
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2. W przypadku planowanej budowy obiektu handlowego wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy powinien zawierać określenie powierzchni sprzedaży. 

 

<Art. 64a. 

1. Stroną postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu 

budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane, jest wnioskodawca. 

2. W postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, granice obszaru analizowanego, o którym 

mowa w art. 61 ust. 5a, wyznacza się w odległości nie mniejszej niż trzykrotna 

szerokość frontu terenu, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1a, jednak nie mniejszej 

niż 50 metrów oraz nie większej niż 200 m. 

3. Odstępuje się od uzasadnienia decyzji, o której mowa w ust. 1, gdy uwzględnia ona w 

całości żądanie strony. 

4. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 Kodeksu 

postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów o milczącym załatwieniu 

sprawy. 

5. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 10 i art. 79a Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

 

Art. 64b. 

1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosek o ustalenie 

warunków zabudowy składa się na formularzu wniosku o ustalenie lokalizacji 

inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy w: 

1) postaci papierowej albo 

2) formie dokumentu elektronicznego. 

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo 

warunków zabudowy, 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. 670, 952, 1005 i 1641), mając 

na względzie łatwość stosowania formularza oraz zapewnienie przejrzystości danych 

zamieszczanych w formularzu. 
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3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa udostępnia formularz wniosku o ustalenie 

lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.> 

 

 


