BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r.

o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 55)

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)

Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej
architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;
2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;
2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno
stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w
którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej
30% powierzchni całkowitej budynku;
3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady,
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale
związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),

ochronne,

hydrotechniczne,

zbiorniki,

wolno

stojące

instalacje

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części
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-2budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni
jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających
się na całość użytkową;
3a)

(2)

obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego

charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami,
linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja
elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi,
podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej
zainstalowane oraz kable zainstalowane w kanale technologicznym nie stanowią obiektu
budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego;
4) obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki;
5)

(3)

tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt
budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące
maszty antenowe;
6) budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
7) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
7a) przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku
których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu
budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są
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zmiany granic pasa drogowego;
8) remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących
bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych
niż użyto w stanie pierwotnym;
9) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
śmietniki;
10) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;
11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;
12) pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż
budowa obiektu budowlanego;
13) dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu;
14) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;
15) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;
16) (uchylony);
17) (uchylony);
18) (uchylony);
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z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 577 i
730);
[20) obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego
terenu;]
<20)

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony

w otoczeniu

obiektu

budowlanego

na

podstawie

przepisów

odrębnych,

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.>
21) (uchylony);
22) (uchylony);
23) (uchylony).
Art. 9.
[1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować
zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych, o
których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych, oraz nie powinno
powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu
środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.
2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, po uzyskaniu upoważnienia ministra,
który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź
odmawia zgody na odstępstwo.
3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia
zgody na odstępstwo organ administracji architektoniczno-budowlanej składa przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek powinien zawierać:
1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub
terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości
sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem
istniejącej i projektowanej zabudowy;
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3) propozycje rozwiązań zamiennych;
4) pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów
budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych
usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;
5) w zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych zainteresowanych organów.]
<1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować
zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów
użyteczności

publicznej

i

mieszkaniowego

budownictwa

wielorodzinnego

–

ograniczenia dostępności dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, o których
mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami, oraz nie może powodować pogorszenia warunków
zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu
określonych warunków zamiennych.
2. Zgody na odstępstwo, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy
techniczno-budowlane, udziela albo odmawia udzielenia, w drodze postanowienia,
organ administracji architektoniczno-budowlanej, przed wydaniem decyzji o
pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia
zgody na odstępstwo organ administracji architektoniczno-budowlanej składa przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na
budowę. Wniosek zawiera:
1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania
działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub
nieruchomości

sąsiednie

–

również

projekty

zagospodarowania

tych

nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;
2) opinię

organu

wnioskującego

wraz

ze

szczegółowym

uzasadnieniem

o konieczności wprowadzenia odstępstwa;
3) propozycje rozwiązań zamiennych;
4) w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do
gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych
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obszarach

objętych

ochroną

konserwatorską

–

pozytywną

opinię

wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa;
5) w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:
a) ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz
b) postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w
stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a
ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1372, 1518, 1593 i …) – w przypadku obiektów budowlanych
istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia,
mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym
miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej;
6) w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych –
pozytywną

opinię

w

zakresie

proponowanych

rozwiązań

państwowego

wojewódzkiego inspektora sanitarnego.>
4. Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na
odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.
<5. Odstępstwa, o którym mowa w ust. 1, nie dopuszcza się w postępowaniach, o których
mowa w rozdziale 5a.
6. W przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania
istniejących obiektów budowlanych oraz w przypadku dostosowywania tych
obiektów do wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności przy usuwaniu
stanu zagrożenia życia ludzi, rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań
ochrony

przeciwpożarowej

stosuje

się

na

podstawie

zgody

udzielonej

w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej, bez wymogu uzyskiwania zgody na odstępstwo, o której
mowa w ust. 2.>
Art. 11.
1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne
stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi.
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zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne stężenia i natężenia
czynników szkodliwych w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt.
<3. Właściwi ministrowie, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, kierują
się potrzebą zapewnienia ochrony zdrowia ludzi lub zwierząt.>

Art. 12.
1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z
koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania
zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w
szczególności działalność obejmującą:
[1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;]
<1) projektowanie,

sprawdzanie

projektów

architektoniczno-budowlanych

i technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;>
2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i
kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;
6) (uchylony);
7) (uchylony).
2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1-5, mogą
wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i
innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej
"uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez organ samorządu zawodowego.
3. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości
procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.
3a. [Właściwa izba samorządu zawodowego prowadzi postępowanie kwalifikacyjne
składające się z dwóch etapów:]
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wniosek osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane, składające się z dwóch
etapów:>
1) kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jako odpowiednie lub pokrewne
dla danej specjalności uprawnień budowlanych, zwanego dalej "kwalifikowaniem";
2) egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego
zastosowania wiedzy technicznej.
4. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ samorządu
zawodowego albo inny upoważniony organ.
4a. Egzamin składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz z części
ustnej.
4b. Z egzaminu zwalnia się absolwenta studiów prowadzonych na podstawie umowy, o której
mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), zawartej między uczelnią a właściwym organem
samorządu

zawodowego

w

zakresie

odpowiadającym

programowi

studiów

opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 16.
4c. W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej
egzamin jest przeprowadzany na uprawnienia budowlane do:
1) projektowania w danej specjalności;
2) kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności;
3) projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.
4d. Przy ubieganiu się o nadanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub w innym
zakresie niż posiadane egzamin jest ograniczony wyłącznie do zagadnień nieobjętych
zakresem egzaminu obowiązującym przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia
budowlane.
[4e. Egzamin jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalanych
przez właściwą izbę samorządu zawodowego.]
<4e. Egzamin jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w terminach
ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego, przy czym część pisemna
egzaminu odbywa się we wszystkich okręgowych izbach właściwej izby, w tym
samym dniu i o tej samej godzinie.>
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pominięto ust. 4 f – 9
Art. 13.
1. Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do projektowania lub kierowania robotami
budowlanymi, w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń.
2. W uprawnieniach budowlanych należy określić specjalność i ewentualną specjalizację
techniczno-budowlaną oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych objętych
danym uprawnieniem.
3. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3
i 4.
4. Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi stanowią również
podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art.
12 ust. 1 pkt 5 [i 6].
Art. 14.
1. Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach:
1) architektonicznej;
2) konstrukcyjno-budowlanej;
3) inżynieryjnej:
a) mostowej,
b) drogowej,
c) kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
d) kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
e) hydrotechnicznej,
f) wyburzeniowej;
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
a) telekomunikacyjnych,
b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) elektrycznych i elektroenergetycznych.
2. W ramach specjalności wymienionych w ust. 1 mogą być wyodrębniane specjalizacje
techniczno-budowlane.
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- 10 <2a. Uzyskanie specjalizacji techniczno-budowlanej wymaga odbycia pięcioletniej
praktyki w zawodzie w zakresie specjalizacji w ramach posiadanych uprawnień
budowlanych bez ograniczeń:
1) przy sporządzaniu projektów – w przypadku specjalizacji do projektowania;
2) na budowie – w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi.>
UWAGA:
pominięto ust. 3 – 5
Art. 20.
1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:
1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy,
ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia
budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
[1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz
wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań
projektowych,

zapewniające

uwzględnienie

zawartych

w

przepisach

zasad

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego;]
<1a)

zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu

budowlanego osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalności;>
<1aa)

wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez osoby, o których

mowa w pkt 1a, opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie
budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektu budowlanego, oraz zapewnienie
zgodności projektu technicznego z projektem zagospodarowania działki lub
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym;>
1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na
specyfikę

projektowanego

obiektu

budowlanego,

uwzględnianej

w

planie

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
1c) określenie obszaru oddziaływania obiektu;
2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w
zakresie wynikającym z przepisów;
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- 11 3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
3a) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której
mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i 730);
4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub organu administracji
architektoniczno-budowlanej w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z
projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego.
[2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego
pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej
specjalności.]
<2. Projektant zapewnia sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz
technicznego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
odpowiedniej specjalności.>
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:
1) zakresu

objętego

sprawdzaniem

i

opiniowaniem

na

podstawie

przepisów

szczególnych;
2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne
jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.
[4. Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego
dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.]

[Art. 29.
1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę
zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
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- 12 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)

(8)

szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,

d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie
większej niż 7 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2,
f)

(9)

silosów na kiszonkę;

1a) wolno

stojących

budynków

mieszkalnych

jednorodzinnych,

których

obszar

oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały
zaprojektowane;
2) wolno

stojących

parterowych

budynków

gospodarczych,

garaży,

wiat

lub

przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do
35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch
na każde 500 m2 powierzchni działki;
2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako
budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2,
przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500
m2 powierzchni działki;
2b) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych
stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
2c) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, 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 m2
powierzchni działki;
2d) wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba
tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni
działki;
3) przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
3a) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
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);
5) wiat przystankowych i peronowych;
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- 13 6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do
bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących
własność Skarbu Państwa;
7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
8) parkometrów z własnym zasilaniem;
8a) stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317, 1356 i 2348) oraz
punktów ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 tej ustawy, z wyłączeniem
infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3
tej ustawy;
9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
11) zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;
11a) zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
11b) przepustów o średnicy do 100 cm;
11c)

urządzeń instalowanych 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,
c) o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730);
12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem 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 180
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, przeznaczonych wyłącznie na cele
gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
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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 50 m2;
16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do
dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b) uprawiania wędkarstwa,
c) rekreacji;
17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych
umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich
wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7
m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych;
19a) sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e)

(10)

(uchylona)

f) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i telekomunikacyjnych;
20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;
20aa)

(11)

podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;

20b) kanalizacji kablowej;
21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej
służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód
podziemnych,
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podziemnych,
c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
22) obiektów małej architektury;
23) ogrodzeń;
24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót
budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów
używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i
pomiarach geodezyjnych;
25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe,
niepełniących

jakichkolwiek

funkcji

użytkowych,

usytuowanych

na

terenach

przeznaczonych na ten cel;
26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków
narodowych i rezerwatów przyrody;
27) instalacji

elektroenergetycznych,

wodociągowych,

kanalizacyjnych,

cieplnych,

klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku;
28) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności
regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z
2019 r. poz. 725 i 730) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
29) poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych,
przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz
obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych
przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z
wykorzystaniem

obozowisk

polowych

oraz

umocnień

terenu

do

pozoracji

bezpośredniego prowadzenia walki.
2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1) remoncie obiektów budowlanych;
1a) przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1;
1aa)

przebudowie budynków, innych niż budynki, o których mowa w ust. 1, z

wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z
wyłączeniem przebudowy, której projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod
względem ochrony przeciwpożarowej;
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mieszkalnych

jednorodzinnych,

o

ile

nie

prowadzi

ona

do

zwiększenia

dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;
1c) remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych;
2) (uchylony);
3) (uchylony);
4) dociepleniu budynków o wysokości do 25 m;
5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
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 zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
7) (uchylony);
8) (uchylony);
9)

(12)

wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych;

10) wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych;
11) przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w
ust. 1 pkt 19a lit. a;
12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
12a) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy tej
drogi;
13) (uchylony);
14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych;
15)

(13)

instalowaniu 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, na obiektach budowlanych;
16)

(14)

montażu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń

fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz
mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.(15) ) z
zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej
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uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
projektu budowlanego, o którym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 1518), oraz zawiadomienia
organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy;
17) (uchylony).
3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia
oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
4. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane:
1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają pozwolenia na
budowę,
2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia, o
którym mowa w art. 30 ust. 1
- przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć
pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.]

<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;
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;
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stojących

parterowych

budynków

stacji

transformatorowych

i

kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
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 m3 na dobę;
6) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
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 m3, 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) 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:
a) parterowych budynków gospodarczych,
b) garaży,
c) wiat
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- 19 – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych
obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2
powierzchni działki;
15) przydomowych:
a) ganków,
b) oranżerii (ogrodów zimowych)
– o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych
obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2
powierzchni działki;
16) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych
jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni
zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może
przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
17) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, 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 m2, przy
rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników
wodnych

o

powierzchni

nieprzekraczającej

500 m2

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;
22) przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2;
23) przyłączy:
a) elektroenergetycznych,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) gazowych,
e) cieplnych,
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-

– 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.), 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), 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 m3 i wysokości
nie większej niż 7 m,
d) silosów na kiszonkę;
30) stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.
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 m2,
przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
2) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, 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 m2 powierzchni działki;
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- 21 3) wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba
tych

obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2

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);
5) wiat przystankowych i peronowych;
6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, 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 m2, przy
rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników
wodnych

o powierzchni

nieprzekraczającej

500

m2

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 m2;
13) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
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;
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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;
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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,
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 m3;
31) przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
32) stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 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,
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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 w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn.
zm.);
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:
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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,
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.
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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
– 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.>

Art. 29a.
[1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, oraz stacji ładowania, w
rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.]
<1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, lub stacji ładowania, o
których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na
kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.>
2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w
art. 30.
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[1. Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzeżeniem
art. 29 ust. 3 i 4:
1)

(16)

budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d i f, pkt 1a-2b. 3, 3a, 9, 11, 12,

14, 16, 19, 19a, 20b oraz 28;
1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, oraz budowa stacji ładowania w
rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i
paliwach alternatywnych, z zastrzeżeniem art. 29a;
1b) budowa obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6, 10 i 13, sytuowanych na
obszarze Natura 2000;
2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz
11-12a;
2a) wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, dotyczącego:
a) budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,
b) przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których
budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę;
2b)

(17)

wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d

i f oraz pkt 2b, 3, 3a, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b i 28;
2c) docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m;
3) budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych
polegających na instalowaniu:
a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i
zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych;
c) (uchylona);
4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
1a. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa
w ust. 1, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.]
<1b. Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dokonuje się
organowi administracji architektoniczno-budowlanej.>
[2. (18) W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych
oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa
w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a
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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.]
<2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót
budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.>
<2a. Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
2) odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb;
3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z
przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
4) projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym
instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia
budowlane w przypadku:
a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9, 23 i 30, oraz
b) instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e;
5) projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta
posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy, o
której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 i 28.>
[3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć
projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji,
wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt
zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych.]
<3. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji
gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9 i 30, oraz instalowania, o którym mowa
w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e, uzgadnia się pod względem ochrony przeciwpożarowej. W
przypadku instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e, stosuje się

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 29 ponadto obowiązek zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym
mowa w art. 56 ust. 1a.>
[4. (19) W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4 i w art. 29 ust. 1 pkt 20aa, należy
ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez
projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.]
4a. W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy ponadto
przedstawić:
1) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
2) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych.
[4b. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a należy dołączyć
dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się
odpowiednio.
4c. Do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, należy dołączyć
dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się
odpowiednio.
5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, 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.]
<4b. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, należy dołączyć
dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1–4. Organ administracji
architektoniczno-budowlanej po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje jego sprawdzenia
w zakresie, o którym mowa w art. 35 ust. 1.
4c. Do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz
instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, należy dołączyć dokumenty,
o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. Organ administracji
architektoniczno-budowlanej po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje jego sprawdzenia
w zakresie, o którym mowa w art. 35 ust. 1.
5. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót
budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni
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wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji
architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.>
5a. (uchylony).
5aa. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 5, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym
mowa w ust. 6 i 7, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Przepis
ust. 5e stosuje się odpowiednio.
5b. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od
określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić
po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
5c. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektonicznobudowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia,
w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
5d. Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 5c, przerywa bieg terminu, o którym mowa
w ust. 5.
[5e. W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu,
projekt budowlany dotyczący budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, oraz
przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, podlega ostemplowaniu. Organ
administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje ostemplowania niezwłocznie po
upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.]
<5e. W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł
sprzeciwu,

projekt

zagospodarowania

działki

lub

terenu

oraz

projekt

architektoniczno-budowlany dotyczący budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt
1–4, oraz przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o
którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, podlegają ostemplowaniu. Organ
administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje ostemplowania niezwłocznie po
upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.>
6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli:
1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych
obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach
zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy;
[3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w
art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.]
<3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 7, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje;>
<4) roboty budowlane zostały rozpoczęte z naruszeniem ust. 5.>
6a. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) albo w przypadku, o którym mowa w art.
391 Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu
teleinformatycznego.
7. [Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji, o
której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu
lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli
ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:]
<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 bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów
sąsiednich.]
<4) wprowadzenie, utrwalenie, zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów
sąsiednich.>
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[W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, organ
administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:]
<W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3, 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, z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowanych na
terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, organ
administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza, na okres nie krótszy niż 30
dni i nie dłuższy niż 60 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:>
1) doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko
albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2) wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
3) upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia
sprzeciwu.
Art. 31.
1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
1) budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną
konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest
nie mniejsza niż połowa wysokości;
2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie
na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki [.] <;>
<3) budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych
decyzją Ministra Obrony Narodowej, z wyłączeniem obiektów wpisanych do
rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską.>
2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego
zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, w którym należy określić
rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Przepisy art. 30 ust. 5, 5aa, 5c, 5d i 6a
<oraz art. 33 ust. 4 pkt 1> stosuje się odpowiednio.
2a. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, w
formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
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poz. 700, 730 i 848).
3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania
pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli rozbiórka tych
obiektów:
1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu
środowiska lub
2) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione
prowadzenie robót związanych z rozbiórką.
4. Organ

administracji

architektoniczno-budowlanej

może

żądać,

ze

względu

na

bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub
dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.
5. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na
rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od
obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o
zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

Art. 32.
1. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po
uprzednim:
1) przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana
przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko;
2) uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń,
uzgodnień lub opinii innych organów;
3)

wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw energii - w przypadku budowy
lub rozbiórki gazociągu przesyłowego, linii przesyłowej elektroenergetycznej albo
rurociągu dalekosiężnego ropy naftowej lub produktów naftowych, a także gazociągu,
linii elektroenergetycznej albo rurociągu ropy naftowej lub produktów naftowych
dochodzących do granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
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budowa lub rozbiórka gazociągu przesyłowego, linii przesyłowej elektroenergetycznej
albo rurociągu dalekosiężnego ropy naftowej lub produktów naftowych, a także
gazociągu, linii elektroenergetycznej albo rurociągu ropy naftowej lub produktów
naftowych dochodzących do granicy Rzeczypospolitej Polskiej, nie stanowi zagrożenia
dla bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej, po uzyskaniu opinii Szefa
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Agencji Wywiadu. Wyrażenie zgody
następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku. Niezajęcie przez organ stanowiska
w tym terminie uznaje się za wyrażenie zgody.
1b. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szef Agencji Wywiadu, w zakresie
swoich właściwości, wydają pozytywne opinie, jeżeli budowa lub rozbiórka gazociągu
przesyłowego, linii przesyłowej elektroenergetycznej albo rurociągu dalekosiężnego ropy
naftowej lub produktów naftowych, a także gazociągu, linii elektroenergetycznej albo
rurociągu ropy naftowej lub produktów naftowych dochodzących do granicy
Rzeczypospolitej Polskiej, nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego
Rzeczypospolitej Polskiej.
1c. Organy, o których mowa w ust. 1b, przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw
energii, w drodze postanowienia, opinie, o których mowa w ust. 1a, w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wystąpienia o ich opinie.
1d. Organy, o których mowa w ust. 1b, mogą odstąpić od uzasadnienia opinii ze względu na
interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny.
2. Uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny nastąpić
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. Niezajęcie przez
organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych
rozwiązań.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadków, w których stanowisko powinno być wyrażone w
drodze decyzji, oraz uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na obszar Natura 2000.
4. Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:
1) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
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23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214 oraz z 2019 r. poz. 125 i 730), jeżeli są one
wymagane;
2) złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
[4a. Nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych z
naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1.]
4b. (20) Jeżeli podstawę prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi
użytkowanie wieczyste, niezgodność zamierzenia budowlanego z celem użytkowania
wieczystego nie może stanowić podstawy do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia
projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.
5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
1) wniosku o pozwolenie na budowę;
2) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane;
[3) decyzji o pozwoleniu na budowę;]
4) zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
6. Wzory wniosku, oświadczenia oraz zgłoszenia, o których mowa w ust. 5, powinny
obejmować w szczególności dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne informacje
niezbędne do podjęcia rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu. [Wzór decyzji o
pozwoleniu na budowę powinien obejmować, w szczególności, określenie organu
wydającego decyzję, dane osobowe lub nazwę inwestora i innych stron postępowania oraz
inne informacje niezbędne inwestorowi do legalnego wykonywania robót budowlanych.]

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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pkt 1, dla całego zamierzenia budowlanego.
2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
[1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz
zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania
projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;]
<1) trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego 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);
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a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych;
8) umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym
planem rewitalizacji;
9)

(21)

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)

(22)

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); 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.
2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie przysługuje zażalenie.
[3. Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych:
1) których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla
użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne,
zapory wodne lub
2) których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce,
rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach,
należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę
organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.]
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1) zgodę właściciela obiektu;
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty,
wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii
uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.
5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2-4, zawierające informacje
niejawne mogą być za zgodą organu administracji architektoniczno-budowlanej
przechowywane przez inwestora.
6. W przypadku wezwania do usunięcia braków innych niż braki, o 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. (23) 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.
<2a.

Zakres

i

treść

projektu

budowlanego

uwzględniają

przeciwpożarowej.
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mowa w art. 15a, uprawniają do sporządzania projektu budowlanego w zakresie tej
specjalności.>
[3. Projekt budowlany powinien zawierać:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie,
obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy
istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób
odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze
wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych
odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów
sąsiednich;
2)

projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu
budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane
niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania
do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 4 - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osób starszych;

2a) informację o udziale lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a - w
przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
3) stosownie do potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie
właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z
przepisami o drogach publicznych;
4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne
warunki posadowienia obiektów budowlanych;
5) informację o obszarze oddziaływania obiektu.]
<3. Projekt budowlany zawiera:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie
do celów projektowych, 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,
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d) układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych
elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w
nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
e) informację o obszarze oddziaływania obiektu;
2) projekt architektoniczno-budowlany obejmujący:
a) układ

przestrzenny

oraz

formę

architektoniczną

istniejących

i

projektowanych obiektów budowlanych,
b) zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę
projektowanych

do

wydzielenia

lokali,

z

wyszczególnieniem

lokali

mieszkalnych,
c) charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,
d) opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego,
e) projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na
otoczenie, w tym środowisko,
f) charakterystykę ekologiczną,
g) informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym
źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
użytkowej,
h) opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym
Jorku dnia 13 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,
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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. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub przebudowy
urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość
problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.]
<3b. Przepisów ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub
przebudowy urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli
całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki
lub terenu.>
<3c. Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.
3d. Do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektonicznobudowlanego oraz projektu technicznego dołącza się:
1) kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli
jest

wymagany,

uprawnień

budowlanych

w

odpowiedniej

specjalności

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt;
2) kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnego na dzień:
a) opracowania projektu – w przypadku projektanta,
b) sprawdzenia projektu – w przypadku projektanta sprawdzającego;
3) oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.>
[4. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.
4a. Zatwierdzeniu podlegają cztery egzemplarze projektu budowlanego, z których dwa
egzemplarze

przeznaczone

są

dla

inwestora,

jeden
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- 42 zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru
budowlanego.]
<4. Projekt

zagospodarowania

działki

lub

terenu

oraz

projekt

architektoniczno-budowlany podlegają zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na
budowę.
4a. Zatwierdzeniu podlegają trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub
terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, z których jeden egzemplarz
przeznaczony jest dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego
projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego.>
5. [Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać wydania
odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowę.] <Inwestor, spełniający warunki do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu
projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektonicznobudowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.> Decyzja
jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 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.

Art. 35.
1. [Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:
1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także
wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;]
<Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu
projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektonicznobudowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:
1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego z:
a) ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi
aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu,
b) wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko,
c) ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;>
2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi;
[3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień,
pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o
której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust.
7;
4) wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20
ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia
budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego
sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7;]
5)

(25)

(uchylony).

<3) kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie:
a) wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
b) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w
art. 20 ust. 1 pkt 1b,
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i projektanta sprawdzającego,
d) oświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10;
4) posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich
uprawnień budowlanych oraz aktualność zaświadczenia, o którym mowa w art.
12 ust. 7.>
2. (uchylony).
[3. W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, organ administracji
architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych
nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie
wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.]
<3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie określonym w ust. 1, organ
administracji architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek
usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia.>
4. W razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, organ administracji
architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na
budowę.
[5. Organ

administracji

architektoniczno-budowlanej

wydaje

decyzję

o

odmowie

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie,
którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt
budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki.]
<5. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzję o odmowie
zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:
1) w przypadku niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia, o którym
mowa w ust. 3;
2) w przypadku wykonywania robót budowlanych przed uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowę;
3) jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu,
znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję
o nakazie rozbiórki.>
6. W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji w
sprawie pozwolenia na budowę:
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2) w zakresie realizacji inwestycji kolejowej, w terminie 45 dni od dnia złożenia
wniosku o wydanie takiej decyzji <,>
<3) w zakresie realizacji inwestycji zlokalizowanych na terenach zamkniętych
ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, służących bezpieczeństwu i
obronności państwa, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej
decyzji>
- organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które
przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar
stanowią dochód budżetu państwa.
6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia
podlegającego ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo ocenie
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
7. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w
ust. 6. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 6, podlega ona ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się terminów przewidzianych w
przepisach

prawa

do

dokonania

określonych

czynności,

okresów

zawieszenia

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn
niezależnych od organu.
Art. 36a.
[1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków
pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie
pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.
1a. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o
której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust.
2 pkt 1b, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł
sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.]
<1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu
oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o
pozwoleniu na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie
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na

budowę

wydanej

przez

organ

administracji

architektoniczno-budowlanej.
1a. Istotne odstąpienie od projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu
architektoniczno-budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o której
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1
lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, wobec którego
organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla całego
zamierzenia budowlanego albo dokonaniu ponownego zgłoszenia.>
2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę,
w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.
3. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32-35
stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.
<3a. W przypadku ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a, przepisy art. 30
stosuje się odpowiednio do zakresu zmiany wynikającej z odstąpienia.>
4. (uchylony).
[5. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków
pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:
1)

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

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego,
z zastrzeżeniem ust. 5a;
3)

zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez
osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze;

4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
6)

wymagającym uzyskania lub zmiany uzgodnień lub pozwoleń, które są wymagane do
uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia:
a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub
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<5. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu
lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na
budowę stanowi odstąpienie w zakresie:
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru
oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został
zaprojektowany;
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących:
a) powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%,
b) wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%,
c) liczby kondygnacji;
3) warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby
niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze;
4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu;
6) wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są
wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub do dokonania
zgłoszenia:
a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, lub
b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o
którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d;
7) zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej,
ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii
lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym.>
[5a. Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu
budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia
następujące warunki:
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określonych w projekcie budowlanym;
2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, z wyjątkiem
odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli
odstępstwo

zostało

uzgodnione

z

rzeczoznawcą

do

spraw

zabezpieczeń

przeciwpożarowych;
4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.]
<5b. Przepisów ust. 5:
1) pkt 1 nie stosuje się do urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury;
2) pkt 6 nie stosuje się w zakresie odstąpienia od:
a) projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstąpienie
zostało uzgodnione pod względem ochrony przeciwpożarowej,
b) wymagań zawartych w pozwoleniu właściwego konserwatora zabytków
wydanego na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione z właściwym wojewódzkim
konserwatorem zabytków,
c) projektowanych warunków higienicznych i zdrowotnych, jeżeli odstąpienie
zostało uzgodnione z właściwym państwowym wojewódzkim inspektorem
sanitarnym.>
[6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku uznania, że
jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie
informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie
wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.]
<6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego
projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektonicznobudowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, a w
przypadku uznania, że jest ono nieistotne, jest obowiązany zamieścić w projekcie
zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym
odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne
odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub
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na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz
ponownego zgłoszenia.>
<Art. 36b.
1. Wprowadzanie zmian w projekcie technicznym, dotyczących rozwiązań, które
podlegały uzgodnieniom, wymaga ponownego uzyskania tych uzgodnień.
2. Odstąpienie od projektu technicznego jest dopuszczalne po dokonaniu przez
projektanta zmian w tym projekcie oraz sprawdzeniu tych zmian przez projektanta
sprawdzającego, o ile to sprawdzenie jest wymagane.
3. Kierownik budowy okazuje aktualny projekt budowlany na każde żądanie organu
nadzoru budowlanego.>
Art. 37.
1. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed
upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została
przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
2. W przypadku:
1) określonym w ust. 1 albo
2) stwierdzenia nieważności albo uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę
- rozpoczęcie albo wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu
na budowę, o której mowa w art. 28 ust. 1. <Decyzję o pozwoleniu na budowę
wydaje się również w przypadku zakończenia robót budowlanych.>
3. W przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 2, wznowienie budowy może nastąpić po
wydaniu decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art.
51 ust. 4.
[Art. 37a.
1. Inwestor może, przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w
zgłoszeniu, złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego
obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12. Przepisy art. 32-36 stosuje
się odpowiednio.
2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, inwestor może powstrzymać się od
rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, o którym
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie
pozwolenia na budowę.]
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1. Inwestor może, przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w
zgłoszeniu, złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego
obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7. Przepisy art. 32–36
stosuje się.
2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, inwestor może powstrzymać
się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu
budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7, do czasu zakończenia
postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę.>

<Art. 37b.
1. Nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej
doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego stosuje się odpowiednio.>

Art. 38.
[1. Decyzję o pozwoleniu na budowę lub kopię zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29
ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub kopię zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt
1b, wraz z adnotacją o niewniesieniu sprzeciwu, organ administracji architektonicznobudowlanej przesyła niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo
organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.]
<1. Decyzję o pozwoleniu na budowę lub kopię zgłoszenia budowy, o której mowa w art.
29 ust. 1 pkt 1–4, lub kopię 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, wraz z
adnotacją o niewniesieniu sprzeciwu, organ administracji architektonicznobudowlanej przesyła niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo
organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
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z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie,

udziale

społeczeństwa

w

ochronie

środowiska

oraz

o

ocenach

oddziaływania na środowisko, lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23, art. 26 i art.
27 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej.>
2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej przechowuje zatwierdzone projekty
budowlane, projekty budowlane załączone do zgłoszenia, w stosunku do którego organ
nie wniósł sprzeciwu, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę lub tym
zgłoszeniem, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego.
3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej w decyzji o pozwoleniu na budowę
obiektu budowlanego na terenie zamkniętym niezbędnym na cele obronności lub
bezpieczeństwa państwa może wyrazić zgodę, aby zatwierdzony projekt budowlany, a
także inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę zawierające informacje niejawne
przechowywane były przez użytkownika obiektu budowlanego.
4. Przepisy 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 wskazują przypadki, gdy informacje o wydanych decyzjach
o pozwoleniu na budowę podaje się do publicznej wiadomości oraz gdy dane o tych
decyzjach zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.

Art. 40.
[1. Organ, który wydał decyzję określoną w art. 28, jest obowiązany, za zgodą strony, na
rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego
podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży
oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2.]
<1. Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest obowiązany, w drodze
decyzji, przenieść to pozwolenie na wniosek nowego inwestora, jeżeli do wniosku
inwestor dołączy:
1) oświadczenie:
a) o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
2) zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana.>
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nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego
nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia
przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o
przeniesienie pozwolenia na budowę .>
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót
budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.
[3. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o
pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma
być dokonane przeniesienie decyzji.]
<3. Stronami w postępowaniu o przeniesienie pozwolenia na budowę są wyłącznie
dotychczasowy i nowy inwestor.>
4. Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje
się odpowiednio.
[Rozdział 5
Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych]
<Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych>

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. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót
budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, o
której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w
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nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową
(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego
nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12
ust. 7;
3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42
ust. 2 pkt 2.]
<4. 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 2–4, lub dokonanie zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29
ust. 3 pkt 3 lit. d.>
<4a. Do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
inwestor dołącza:
1) informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:
a) 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) oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu
technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki
lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami
dotyczącymi zamierzenia budowlanego.>
5. Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić
jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
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[1. Inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub
określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.]
<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,
c) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a,
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. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany:
1) prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;
2) umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie
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obiektów liniowych;
3) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki).]
[3. (26) Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do budowy lub rozbiórki obiektów, dla których nie
jest wymagane pozwolenie na budowę, z wyjątkiem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1
pkt 1a, 2b, 19, 19a i 20aa. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może
wyłączyć, w drodze decyzji, stosowanie tych przepisów również w stosunku do innych
obiektów, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót
budowlanych lub innymi ważnymi względami.]
<3. 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. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się do budowy lub rozbiórki, na której
przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i
jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na których planowany zakres
robót przekracza 500 osobodni.]
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. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, obiekty, o których mowa w art.
29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, oraz stacje ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, podlegają
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.
1a. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlega:
1) przyłącze, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, jeżeli jego połączenie z siecią
znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej;
2) stacja ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych.]
<1. Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, podlegają:
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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. 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. Obowiązkowi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w ust. 1,
podlegają 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. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres opracowań
geodezyjno-kartograficznych

oraz

czynności

geodezyjnych

obowiązujących

w

budownictwie.
[Art. 45.
1. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez
organ administracji architektoniczno-budowlanej.
2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób,
którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót
budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im
funkcji.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do prowadzenia dzienników: montażu i
rozbiórki.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia dzienników
budowy, montażu i rozbiórki oraz osoby upoważnione do dokonywania w nich wpisów, a
także dane, jakie powinna zawierać tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające
dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, określa się w szczególności:
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2) formę ogłoszenia;
3) miejsce umieszczenia tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia;
4) zakres danych osobowych uczestników procesu budowlanego i pełnionych przez nich
funkcji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
5) informacje dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę;
6) informacje dotyczące podmiotów wykonujących roboty budowlane, w tym imię lub
imiona i nazwisko lub nazwę i adres;
7) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych
oraz maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie;
8) informacje dotyczące telefonów alarmowych.]

<Art. 45.
1. W przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy
prowadzi się:
1) dziennik budowy;
2) dziennik rozbiórki – w przypadku robót budowlanych polegających wyłącznie na
rozbiórce;
3) dziennik montażu – w przypadku robót budowlanych polegających wyłącznie na
montażu.
2. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót.
3. Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.
4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor występuje do właściwego organu w
celu:
1) ostemplowania przedłożonego dziennika budowy albo
2) wydania i ostemplowania dziennika budowy.
5. Organem właściwym, o którym mowa w ust. 4, jest:
1) organ administracji architektoniczno-budowlanej;
2) organ nadzoru budowlanego – w przypadku robót budowlanych objętych decyzją
o:
a) legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4,
b) pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.
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jego zakupu przez właściwy organ.
7. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu
osób, które pełnią funkcje kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.
8. Uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są:
1) uczestnicy procesu budowlanego;
2) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy;
3) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepisów na budowie, w ramach dokonywanych
czynności kontrolnych.
9. Przepisy ust. 2–4, ust. 5 pkt 1 oraz ust. 6–8 stosuje się do prowadzenia dzienników:
rozbiórki i montażu.
10. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki, mając na celu zapewnienie
przejrzystości oraz chronologii prowadzenia w nim wpisów.>

<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.
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1) budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy;
2) obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa;
3) obiektów liniowych.
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.
Art. 45b.
1. Na tablicy informacyjnej określa się:
1) rodzaj robót budowlanych i adres prowadzenia tych robót;
2) datę i numer decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanego zgłoszenia;
3) organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozpatrujący zgłoszenie;
4) nazwę i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;
5) imię i nazwisko lub nazwę i numer telefonu inwestora;
6) imię i nazwisko oraz numer telefonu kierownika budowy.
2. Tablica informacyjna ma kształt prostokąta. Napisy na tablicy informacyjnej
wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 6 cm.
3. Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej
lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.
4. Tablicę informacyjną umieszcza się do czasu:
1) uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w przypadku budowy obiektów
budowlanych wymagających tej decyzji;
2) niezgłoszenia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu w drodze decyzji do
zawiadomienia o zakończeniu budowy – w przypadku obiektów budowlanych
wymagających zgłoszenia zakończenia budowy;
3) zakończenia robót – w przypadku robót budowlanych innych niż wymienione w
pkt 1 i 2.
Art. 45c.
1. Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
zawiera:
1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania budowy;
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okresach;
3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2. Ogłoszenie wykonuje się na sztywnej płycie koloru żółtego, która ma kształt
prostokąta. Napisy ogłoszenia wykonuje się w sposób czytelny i trwały, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.
3. Ogłoszenie umieszcza się w widocznym miejscu obok tablicy informacyjnej, na
wysokości umożliwiającej jego odczytanie.>
<Rozdział 5a
Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem
ustawy>

[Art. 48.
1. Organ nadzoru budowlanego nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę
obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego:
1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo
2) bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt
1a, 2b i 19a, albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia.
2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa
miejscowego oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie
uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu
zgodnego z prawem, organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem
prowadzenie robót budowlanych. Na postanowienie przysługuje zażalenie.
3. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 2, ustala się wymagania dotyczące niezbędnych
zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawienia, w wyznaczonym terminie:
1) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z
ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;
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architektoniczno-budowlanego nie stosuje się przepisu art. 20 ust. 3 pkt 2.
4. W przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie obowiązków, o których mowa w ust. 3,
stosuje się przepis ust. 1.
5. Przedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w ust. 3, traktuje się
jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót
budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona.]

<Art. 48.
1. Organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o wstrzymaniu budowy w
przypadku obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo
wybudowanego:
1) bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo
2) bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego
zgłoszenia.
2. Jeżeli w wyniku budowy występuje stan zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, w
postanowieniu o wstrzymaniu budowy organ nadzoru budowlanego nakazuje
bezzwłoczne:
1) zabezpieczenie obiektu budowlanego lub terenu, na którym prowadzona jest
budowa, oraz
2) usunięcie stanu zagrożenia.
3. W postanowieniu o wstrzymaniu budowy informuje się o możliwości złożenia wniosku
o legalizację obiektu budowlanego lub jego części, zwanego dalej „wnioskiem o
legalizację”, oraz o konieczności wniesienia opłaty legalizacyjnej w celu uzyskania
decyzji o legalizacji obiektu budowlanego lub jego części, zwanej dalej „decyzją o
legalizacji”, oraz o zasadach obliczania opłaty legalizacyjnej.
4. Na postanowienie o wstrzymaniu budowy przysługuje zażalenie.
5. Postanowienie o wstrzymaniu budowy wydaje się również w przypadku zakończenia
budowy.>
<Art. 48a.
1. W terminie 30 dni od dnia otrzymania postanowienia o wstrzymaniu budowy
inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego może złożyć wniosek o
legalizację.
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3. Jeżeli zostało wniesione zażalenie na postanowienie o wstrzymaniu budowy, termin, o
którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia, w którym to postanowienie stało się
ostateczne.
Art. 48b.
1. W przypadku złożenia wniosku o legalizację organ nadzoru budowlanego nakłada, w
drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w
terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia doręczenia tego postanowienia.
2. W przypadku budowy wymagającej decyzji o pozwoleniu na budowę lub w
przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3, do dokumentów
legalizacyjnych należą:
1) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z
ustaleniami:

obowiązującego

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu
zagospodarowania przestrzennego lub uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej;
2) dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4, oraz dwa egzemplarze
projektu technicznego.
3. W przypadku budowy innej niż budowa wymagająca decyzji o pozwoleniu na budowę
lub budowy innej niż budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3, do
dokumentów legalizacyjnych należą:
1) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z
ustaleniami

obowiązującego

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu
zagospodarowania przestrzennego lub uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej;
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
3) projekt zagospodarowania działki lub terenu.>
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[1. Organ nadzoru budowlanego, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu
budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, bada:
1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień,
pozwoleń i sprawdzeń,
3) wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia
budowlane
- oraz, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie
przysługuje zażalenie.]
<1.

W

przypadku

przedłożenia

dokumentów

legalizacyjnych

organ

nadzoru

budowlanego sprawdza:
1) kompletność dokumentów legalizacyjnych, w tym kompletność projektu
budowlanego;
2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami ustawy, w
tym zgodność z przepisami techniczno-budowlanymi; jeżeli budowa została
zakończona, sprawdza się zgodność z przepisami obowiązującymi w chwili
zakończenia budowy.>
<1a. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych w
zakresie, o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru budowlanego wydaje
postanowienie o obowiązku usunięcia tych nieprawidłowości w wyznaczonym
terminie.
1b. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1a, przysługuje zażalenie.>
[2. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa
w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu.]
<2a. W przypadku stwierdzenia braku nieprawidłowości lub wykonania postanowienia,
o którym mowa w ust. 1a, organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o
ustaleniu opłaty legalizacyjnej.
2b. Na postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej przysługuje zażalenie.>
[3. W przypadku stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, organ nadzoru
budowlanego

nakłada

postanowieniem

obowiązek
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decyzję, o której mowa w art. 48 ust. 1. Decyzję tę wydaje się również w przypadku
nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej, z zastrzeżeniem art. 49c ust. 2.]
[4. W razie spełnienia wymagań, określonych w ust. 1, organ nadzoru budowlanego wydaje
decyzję:
1) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót;
2) o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona.]
<4. Po uiszczeniu opłaty legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o
legalizacji, która:
1) zatwierdza projekt budowlany albo projekt zagospodarowania działki lub terenu
oraz
2) zezwala na wznowienie budowy, jeżeli budowa nie została zakończona.>
4a. Decyzje, o których mowa w ust. 4, mogą być wydane po uprzednim przeprowadzeniu
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, w przypadkach gdy ocena ta jest możliwa do przeprowadzenia z
uwzględnieniem analizy rozwiązań alternatywnych przedsięwzięcia i możliwości
ustalenia warunków jego realizacji w zakresie ochrony środowiska.
5. W decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie.
Art. 49a.
[1. W przypadku uchylenia w postępowaniu odwoławczym decyzji, o której mowa w art. 49
ust. 4, i wydania decyzji, o której mowa w art. 48 ust. 1, opłata legalizacyjna podlega
zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 2, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wykonania
rozbiórki.]
<1. W przypadku uchylenia w postępowaniu odwoławczym decyzji, o której mowa w
art. 49 ust. 4, i wydania decyzji, o której mowa w art. 49e, opłata legalizacyjna
podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wykonania rozbiórki.>
2. Jeżeli wykonanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego odbywa się w trybie
wykonania zastępczego, o którym mowa w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji, opłatę legalizacyjną zalicza się w poczet kosztów wykonania zastępczego.
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1. Organ nadzoru budowlanego nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę
obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez
wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej.
2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa
miejscowego, oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie
uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu
zgodnego z prawem, organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem - gdy
budowa nie została zakończona - prowadzenie robót budowlanych oraz nakłada na
inwestora obowiązek przedłożenia w wyznaczonym terminie:
1) dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 albo art. 30 ust. 2 i 3, albo art. 30 ust. 2
i 4;
2) projektu zagospodarowania działki lub terenu;
3) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z
ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie.
3. W przypadku niespełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2, stosuje się przepis ust. 1.
4. Jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 2, organ nadzoru budowlanego, w
drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie
przysługuje zażalenie.
5. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 59g, z tym że wysokość
opłaty w przypadku budowy, o której mowa w:
1) art. 29 ust. 1 pkt 9-11, 14 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4 - wynosi 2500 zł;
2) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d, pkt 2, 2a, 3, 3a, 6, 12, 13, 16, 19, 20b oraz 28 - wynosi
5000 zł.
6. Organ nadzoru budowlanego, w przypadku gdy budowa nie została zakończona, po
wniesieniu opłaty, o której mowa w ust. 5, zezwala, w drodze postanowienia, na
dokończenie budowy.
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wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 49c ust. 2.]

Art. 49c.
1. Do opłat legalizacyjnych, [o których mowa w art. 49 ust. 1 i art. 49b ust. 4], w zakresie
nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900), z tym że uprawnienia
organu podatkowego przysługują wojewodzie.
[2. Złożenie wniosku, o którym mowa w art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

podatkowa,

powoduje

zawieszenie

postępowania

administracyjnego

prowadzonego na podstawie art. 48, art. 49 i art. 49b do dnia rozstrzygnięcia wniosku.]
<2. Złożenie wniosku, o którym mowa w art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa, powoduje zawieszenie postępowania administracyjnego
prowadzonego na podstawie art. 48 do dnia rozstrzygnięcia wniosku, a w przypadku
rozłożenia opłaty legalizacyjnej na raty lub odroczenia płatności – do dnia upływu
terminu wniesienia całej opłaty.>
<Art. 49d.
1. Wysokość opłaty legalizacyjnej w przypadku:
1) budowy wymagającej decyzji o pozwoleniu na budowę lub budowy, o której
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 – oblicza się zgodnie z przepisem art. 59f, z tym że
stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu;
2) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1:
a) pkt 4–10, 12 oraz 14–18 i 29 – wynosi 5000 zł,
b) pkt 11, 13, 19–21 i 28 – wynosi 2500 zł;
3) instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. a i b – wynosi 2500 zł.
2. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 59g.

Art. 49e.
Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o rozbiórce obiektu budowlanego lub jego
części w przypadku:
1) niezłożenia wniosku o legalizację w wymaganym terminie;
2) wycofania wniosku o legalizację;
3) nieprzedłożenia, w wyznaczonym terminie, dokumentów legalizacyjnych;
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w

wyznaczonym

terminie,

postanowienia

o

usunięciu

nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych;
5) nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej w wyznaczonym terminie;
6) kontynuowania budowy pomimo postanowienia o wstrzymaniu budowy.

Art. 49f.
1. W przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części:
1) bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo
2) bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia
– jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, organ nadzoru
budowlanego wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne.
2. W przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 103 ust. 2, uproszczone
postępowanie legalizacyjne, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się na żądanie
właściciela lub zarządcy tego obiektu budowlanego.
3. W przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia życia lub zdrowia ludzi organ nadzoru
budowlanego nakazuje, w drodze postanowienia, bezzwłoczne:
1) zabezpieczenie obiektu budowlanego lub jego części oraz
2) usunięcie stanu zagrożenia.
4. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje zażalenie.
5. Nie można wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego, o którym mowa w
ust. 1, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1, upłynął po dniu wydania postanowienia
o wstrzymaniu budowy, o którym mowa w art. 48 ust. 1.

Art. 49g.
1. W ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego
nakłada,

w

drodze

postanowienia,

obowiązek

przedłożenia

dokumentów

legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia jego doręczenia.
2. Do dokumentów legalizacyjnych, o których mowa w ust. 1, należą:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
2) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego;
3) ekspertyza techniczna, sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie
uprawnienia budowlane, wskazująca, czy stan techniczny obiektu budowlanego:
a) nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz
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dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.
3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie.

Art. 49h.
1. W trakcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego
sprawdza:
1) kompletność dokumentów legalizacyjnych oraz
2) czy z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że
stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub
zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego
zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.
2. W przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentów legalizacyjnych organ
nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o obowiązku usunięcia niekompletności
w wyznaczonym terminie.
Art. 49i.
1. Organ nadzoru budowlanego, w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym,
wydaje:
1) decyzję o legalizacji, w przypadku gdy:
a) dokumenty legalizacyjne są kompletne lub ich niekompletność została usunięta
zgodnie z postanowieniem, o którym mowa w art. 49h ust. 2, oraz
b) z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że stan
techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia
ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z
dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania;
2) decyzję o nakazie rozbiórki, w przypadku:
a) nieprzedłożenia dokumentów legalizacyjnych w wyznaczonym terminie
wskazanym w postanowieniu, o którym mowa w art. 49g ust. 1,
b) niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia, o którym mowa w
art. 49h ust. 2,
c) gdy z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że
stan techniczny obiektu budowlanego stwarza zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzi lub nie pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu
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użytkowania.
2. Decyzja o legalizacji stanowi podstawę użytkowania obiektu budowlanego.>

Art. 50.
[1. W przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 organ nadzoru
wstrzymuje

budowlanego

postanowieniem

prowadzenie

robót

budowlanych

wykonywanych:
1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia lub
2) w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź
zagrożenie środowiska, lub
3) na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1, lub
4) w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na
budowę, projekcie budowlanym lub w przepisach.]
<1. W przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49f organ nadzoru
budowlanego

wstrzymuje

postanowieniem

prowadzenie

robót

budowlanych

wykonywanych:
1) bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia lub
2) w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia lub
zagrożenia środowiska, lub
3) na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 29 ust. 1 i 3, lub
4) w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w decyzji o
pozwoleniu na budowę, projekcie zagospodarowania działki lub terenu, projekcie
architektoniczno-budowlanym lub w przepisach.>
2. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych należy:
1) podać przyczynę wstrzymania robót;
2) ustalić wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń.
3. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych można nałożyć obowiązek
przedstawienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, inwentaryzacji
wykonanych robót budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz.
4. Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci ważność po upływie 2 miesięcy od
dnia doręczenia, chyba że w tym terminie zostanie wydana decyzja, o której mowa w art.
50a pkt 2 albo w art. 51 ust. 1.
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Art. 50a.
Organ nadzoru budowlanego w przypadku wykonywania robót budowlanych - pomimo
wstrzymania ich wykonywania postanowieniem:
[1) o którym mowa w art. 48 ust. 2 oraz w art. 49b ust. 2 - nakazuje, w drodze decyzji,
rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części;]
2) o którym mowa w art. 50 ust. 1 - nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkę części obiektu
budowlanego wykonanego po doręczeniu postanowienia albo doprowadzenie obiektu
budowlanego do stanu poprzedniego.
Art. 51.
1. Przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust.
1, organ nadzoru budowlanego w drodze decyzji:
1) nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu
budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego
albo
2) nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu
doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem,
określając termin ich wykonania, albo
[3) w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunków pozwolenia na budowę - nakłada, określając termin wykonania,
obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego,
uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych
oraz - w razie potrzeby - wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w
celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem;
przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych
zmian.]
<3) w

przypadku

istotnego

odstąpienia

od

zatwierdzonego

projektu

zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego
lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę – nakłada, określając
termin

wykonania,

obowiązek

sporządzenia

i

przedstawienia

projektu

zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego
zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych
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lub

robót

budowlanych

w

celu

doprowadzenia

wykonywanych

robót

budowlanych do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące projektu
zagospodarowania

działki

lub

terenu

oraz

projektu

architektoniczno-

budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian.>
[1a. W przypadku istotnego odstąpienia od projektu budowlanego z naruszeniem art. 36a ust.
1a, przepisy ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.]
<1a. W przypadku istotnego odstąpienia od projektu zagospodarowania działki lub
terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego z naruszeniem art. 36a ust. 1a,
przepisy ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.>
2. W przypadku wydania nakazu, o którym mowa w art. 50a pkt 2, decyzje, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 lub 3, wydaje się po wykonaniu obowiązku określonego w tym nakazie.
3. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, organ nadzoru budowlanego sprawdza
wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i wydaje decyzję:
1) o stwierdzeniu wykonania obowiązku albo
2) w przypadku niewykonania obowiązku - nakazującą zaniechanie dalszych robót
budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do
stanu poprzedniego.
4. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, organ nadzoru budowlanego sprawdza
wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję w sprawie
zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych
albo - jeżeli budowa została zakończona - o zatwierdzeniu projektu budowlanego
zamiennego. W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie.
5. W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, organ
nadzoru budowlanego

wydaje decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót

budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do
stanu poprzedniego.
6. Przepisów ust. 4 i 5 dotyczących pozwolenia na użytkowanie nie stosuje się do robót
budowlanych innych niż budowa [bądź przebudowa] obiektu budowlanego lub jego
części.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 72 7. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli roboty budowlane, w
przypadkach innych niż określone w art. 48 [albo w art. 49b], zostały wykonane w
sposób, o którym mowa w art. 50 ust. 1.

[Art. 52.
Inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany na swój koszt
dokonać czynności nakazanych w decyzji, o której mowa w art. 48, art. 49b, art. 50a oraz art.
51.]
<Art. 52.
1. Obowiązki, w formie nakazów i zakazów, określone w postanowieniach i decyzjach, o
których mowa w niniejszym rozdziale, nakłada się na inwestora. Jeżeli roboty
budowlane zostały zakończone lub wykonanie postanowienia albo decyzji przez
inwestora jest niemożliwe, obowiązki te, nakłada się na właściciela lub zarządcę
obiektu budowlanego.
2. Koszty związane z wykonaniem obowiązków, o których mowa w ust. 1, ponosi
inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego.>

<Art. 53a.
1. Postępowania uregulowane w niniejszym rozdziale wszczyna się z urzędu.
2. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego może wystąpić do organu nadzoru
budowlanego z żądaniem wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego.>
<Rozdział 5b
Zakończenie budowy>

Art. 54.
[1. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na
budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, 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.]
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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.>
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
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. 55.
1. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o
pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
1) na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on
zaliczony do kategorii:
a) V, IX-XVI,
b) XVII - z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni
samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,
c) XVIII - z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie,
hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne,
lokomotywownie,

wagonownie,

strażnice

przejazdowe

i

myjnie

taboru

kolejowego,
d) XX,
e) XXII - z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,
f) XXIV - z wyjątkiem stawów rybnych,
g) XXVII - z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg
brzegowych oraz rowów melioracyjnych,
h) XXVIII-XXX
- o których mowa w załączniku do ustawy;
2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;
3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem
wszystkich robót budowlanych.
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1) obiekt budowlany lub jego część;
2) niektóre z obiektów budowlanych objętych jedną decyzją o pozwoleniu na
budowę lub zgłoszeniem budowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2.
1b. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być wydana, jeżeli oddawane do
użytkowania obiekty budowlane lub ich części mogą samodzielnie funkcjonować
zgodnie z przeznaczeniem.>
2. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z
wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

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) projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b
ust. 2;>
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
3) oświadczenie

o

właściwym

zagospodarowaniu

terenów

przyległych,

jeżeli

eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania;
[4) protokoły badań i sprawdzeń;]
<4) protokoły badań i sprawdzeń:
a) przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62
ust. 6,
b) o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze
technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667), o ile dotyczy;>
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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 oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu,
sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;
6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
7) (uchylony);
7a) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie
warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z
2019 r. poz. 60, 235 i 730), o ile jest wymagane;
8) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1
ustawy z 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. 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.>
2. [W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w
skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie
potrzeby także uzupełniający opis.] <W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny
od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu
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dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust.
1, inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu
zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, z
naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis tych zmian.>W
takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został
ustanowiony.
3. Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, albo do
zawiadomienia w przypadku, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, oświadczenia o braku
sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56.
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. W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego
części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, organ nadzoru budowlanego wymierza karę z
tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka
opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.]
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.

Art. 59a.
[1. Organ nadzoru budowlanego przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową
kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami
określonymi w pozwoleniu na budowę.]
<1. Organ nadzoru budowlanego przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową
kontrolę budowy w zakresie jej zgodności z ustaleniami i warunkami, określonymi w
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz z projektem budowlanym.>
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1) zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;
2) [zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w
zakresie:
a) charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy,
wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,]
<zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym i
technicznym, w zakresie:
a) charakterystycznych parametrów technicznych w zakresie powierzchni
zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,>
b) wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu
budowlanego,
c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),
d) wykonania urządzeń budowlanych,
[e) zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających
użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,]
<e) wykonania instalacji zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem,>
f) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze - w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku
mieszkalnego wielorodzinnego;
<2a) spełnienia warunków wskazanych w art. 55 ust. 1b, jeżeli przystąpienie do
użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich
robót budowlanych;>
3) wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i
bezpieczeństwa pożarowego;
4) w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących
obiektów

budowlanych

nieprzewidzianych

do

dalszego

użytkowania

lub

tymczasowych obiektów budowlanych - wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął
termin rozbiórki określony w pozwoleniu;
5) uporządkowania terenu budowy.
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1. Organ nadzoru budowlanego, po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, sporządza
protokół w trzech egzemplarzach. [Jeden egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi
bezzwłocznie po przeprowadzeniu kontroli, drugi egzemplarz przekazuje się organowi
wyższego stopnia, a trzeci pozostaje we właściwym organie.] <Jeden egzemplarz
protokołu doręcza się inwestorowi niezwłocznie po przeprowadzeniu kontroli, drugi
egzemplarz przekazuje się organowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje w organie
nadzoru budowlanego.>
1a. Dopuszcza się przekazanie protokołu organowi wyższego

stopnia w postaci

elektronicznej. W takim przypadku sporządza się dwa egzemplarze protokołu, a protokół
w postaci elektronicznej przekazuje się również Głównemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się przez okres istnienia obiektu
budowlanego.
<2a. Protokół zawiera:
1) imię, nazwisko osób uczestniczących w kontroli, a także numer uprawnień
budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, jeżeli ich
posiadanie jest wymagane;
2) adres i kategorię obiektu budowlanego;
3) informacje niezbędne do ustalenia przebiegu i wyniku przeprowadzonej kontroli;
4) ustalenia dotyczące zgodności wykonania obiektu budowlanego z warunkami
określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz projektem budowlanym.>
[3. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór protokołu
obowiązkowej kontroli.]
<3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór
protokołu obowiązkowej kontroli, mając na względzie konieczność ujednolicenia i
zapewnienia przejrzystości protokołu.>
[4. Wzór protokołu powinien obejmować w szczególności informacje dotyczące danych
osobowych osób uczestniczących w kontroli oraz informacje niezbędne do ustalenia
przebiegu i wyniku przeprowadzonej kontroli, w tym: adres i kategorię obiektu
budowlanego, ustalenia dotyczące zgodności wykonania obiektu budowlanego z
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budowę.]
<Art. 59h.
Nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli upłynęło 5 lat
od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna. Przepis
art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

Art. 59i.
1. W przypadku stwierdzenia użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z
naruszeniem przepisów art. 54 i art. 55, organ nadzoru budowlanego poucza
inwestora lub właściciela, że obiekt budowlany nie może być użytkowany bez
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonania skutecznego
zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.
2. Organ nadzoru budowlanego potwierdza pouczenie wpisem w protokole kontroli, a w
przypadku nieobecności inwestora lub właściciela doręcza pouczenie na piśmie.
3. Organ nadzoru budowlanego, po upływie 60 dni od dnia doręczenia pouczenia,
sprawdza, czy obiekt budowlany lub jego część jest nadal użytkowany z naruszeniem
art. 54 i art. 55.
4. W przypadku niezaprzestania użytkowania, o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru
budowlanego, w drodze postanowienia, wymierza karę z tytułu nielegalnego
użytkowania obiektu budowlanego. Do kary stosuje się odpowiednio przepisy art.
59f, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.
5. Po upływie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 4, organ
nadzoru budowlanego sprawdza, czy obiekt budowlany lub jego część jest nadal
użytkowany z naruszeniem przepisów art. 54 i art. 55.
6. Jeżeli organ nadzoru budowlanego stwierdzi dalsze użytkowanie obiektu
budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i art. 55, pomimo
wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 4, ponownie wymierza karę z tytułu
nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego w drodze postanowienia. Do kary
stosuje się odpowiednio przepisy art. 59f, z tym że stawka opłaty podlega
pięciokrotnemu podwyższeniu.
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kolejne postanowienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia
wydania poprzedniego postanowienia.
8. Na postanowienia, o których mowa w ust. 4 i 6, przysługuje zażalenie.
9. Wpływy z kar, o których mowa w ust. 4 i 6, stanowią dochód budżetu państwa.
10. Do kar, o których mowa w ust. 4 i 6, stosuje się odpowiednio przepisy działu III
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia
organu podatkowego, z wyjątkiem określonych w ust. 4 i 6, przysługują wojewodzie.
11. Do kar, o których mowa w ust. 4 i 6, stosuje się przepisy art. 59g ust. 3, 4 i 6.>

Art. 62.
1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela
lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy
atmosferyczne

i

niszczące

działania

czynników

występujących

podczas

użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i
przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego
oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji
elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu,
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz
uziemień instalacji i aparatów;
3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w
terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni
zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni
dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana
bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej
kontroli;
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- 81 4) bezpiecznego

użytkowania

obiektu

każdorazowo

w

przypadku

wystąpienia

okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;
4a) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się
w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub
użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki
określone w art. 5 ust. 2.
5) (uchylony);
6) (uchylony).
1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania
zaleceń z poprzedniej kontroli.
1b. (uchylony).
2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i
zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
[b) wymienionych w art. 29 ust. 1.]
<b)wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2, z wyłączeniem sieci gazowych.>
2a. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 4a, właściciel lub zarządca jest zobowiązany
przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia.
3. Organ nadzoru budowlanego - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego
obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub
zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie
kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu
technicznego obiektu lub jego części.
4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5-6a, przeprowadzają osoby
posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o
których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające
kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji
oraz sieci energetycznych i gazowych.
6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c,
powinny przeprowadzać:
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przewodów

dymowych

oraz

grawitacyjnych

przewodów

spalinowych

i

wentylacyjnych;
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu
do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów
przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów
kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń
mechanicznych.
6a. Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą
przeprowadzać

także

upoważnieni

pracownicy

państwowej

służby

do

spraw

bezpieczeństwa budowli piętrzących.
7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich
częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu, o którym
mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2.
<Art. 62a.
1. Z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1, osoba przeprowadzająca kontrolę
sporządza protokół.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) datę przeprowadzenia kontroli;
2) imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w
której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu
budowlanego;
4) określenie

kontrolowanego

obiektu

budowlanego

umożliwiające

jego

identyfikację;
5) zakres kontroli;
6) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości,
jeżeli zostały stwierdzone;
7) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
8) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na
szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych
czynników, w przypadku kontroli tych elementów;
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kontroli.
3. W zaleceniach wskazuje się:
1) czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
2) termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 1.
4. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie zaświadczeń, o których
mowa w art. 12 ust. 7, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w
odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w
art. 62 ust. 5.>
Art. 64.
1. Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu
budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem
sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą
dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli
stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu
budowlanego.
2. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie
obejmuje właścicieli i zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
[b) wymienionych w art. 29 ust. 1;]
<b)wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2, z wyłączeniem sieci gazowych.>
3) dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu
mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.
3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoły z kontroli systemu ogrzewania
i systemu klimatyzacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984 oraz z 2019 r. poz.
730), oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki
energetycznej oraz dokumenty, o których mowa w art. 60, są dołączone do książki obiektu
budowlanego.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 84 4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór książki obiektu budowlanego
i sposób jej prowadzenia.
Art. 71.
1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w
szczególności:
1) (uchylony);
2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności
zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne,
higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń;
3)

(27)

podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 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.
2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia
organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić
dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic
nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i
sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której
zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego
oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i
rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego
sposobu

użytkowania

obiektu

budowlanego

z

ustaleniami

obowiązującego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
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techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez
ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
6)

(28)

w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane

odrębnymi

przepisami,

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.
<2a. W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części
działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego – do zgłoszenia, o
którym mowa w ust. 2, należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych.>
3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektonicznobudowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia,
w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia,
wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może
nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ administracji
architektoniczno-budowlanej, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po
upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
4a. (uchylony).
4b. Do sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.
4c. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu przed upływem terminu,
o którym mowa w ust. 4, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust.
4, oraz uprawnia inwestora do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub
jego części.
5. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona
zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia
na budowę;
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ustalenia

obowiązującego

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego albo decyzji o warunkach budowy
i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;
3) może spowodować niedopuszczalne:
a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla
terenów sąsiednich.
6. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
wymaga wykonania robót budowlanych:
1) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w sprawie
zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;
[2) objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się
odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4.]
<2) objętych obowiązkiem zgłoszenia – do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2,
stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2–3.>
7. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.
8. (29) (uchylony).
<9. Przepisów ust. 2–7 nie stosuje się do obiektów budowlanych zlokalizowanych na
terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.>

<Art. 72a.
Postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 62 ust. 3, art. 66 ust. 1,
art. 67 ust. 1, art. 68 oraz art. 71a ust. 4, wszczyna się z urzędu.>

Art. 80.
1. Zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonują, z zastrzeżeniem ust. [3 i] 4,
następujące organy:
1) starosta;
2) wojewoda;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 87 3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
2. Zadania nadzoru budowlanego wykonują, z zastrzeżeniem ust. [3 i] 4, następujące organy:
1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego;
2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako
kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej
administracji wojewódzkiej;
3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
3. (uchylony).
4. Administrację architektoniczno-budowlaną i nadzór budowlany w dziedzinie górnictwa
sprawują organy określone w odrębnych przepisach.

Art. 82.
1. Do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej należą sprawy
określone w ustawie i niezastrzeżone do właściwości innych organów.
2. Organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, z zastrzeżeniem
ust. 3 i 4, jest starosta.
3. Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w
stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót
budowlanych:
1) usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich
wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na
innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
2)

(30)

hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych

obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z
obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych;
3) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami
służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w
granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z
użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z
obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
3a) usytuowanych na obszarze kolejowym;
<3aa) linii kolejowych wraz z infrastrukturą kolejową, obiektami, urządzeniami,
służącymi do utrzymania tej infrastruktury i transportu kolejowego oraz sieciami
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konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy linii
kolejowej;>
4) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
5) usytuowanych na terenach zamkniętych;
5a) dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których
mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 404 oraz z 2019 r.
poz. 630);
5b) elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o
inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych;
5c) inwestycji KZN;
6) (uchylony).
4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, także inne niż wymienione w ust.
3 obiekty i roboty budowlane, w sprawach których organem pierwszej instancji jest
wojewoda.
Art. 82b.
1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej:
[1) prowadzą rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na
budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a,
a także przekazują do organu wyższego stopnia wprowadzone do nich dane;
1a) prowadzą odrębny rejestr wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu
na budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i
19a, dotyczący terenów zamkniętych;
2) przekazują bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego:
a) kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym
projektem budowlanym,
b) kopie ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz
z tym projektem,
c) kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa
budowlanego;]
<1) prowadzą rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na
budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3,
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Nadzoru Budowlanego wprowadzone do nich dane;
1a) prowadzą odrębny rejestr wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o
pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29
ust. 1 pkt 1–3, dotyczący terenów zamkniętych;
2) przekazują bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego:
a) kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym
projektem

zagospodarowania

działki

lub

terenu

oraz

projektem

architektoniczno-budowlanym,
b) kopie

ostatecznych

odrębnych

decyzji

o

zatwierdzeniu

projektu

zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektonicznobudowlanego wraz z tym projektem,
c) kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów
prawa budowlanego;>
3) uczestniczą, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach
inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępniają wszelkie dokumenty i informacje
związane z tymi czynnościami.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzony jest w formie elektronicznej. Dane
wprowadza się do rejestru i przesyła drogą elektroniczną do organu wyższego stopnia na
bieżąco.
3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, może być prowadzony przez wojewodę w postaci
papierowej. W takim przypadku wojewoda uwierzytelnioną kopię rejestru przekazuje do
organu wyższego stopnia do piątego dnia każdego miesiąca lub, jeżeli dzień ten jest
dniem wolnym od pracy, pierwszego dnia roboczego po tym terminie.
3a. W rejestrze wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę
zamieszcza się następujące dane:
1) w zakresie dotyczącym wniosków o pozwolenie na budowę:
a) nazwę i adres organu administracji architektoniczno-budowlanej,
b) numer lub numery ewidencyjne wniosku,
c) datę wpływu wniosku i datę rejestracji wniosku,
d) imię i nazwisko albo nazwę inwestora,
e) adres zamieszkania lub siedziby inwestora,
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rodzaju i kategorii obiektu budowlanego, a w przypadku budynku także jego
kubatury, oraz nazwy, rodzaju i adresu zamierzenia budowlanego,
g) imię i nazwisko oraz numer uprawnień budowlanych projektanta opracowującego
projekt budowlany, który został załączony do wniosku,
h) informacje o:
– wezwaniu inwestora do uzupełnienia braków na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu
postępowania administracyjnego w zakresie: daty wysłania wezwania, daty
uzupełnienia braków oraz liczby dni związanych z uzupełnieniem braków,
– wycofaniu wniosku przez inwestora oraz datę jego wycofania,
– przekazaniu wniosku zgodnie z właściwością,
– pozostawieniu wniosku bez rozpoznania,
i) inne uwagi organu;
2) w zakresie dotyczącym decyzji o pozwoleniu na budowę:
a) nazwę i adres organu administracji architektoniczno-budowlanej wydającego
decyzję,
b) numer lub numery ewidencyjne wniosku,
c) datę wpływu wniosku i datę rejestracji wniosku,
d) informację o wezwaniu inwestora do:
– uzupełnienia braków na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego i datę uzupełnienia braków,
– uzupełnienia braków na podstawie art. 35 ust. 3 w zakresie: daty wysłania
postanowienia, daty uzupełnienia braków oraz liczby dni związanych z
uzupełnieniem braków,
e) numer lub numery ewidencyjne decyzji,
f) datę wydania decyzji,
g) informacje o rozstrzygnięciu zawartym w decyzji,
h) informacje dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na
budowę w zakresie: daty zawieszenia postępowania, daty podjęcia postępowania
oraz liczby dni trwania zawieszenia postępowania,
i) informacje o:
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dokumentów do konserwatora, daty otrzymania uzgodnień oraz liczby dni trwania
uzgodnienia,
– innych przyczynach wydłużenia terminu wydania decyzji w zakresie: przyczyn
wydłużenia terminu oraz liczby dni trwania wydłużenia,
– przekroczeniu ustawowego terminu wydania decyzji w zakresie kalendarzowej
liczby dni prowadzenia postępowania, liczby dni wskazującej czas prowadzenia
postępowania po odjęciu okoliczności wskazanych w art. 35 ust. 8 i liczby dni
wskazującej przekroczenie terminu, o którym mowa w art. 35 ust. 6,
j) inne uwagi.
4. (uchylony).
4a. [W rejestrze zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a,
zamieszcza się następujące dane:]
<W rejestrze zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3,
zamieszcza się następujące dane:>
1) nazwę i adres organu administracji architektoniczno-budowlanej;
2) numer lub numery ewidencyjne zgłoszenia;
3) datę wpływu zgłoszenia i datę rejestracji zgłoszenia;
4) imię i nazwisko albo nazwę inwestora;
5) adres zamieszkania lub siedziby inwestora;
6) informacje dotyczące obiektu budowlanego i zamierzenia budowlanego w zakresie:
rodzaju i kategorii obiektu budowlanego, a w przypadku budynku także jego kubatury,
oraz nazwy, rodzaju i adresu zamierzenia budowlanego;
7) imię i nazwisko oraz numer uprawnień budowlanych projektanta opracowującego
projekt budowlany, który został załączony do zgłoszenia;
8) informacje o:
a) wezwaniu inwestora do uzupełnienia braków na podstawie art. 30 ust. 5c w zakresie:
daty wysłania postanowienia i daty uzupełnienia braków,
b) wycofaniu zgłoszenia przez inwestora oraz datę jego wycofania,
c) przekazaniu zgłoszenia zgodnie z właściwością,
d) pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania;
9) datę zamieszczenia informacji o doręczeniu zgłoszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 92 10) informacje w zakresie decyzji o wniesieniu sprzeciwu:
a) numer lub numery ewidencyjne decyzji,
b) data wydania decyzji,
c) data nadania decyzji albo wprowadzenia do systemu, zgodnie z art. 30 ust. 6a;
11) informację o niewniesieniu sprzeciwu;
12) inne uwagi.
5. (uchylony).
[6. Rejestry wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr
zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, są
prowadzone w sposób uniemożliwiający zmianę dokonanych wpisów.]
<6. Rejestry wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz
rejestr zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3, są
prowadzone w sposób uniemożliwiający zmianę dokonanych wpisów.>
7. Dane, o których mowa w ust. 3a i 4a, są jawne i publikowane na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 3a pkt 1 lit. e i lit. i oraz w pkt
2 lit. i tiret trzecie i lit. j oraz w ust. 4a pkt 5 i 12, oraz danych zawartych w rejestrach, o
których mowa w ust. 1 pkt 1a.
[8. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób
prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na
budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a,
2b i 19a, uwzględniając dane i informacje podlegające wpisowi do rejestru.]
<8. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób
prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na
budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1
pkt 1–3, uwzględniając konieczność zapewnienia spójności i kompletności danych i
informacji podlegających wpisowi do rejestru.>

Art. 83.
[1. Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu pierwszej
instancji, należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 37 ust. 3, art. 40 ust. 2,
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1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i
3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78
oraz art. 97 ust. 1.]
<1. Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu
pierwszej instancji, należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 37 ust. 3,
art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 48–51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4 i 8, art. 59, art.
59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 59i, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust.
3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art.
75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.>
2. Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.
3. Do właściwości wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu pierwszej
instancji, należą zadania i kompetencje określone w ust. 1, w sprawach, o których mowa
w art. 82 ust. 3 i 4, oraz zadania i kompetencje określone w art. 7b ustawy z dnia 20 maja
2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

[Art. 90.
Kto, w przypadkach określonych w art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt
2, wykonuje roboty budowlane,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.]

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) dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 28 lub
art. 31 ust. 2,
[4) przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań
określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45,]
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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)

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

roboty budowlane,>
podlega karze grzywny.

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z
późn. zm.)
Art. 18.
1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, do którego należy:
1) wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych;
2) realizacja budżetu państwa w zakresie dróg krajowych.
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potrzeby obrony państwa zgodnie z zaleceniami ministra właściwego do spraw
transportu;
2. Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad należy również:
1) współudział w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg;
1a) gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych;
2) przygotowanie dróg krajowych, których jest zarządcą, na potrzeby obrony państwa;
3) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;
4) współpraca

z

administracjami

drogowymi

innych

państw

i

organizacjami

międzynarodowymi;
5) współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie rozbudowy i utrzymania
infrastruktury drogowej;
6) zarządzanie ruchem na drogach krajowych;
6a) ochrona zabytków drogownictwa;
7) wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i koordynowaniem budowy i
eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji, autostrad płatnych, w tym:
a) prowadzenie prac studialnych dotyczących autostrad płatnych, przygotowywanie
dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko - na etapie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, o
którym mowa w przepisach o ochronie środowiska,
b) współpraca

z

organami

właściwymi

w

sprawach

zagospodarowania

przestrzennego, obrony narodowej, geodezji i gospodarki gruntami, ewidencji
gruntów i budynków, scalania i wymiany gruntów, melioracji wodnych, ochrony
gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska oraz ochrony zabytków,
c) nabywanie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości pod autostrady i
gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do nieruchomości,
d) opracowywanie projektów kryteriów oceny ofert w postępowaniu przetargowym i
przeprowadzanie postępowań przetargowych,
e) (uchylona),
f) uzgadnianie [projektu budowlanego] <projektu zagospodarowania działki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego> autostrady
lub jej odcinka w zakresie zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi
dotyczącymi autostrad płatnych,
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umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady,
h) wykonywanie innych zadań, w sprawach dotyczących autostrad, określonych przez
ministra właściwego do spraw transportu;
8)

(54)

(uchylony);

8a)

(55)

(uchylony);

9)

(56)

(uchylony);

9a)

(57)

dostosowywanie autostrad płatnych do poboru opłat za przejazd autostradą

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27
października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym;
9b)

(58)

współpraca z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego w zakresie

dostosowania infrastruktury dróg krajowych do poboru opłaty elektronicznej oraz
opłaty za przejazd autostradą;
10) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o
drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia oraz umowy zawartej w trybie art.
6 ust. 1 tej ustawy.
UWAGA:
pominięto ust. 3 – 16
Art. 29.
1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości
przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia
zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas
istniejących należy do zarządcy drogi.
3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na czas
nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 5. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się
miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę
zjazdu - jego parametry techniczne, a także zamieszcza się, w przypadku obu zezwoleń,
pouczenie o obowiązku:
1) przed rozpoczęciem robót budowlanych:
a) dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
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2)

uzgodnienia z zarządcą drogi [projektu budowlanego] <projektu zagospodarowania
działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego> zjazdu - o ile
[projekt budowlany] <projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany>jest wymagany.

<3a. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dołącza się do wniosku o pozwolenie na
budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.>
4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu
lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
5. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wygasa,
jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
6. Budowa lub przebudowa zjazdu na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie
wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Art. 38.
1. Istniejące w pasie drogowym obiekty budowlane i urządzenia niezwiązane z gospodarką
drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i
nie zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi, mogą pozostać w dotychczasowym
stanie.
2. Przebudowa lub remont obiektów budowlanych lub urządzeń, o których mowa w ust. 1,
wymaga zgody zarządcy drogi, a w przypadku gdy planowane roboty są objęte
obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, również uzgodnienia [projektu
budowlanego] <projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego> .
3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia
wystąpienia z wnioskiem o taką zgodę. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się
jako wyrażenie zgody. Odmowa wyrażenia zgody następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
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1. Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować
niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz
zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się:
1) lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
2) włóczenia po drogach oraz porzucania na nich przedmiotów lub używania pojazdów
niszczących nawierzchnię drogi;
3) poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia
lub w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego;
4) samowolnego ustawiania, zmieniania i uszkadzania znaków drogowych i urządzeń
ostrzegawczo-zabezpieczających;
5) umieszczania reklam:
a) imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
b) poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych;
6) umieszczania urządzeń zastępujących obowiązujące znaki drogowe;
7) niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania
drogi;
8) zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego;
9) odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub
zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi;
10) wypasania zwierząt gospodarskich;
11) rozniecania ognisk w pobliżu drogowych obiektów inżynierskich i przepraw
promowych oraz przejeżdżania przez nie z otwartym ogniem;
12) usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych.
1a. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy
infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.) oraz urządzeń służących do
doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, w tym
punktów ładowania stanowiących część infrastruktury ładowania drogowego transportu
publicznego, oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności
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wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają.
2. (uchylony).
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów
budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem
właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie
nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7 lub w art. 22
ust. 2, 2a lub 2c. Jednakże właściwy zarządca drogi:
1) może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i
infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie
spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań
wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z
tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg;
1a) odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury
telekomunikacyjnej, jeżeli w kanale technologicznym istnieją wolne zasoby;
2) odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli ich
umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń,
lub zmniejszenie jej trwałości, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w
przypadkach, gdy reklamy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 42a.
3a. W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób,
miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed
rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót
budowlanych;
2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, [projektu
budowlanego] <projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego> obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3;
3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego
prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urządzenia.
UWAGA:
pominięto ust. 3aa – 8
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 100 Art. 42.
1. Zabrania się umieszczania nadziemnych urządzeń liniowych, w szczególności linii
energetycznej, telekomunikacyjnej, rurociągu, taśmociągu, wzdłuż pasów drogowych,
poza terenem zabudowy, w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa, z zastrzeżeniem
ust. 2 i 3.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z potrzebami obronnymi i
zadaniami na rzecz obronności kraju oraz ochrony środowiska umieszczenie urządzenia
liniowego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 może nastąpić za zgodą zarządcy
drogi, którą zarządca drogi wydaje inwestorowi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę
lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych. Przepis art. 38 ust. 3
stosuje się odpowiednio.
3. Urządzenia liniowe, o których mowa w ust. 1, mogą być umieszczane:
1) na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi - na skarpach nasypów
drogowych, z wyjątkiem nasypów spełniających jednocześnie funkcję wałów
przeciwpowodziowych, a w przypadku braku takiej możliwości - na krawędzi korony
drogi,
2) na terenach górskich, zalesionych i w parkach narodowych - w pasie drogowym poza
koroną drogi
- na warunkach określonych przez zarządcę drogi i za jego zgodą. Przepis art. 38 ust. 3
stosuje się odpowiednio.
4. Zarządca drogi wydaje zgodę, o której mowa w ust. 3, przed uzyskaniem przez inwestora
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.
<5. Zgody, o których mowa w ust. 2 i 4, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę
oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.>

Art. 43.
1. Obiekty budowlane przy drogach oraz niebędące obiektami budowlanymi reklamy
umieszczone przy drogach poza obszarami zabudowanymi, powinny być usytuowane w
odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:

Lp.

Rodzaj drogi

W terenie

Poza terenem zabudowy
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1

Autostrada

30 m

50 m

2

Droga ekspresowa

20 m

40 m

3

Droga ogólnodostępna
a) krajowa

10 m

25 m

b) wojewódzka,

8m

20 m

6m

15 m

powiatowa
c) gminna

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy
drodze, o której mowa w ust. 1 lp. 3 tabeli, w odległości mniejszej niż określona w ust. 1,
może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, wydaną przed uzyskaniem przez
inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania
robót budowlanych. Przepis art. 38 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
<2a. Zgodę, o której mowa w ust. 2, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę
oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.>
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się przy sytuowaniu reklam poza terenem zabudowy.

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1372, 1518 i 1593)
Art. 6.
1. Właściwe urzędy, instytucje, organizacje, przedsiębiorcy lub osoby fizyczne są obowiązane
uwzględnić wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej przy zagospodarowaniu i
uzbrajaniu terenu.
2. Autorzy dokumentacji projektowej są obowiązani zapewnić jej zgodność z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej.
2a. (uchylony).
3. Obowiązek spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej ciąży także na wytwórcy
maszyn, urządzeń i innych wyrobów oraz nabywcy licencji zagranicznych lub maszyn,
urządzeń i innych wyrobów pochodzących z importu.
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innych wyrobów.
5. Rozpoczęcie eksploatacji nowej, przebudowanej lub wyremontowanej budowli, obiektu lub
terenu, maszyny, urządzenia lub instalacji albo innego wyrobu może nastąpić wyłącznie,
gdy:
1) zostały spełnione wymagania przeciwpożarowe;
2) sprzęt, urządzenia pożarnicze i ratownicze oraz środki gaśnicze zapewniają skuteczną
ochronę przeciwpożarową.
6. Inwestor jest obowiązany zawiadomić komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej
Straży Pożarnej właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji o zakończeniu budowy
obiektu budowlanego istotnego ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia,
zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym
miejscowym zagrożeniem i o zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, w celu zajęcia
przez tego komendanta stanowiska, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.).
[7. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej przy zajmowaniu stanowiska
niezwłocznie zawiadamia właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej i właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej oraz organ
nadzoru budowlanego o zastrzeżeniach do rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym
uzgodnionym pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej przez
rzeczoznawcę

do

spraw

zabezpieczeń

przeciwpożarowych,

zwanego

dalej

"rzeczoznawcą".]
<7. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej przy zajmowaniu
stanowiska niezwłocznie zawiadamia właściwego komendanta wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej i właściwy organ administracji architektonicznobudowlanej oraz organ nadzoru budowlanego o zastrzeżeniach do rozwiązań
zawartych

w

projekcie

zagospodarowania

działki

lub

terenu,

projekcie

architektoniczno-budowlanym lub projekcie technicznym, uzgodnionym pod
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zwanego dalej „rzeczoznawcą”.>
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1. Wymagania ochrony przeciwpożarowej dotyczące obiektów budowlanych lub terenów
mogą

być

w

przypadkach

określonych

w

przepisach

dotyczących

ochrony

przeciwpożarowej spełnione w sposób inny niż określony w tych przepisach, jeżeli
proponowane rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej
ograniczają możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia:
1) zapewniają zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas;
2) zapewniają ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz obiektu
budowlanego;
3) zapewniają ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty
budowlane lub tereny przyległe;
4) zapewniają możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
5) uwzględniają bezpieczeństwo ekip ratowniczych.
2. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla miejsca lokalizacji
inwestycji na uzasadniony ekspertyzą techniczną wniosek inwestora lub właściciela
obiektu budowlanego lub terenu, którego dotyczą rozwiązania zamienne w stosunku do
wymagań ochrony przeciwpożarowej, może, w drodze postanowienia, na które służy
zażalenie:
1) wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych;
2) wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych pod warunkiem spełnienia
dodatkowych wymagań określonych w postanowieniu;
3) nie wyrazić zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych.
<3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również przy stosowaniu rozwiązań zamiennych w
stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadkach określonych w art.
9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
z późn. zm.).>
[Art. 6b.
Projekt budowlany obiektu budowlanego istotnego ze względu na konieczność zapewnienia
ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym
miejscowym zagrożeniem oraz projekt urządzenia przeciwpożarowego wymagają uzgodnienia
z rzeczoznawcą pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
zwanego dalej "uzgodnieniem".]
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Projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz
projekt techniczny, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane, obiektu budowlanego istotnego ze względu na konieczność zapewnienia
ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub
innym miejscowym zagrożeniem oraz projekt urządzenia przeciwpożarowego,
wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą pod względem zgodności z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej, zwanego dalej „uzgodnieniem”.>

Art. 6c.
[W przypadku gdy projekt budowlany obiektu budowlanego zawiera rozwiązania inne niż
wynikające z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, rzeczoznawca może
uzgodnić projekt budowlany, jeżeli dołączono do niego:]
<W

przypadku

gdy

projekt

zagospodarowania

działki

lub

terenu,

projekt

architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny obiektu budowlanego, zawiera
rozwiązania

inne

niż

wynikające

z

przepisów

dotyczących

ochrony

przeciwpożarowej, rzeczoznawca może uzgodnić te projekty, jeżeli dołączono do
nich:>
1) zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o którym mowa w art. 9
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2) zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych albo zgodę na zastosowanie rozwiązań
zamiennych wyrażoną pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań.

[Art. 6d.
1. Rzeczoznawca może uzgodnić projekt budowlany obiektu budowlanego bez uwag lub z
uwagami. Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu budowlanego potwierdza się przez
opatrzenie go pieczęcią i podpisem.
2. Rzeczoznawca przesyła zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu
budowlanego komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej właściwemu
dla miejsca lokalizacji inwestycji w terminie 14 dni od dnia uzgodnienia projektu
budowlanego.
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i lokalizację obiektu oraz dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu
budowlanego.
4. W przypadku projektu budowlanego obiektu budowlanego, któremu na podstawie
przepisów o ochronie informacji niejawnych nadano klauzulę "tajne" albo "ściśle tajne",
nie sporządza się zawiadomienia o jego uzgodnieniu.]

<Art. 6d.
1. Rzeczoznawca może uzgodnić projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt
projekt

architektoniczno-budowlany,

techniczny

oraz

projekt

urządzenia

przeciwpożarowego bez uwag lub z uwagami. Uzgodnienie projektu potwierdza się
przez opatrzenie ich pieczęcią i podpisem.
2. Rzeczoznawca przesyła zawiadomienie o uzgodnieniu projektu zagospodarowania
działki

lub

technicznego

terenu,

projektu

komendantowi

architektoniczno-budowlanego

wojewódzkiemu

Państwowej

oraz

projektu

Straży

Pożarnej

właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji w terminie 14 dni od dnia uzgodnienia
projektu

zagospodarowania

działki

lub

terenu,

projektu

architektoniczno-

budowlanego lub projektu technicznego.
3. Zawiadomienie o uzgodnieniu zawiera oznaczenie autora projektu zagospodarowania
działki

lub

terenu,

projektu

architektoniczno-budowlanego

oraz

projektu

technicznego, nazwę i lokalizację obiektu oraz dane dotyczące warunków ochrony
przeciwpożarowej obiektu budowlanego.
4.

W

przypadku

projektu

zagospodarowania

działki

lub

terenu,

projektu

architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego obiektu budowlanego,
któremu na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, nadano klauzulę
„tajne” albo „ściśle tajne”, nie sporządza się zawiadomienia o jego uzgodnieniu.>

Art 6e.
[1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla miejsca lokalizacji
obiektu do dnia uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie unieważnia uzgodnienie
projektu budowlanego obiektu budowlanego, który zawiera rozwiązania niezgodne z
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej mające istotny wpływ na stan bezpieczeństwa
pożarowego obiektu budowlanego.
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- 106 2. Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu budowlanego unieważnia się w drodze
postanowienia, na które przysługuje zażalenie.]
<1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla miejsca
lokalizacji obiektu do dnia uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie unieważnia
uzgodnienie

projektu

zagospodarowania

architektoniczno-budowlanego

lub

projektu

działki

lub

technicznego,

terenu,
który

projektu
zawiera

rozwiązania niezgodne z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej mające istotny
wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego.
2.

Uzgodnienie

projektu

zagospodarowania

działki

lub

terenu,

projektu

architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego, unieważnia się w drodze
postanowienia, na które przysługuje zażalenie.>
3. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej informuje niezwłocznie właściwy
organ administracji architektoniczno-budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego o
unieważnieniu uzgodnienia.
4. W przypadku unieważnienia uzgodnienia komendant wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej właściwy dla miejsca lokalizacji obiektu budowlanego może na wniosek
inwestora:
1) w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuścić możliwość spełnienia wymagań
ochrony przeciwpożarowej w sposób inny niż określony w przepisach dotyczących
ochrony przeciwpożarowej, jeśli we wniosku wykazano spełnienie warunków, o
których mowa w art. 6a ust. 1; przepis art. 6a ust. 2 stosuje się odpowiednio;
[2) w drodze postanowienia uzgodnić poprawiony lub opracowany na nowo projekt
budowlany obiektu budowlanego.]
<2) w drodze postanowienia uzgodnić poprawiony lub opracowany na nowo projekt
zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany lub
projekt techniczny.>
[5. Inwestor do wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego obiektu budowlanego dołącza
co najmniej 5 egzemplarzy tego projektu.]
<5. Inwestor do wniosku o uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego dołącza co
najmniej 4 egzemplarze tych projektów.>
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1. Projekt budowlany obiektu budowlanego uzgodniony przez komendanta wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej opatruje się pieczęcią organu i przekazuje inwestorowi wraz
z postanowieniem.
2. Jeden egzemplarz projektu budowlanego obiektu budowlanego pozostaje w aktach sprawy
organu.
Art. 6g.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony
życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym
miejscowym zagrożeniem, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia,
2) podstawowe dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego,
które powinny stanowić podstawę uzgodnienia,
3) szczegółowy sposób dokonywania uzgodnień projektu budowlanego,
4) wzór pieczęci potwierdzającej uzgodnienie projektu budowlanego obiektu budowlanego,
5) sposób i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego
- biorąc pod uwagę przeznaczenie i parametry techniczne obiektów budowlanych, w tym
dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, efektywność procesu uzgadniania
projektów budowlanych obiektów budowlanych i zawiadamiania o tym uzgodnieniu oraz
że pieczęć musi identyfikować rzeczoznawcę dokonującego uzgodnienia.]

<Art. 6f.
1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektonicznobudowlany, uzgodniony przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej opatruje się pieczęcią organu i przekazuje inwestorowi wraz z
postanowieniem.
2. Jeden egzemplarz projektu, o którym mowa w ust. 1, pozostaje w aktach sprawy
organu.
3. Do uzgodnienia projektu technicznego przepisy ust. 1 i 2 stosuje się.

Art. 6g.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
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ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub
innym miejscowym zagrożeniem, których projekty zagospodarowania działki lub
terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagają
uzgodnienia,
2) podstawowe dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu
budowlanego, które stanowią podstawę uzgodnienia projektu zagospodarowania
działki

lub

terenu,

projektu

architektoniczno-budowlanego

oraz

projektu

technicznego,
3)

szczegółowy sposób dokonywania uzgodnień projektu zagospodarowania działki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urządzenia przeciwpożarowego,

4) wzór pieczęci potwierdzającej uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego,
5) sposób i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu zagospodarowania działki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego
– biorąc pod uwagę przeznaczenie i parametry techniczne obiektów budowlanych, w
tym dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, efektywność procesu
uzgadniania

projektów

zagospodarowania

działki

lub

terenu,

projektów

architektoniczno-budowlanych oraz projektów technicznych i zawiadamiania o tym
uzgodnieniu oraz że pieczęć musi identyfikować rzeczoznawcę dokonującego
uzgodnienia.>
Art. 11i.
1. Rzeczoznawca jest uprawniony do:
[1) uzgadniania projektów budowlanych obiektów budowlanych i projektów urządzeń
przeciwpożarowych, o których mowa w art. 6b;]
<1) uzgadniania projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektów
architektoniczno-budowlanych, projektów technicznych i projektów urządzeń
przeciwpożarowych, o których mowa w art. 6b;>
2) uzgadniania projektów innych niż określone w art. 6b;
3) sporządzania ekspertyz technicznych i innych opracowań technicznych z zakresu
ochrony przeciwpożarowej;
4) wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 2a.
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[1) prowadzenia i przechowywania przez okres 5 lat ewidencji uzgodnionych projektów
budowlanych obiektów budowlanych oraz kopii zawiadomień o uzgodnieniu tych
projektów, wraz z dowodami ich wysłania;]
<1) prowadzenia i przechowywania przez okres 5 lat ewidencji uzgodnionych
projektów

zagospodarowania

architektoniczno-budowlanych

oraz

działki

lub

projektów

terenu,

technicznych

projektów
oraz

kopii

zawiadomień o uzgodnieniu tych projektów, wraz z dowodami ich wysłania;>
2) udostępniania dokumentów, o których mowa w pkt 1, na żądanie komendantowi
wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej właściwemu dla miejsca lokalizacji
obiektu budowlanego lub właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania
rzeczoznawcy, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej lub osobom
przez nich upoważnionym;
3) zawiadamiania o zmianie swojego miejsca zamieszkania Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej i komendantów wojewódzkich Państwowej Straży
Pożarnej właściwych ze względu na nowe i poprzednie miejsce zamieszkania w
terminie 30 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania;
4) samodzielnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie znajomości
przepisów i stanu wiedzy technicznej dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
[3. Rzeczoznawca nie może uzgadniać opracowanych przez siebie projektów obiektów
budowlanych i projektów urządzeń przeciwpożarowych.]
<3. Rzeczoznawca nie może uzgadniać opracowanego przez siebie projektu
zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego.>
4. Ewidencja uzgodnionych projektów zawiera:
1) imię lub imiona, nazwisko albo nazwę autora dokumentacji projektowej;
2) rodzaj i nazwę projektu;
3) nazwę i adres inwestycji lub obiektu budowlanego;
4) datę uzgodnienia;
[5) datę wysłania zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego;]
<5) datę wysłania zawiadomienia o uzgodnieniu projektu zagospodarowania działki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego;>
6) uwagi.
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na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych nadano klauzulę "tajne" albo
"ściśle tajne".
Art. 11m.
1. Rzeczoznawca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za
szkody wyrządzone w związku z:
[1) uzgadnianiem

projektów

budowlanych

oraz

projektów

urządzeń

przeciwpożarowych;]
<1) uzgadnianiem projektów zagospodarowania działki lub terenu lub projektów
architektoniczno-budowlanych,

projektów

technicznych

oraz

projektów

urządzeń przeciwpożarowych;>
2) wykonywaniem ekspertyz technicznych lub innych opracowań technicznych z zakresu
ochrony przeciwpożarowej.
2. Obowiązek ubezpieczenia nie dotyczy rzeczoznawców niewykonujących czynności, o
których mowa w ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
zakres ubezpieczenia obowiązkowego, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz
minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz
charakter czynności, których dotyczy ubezpieczenie.

Art. 11n.
1. Nadzór nad działalnością rzeczoznawców sprawuje Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej przy pomocy komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.
2. Nadzór nad działalnością rzeczoznawców jest sprawowany w zakresie:
[1) uzgadniania przez nich projektów budowlanych oraz projektów urządzeń
przeciwpożarowych;]
<1) uzgadniania przez nich projektów zagospodarowania działki lub terenu,
projektów

architektoniczno-budowlanych,

projektów

technicznych

oraz

projektów urządzeń przeciwpożarowych;>
2) wykonywania przez nich ekspertyz technicznych lub opinii, o których mowa w
przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
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11i ust. 2 pkt 1 i 3.
3. Nadzór komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej nad działalnością
rzeczoznawców jest sprawowany w stosunku do obiektów budowlanych zlokalizowanych
na terenie województwa - w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, oraz do
rzeczoznawców zamieszkałych na terenie województwa - w zakresie wywiązywania się
przez nich z obowiązków, o których mowa w art. 6d ust. 2 oraz art. 11i ust. 2 pkt 1 i 3.
4. Nadzór nad działalnością rzeczoznawców, którzy zajmują stanowisko komendanta
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, są zatrudnieni w Komendzie Głównej
Państwowej Straży Pożarnej lub zamieszkują poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
sprawuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
5. W ramach sprawowania nadzoru Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i
komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej mogą żądać od:
1) rzeczoznawcy wyjaśnień i dokumentów w zakresie objętym nadzorem;
[2) autora projektu budowlanego, którego uzgodnienie jest przedmiotem postępowania,
od organów administracji architektoniczno-budowlanej lub organów nadzoru
budowlanego, udostępnienia potwierdzonej kopii tego projektu.]
<2) autora

projektu

zagospodarowania

działki

lub

terenu,

projektu

architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego, których uzgodnienie
jest przedmiotem postępowania, od organów administracji architektonicznobudowlanej lub organów nadzoru budowlanego, udostępnienia potwierdzonych
kopii tych projektów.>
[6. Podmioty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, są obowiązane odpowiednio do złożenia
wyjaśnień oraz udostępnienia dokumentów lub potwierdzonej kopii projektu budowlanego
w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania.]
<6. Podmioty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, są obowiązane odpowiednio do złożenia
wyjaśnień oraz udostępnienia dokumentów lub potwierdzonej kopii projektu
zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz
projektu technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania.>
7. W ramach sprawowania nadzoru Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub
komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej mogą przeprowadzać postępowanie
wyjaśniające.
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informacji o możliwości wystąpienia nieprawidłowości w działalności rzeczoznawcy, a
postępowania administracyjnego po upływie 5 lat od:
[1) dnia zakończenia robót budowlanych albo zawiadomienia o zakończeniu budowy lub
wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, w przypadkach
dotyczących uzgodnienia przez rzeczoznawcę projektu budowlanego obiektu
budowlanego;]
<1) dnia zakończenia robót budowlanych albo zawiadomienia o zakończeniu budowy
lub wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, w
przypadkach

dotyczących

uzgodnienia

przez

rzeczoznawcę

projektu

zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego
lub projektu technicznego;>
2) rozpoczęcia

użytkowania

urządzenia

przeciwpożarowego

realizowanego

w

przypadkach innych niż określone w pkt 1.
9. Z postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej sporządza się protokół, który zawiera:
1) oznaczenie miejsca i daty rozpoczęcia i zakończenia postępowania wyjaśniającego;
2) imiona i nazwiska osoby sporządzającej protokół oraz rzeczoznawcy, wobec którego
wszczęto postępowanie wyjaśniające;
3) podstawę wszczęcia postępowania wyjaśniającego;
4) zarzuty

postawione

rzeczoznawcy,

wobec

którego

wszczęto

postępowanie

wyjaśniające;
5) opis przebiegu postępowania wyjaśniającego, w tym informację o wyjaśnieniach oraz
dokumentach złożonych przez rzeczoznawcę, wobec którego wszczęto postępowanie
wyjaśniające;
6) ocenę zasadności zarzutów oraz innych okoliczności sprawy wraz ze wskazaniem,
które zarzuty zostały udokumentowane, a które odrzucone, oraz ze wskazaniem, jakie
przepisy prawa zostały naruszone przez rzeczoznawcę, wobec którego wszczęto
postępowanie wyjaśniające;
7) inne informacje istotne dla sprawy będącej przedmiotem postępowania;
8) wniosek w sprawie dalszego postępowania;
9) datę sporządzenia oraz podpis osoby sporządzającej protokół.
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USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1161)
Art. 11.
1. Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i
organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa,
IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i
nieleśne - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie.
1a. W decyzji dotyczącej wyłączenia z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb
pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, a także
gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych
na cele nierolnicze i nieleśne określa się obowiązki związane z wyłączeniem.
1b. Wniosek o wyłączenie z produkcji użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI
wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego jest wiążący, a decyzja ma charakter
deklaratoryjny.
2. W odniesieniu do gruntów wchodzących w skład parków narodowych decyzje, o których
mowa w ust. 1 i 1a, wydają dyrektorzy tych parków, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5.
3. Decyzje, o których mowa w ust. 1-2, dotyczące gruntów wymienionych w art. 8, mogą być
wydane po dniu faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.
[4. Wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1-2, następuje przed uzyskaniem pozwolenia na
budowę.]
<4. Wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje przed uzyskaniem
pozwolenia na budowę albo dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót
budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).>
<4a. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się do wniosku o pozwolenie na
budowę albo zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.>
5. Osoba ubiegająca się o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1-2, celem wydobywania
torfów jest obowiązana przedstawić właściwemu organowi następujące dokumenty:
1) dokumentację określającą położenie, powierzchnię i miąższość torfowiska oraz rodzaj
występującego tam torfu;
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3) projekt rekultywacji torfowiska i termin jej zakończenia;
4) ocenę wpływu eksploatacji torfowiska na środowisko przyrodnicze, ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki wodnej.
6. Nie wymaga się decyzji, o których mowa w ust. 1-2, jeżeli grunty rolne mają być
użytkowane na cele leśne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z
późn. zm.)
Art. 3.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) energia - energię przetworzoną w dowolnej postaci;
2) ciepło - energię cieplną w wodzie gorącej, parze lub w innych nośnikach;
3) paliwa - paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej;
3a) paliwa gazowe - gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz
ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci
gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia;
3b)

(2)

paliwa ciekłe - ciekłe nośniki energii, w tym zawierające dodatki:

a) półprodukty rafineryjne,
b) gaz płynny LPG,
c) benzyny ciężkie,
d) benzyny silnikowe,
e) benzyny lotnicze,
f) paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych,
g) paliwa typu nafty do silników odrzutowych,
h) inne rodzaje nafty,
i) oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe,
j) ciężkie oleje opałowe,
k) benzyny lakowe i przemysłowe,
l) biopaliwa ciekłe,
m) smary
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Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii
(Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. zm.), niezależnie od ich
przeznaczenia, których szczegółowy wykaz ustanawiają przepisy wydane na
podstawie art. 32 ust. 6;
4) przesyłanie - transport:
a) paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu ich
dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do
sieci przesyłowych,
b) paliw ciekłych siecią rurociągów,
c) ciepła siecią ciepłowniczą do odbiorców przyłączonych do tej sieci
- z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii;
4a) przesyłanie dwutlenku węgla - transport dwutlenku węgla w celu jego podziemnego
składowania w celu

przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu

i

składowania dwutlenku węgla w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze;
5) dystrybucja:
a) transport paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu
ich dostarczania odbiorcom,
b) rozdział paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych do sieci rurociągów,
c) rozdział ciepła do odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej
- z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii oraz sprężania gazu w stacji gazu
ziemnego i dostarczania energii elektrycznej w stacji ładowania do zainstalowanych w
niej punktów ładowania w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317, 1356 i 2348);
6) obrót - działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym albo detalicznym
paliwami lub energią;
6a) sprzedaż - bezpośrednią sprzedaż paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich
wytwarzaniem lub odsprzedaż tych paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich
obrotem; sprzedaż ta nie obejmuje derywatu elektroenergetycznego i derywatu gazowego
oraz tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym (CNG) oraz skroplonym gazem
ziemnym (LNG) na stacjach gazu ziemnego i ładowania energią elektryczną w punktach
ładowania;
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6b)

końcowemu przyłączonemu do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej gazowej
dokonywana przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw
gazowych lub energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę, realizowana na
podstawie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3,
zwanej dalej "umową kompleksową";
7) procesy energetyczne - techniczne procesy w zakresie wytwarzania, przetwarzania,
przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania paliw lub energii;
8) zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe - procesy związane z
dostarczaniem ciepła, energii elektrycznej, paliw gazowych do odbiorców;
9) urządzenia - urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych;
10) instalacje - urządzenia z układami połączeń między nimi;
10a) instalacja magazynowa - instalację używaną do magazynowania paliw gazowych, w tym
bezzbiornikowy magazyn gazu ziemnego oraz pojemności magazynowe gazociągów,
będącą własnością przedsiębiorstwa energetycznego lub eksploatowaną przez to
przedsiębiorstwo, włącznie z częścią instalacji skroplonego gazu ziemnego używaną do
jego magazynowania, z wyłączeniem tej części instalacji, która jest wykorzystywana do
działalności produkcyjnej, oraz instalacji służącej wyłącznie do realizacji zadań
operatorów systemu przesyłowego gazowego;
10b) instalacja skroplonego gazu ziemnego - terminal przeznaczony do:
a) skraplania gazu ziemnego lub
b) sprowadzania, wyładunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz z instalacjami
pomocniczymi

i

zbiornikami

magazynowymi

wykorzystywanymi

w

procesie

regazyfikacji i dostarczania gazu ziemnego do systemu przesyłowego
- z wyłączeniem części terminalu służącej do magazynowania;
10c)

pojemności magazynowe gazociągów - pojemności umożliwiające magazynowanie

gazu ziemnego pod ciśnieniem w sieciach przesyłowych lub w sieciach dystrybucyjnych z
wyłączeniem instalacji służących wyłącznie do realizacji zadań operatora systemu
przesyłowego;
10d) infrastruktura paliw ciekłych - instalację wytwarzania, magazynowania i przeładunku
paliw ciekłych, rurociąg przesyłowy lub dystrybucyjny paliw ciekłych, stację paliw
ciekłych, a także środek transportu paliw ciekłych;
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instalacja

wytwarzania

paliw

ciekłych

-

instalację

lub

zespół

instalacji

technologicznych oraz urządzenia techniczne, w tym zbiorniki, powiązane technicznie z
tymi instalacjami, wykorzystywane w procesie wytwarzania paliw ciekłych;
10f)

instalacja magazynowania paliw ciekłych - zbiorniki magazynowe oraz instalacje

przeładunkowe paliw ciekłych wykorzystywane do przechowywania oraz przeładunku
paliw ciekłych z wyłączeniem stacji paliw ciekłych, a także bezzbiornikowe magazyny
paliw ciekłych;
10g)

instalacja przeładunku paliw ciekłych - instalację używaną do rozładunku lub

załadunku paliw ciekłych na cysterny drogowe, cysterny kolejowe, cysterny kontenerowe
lub statki;
10h) stacja paliw ciekłych - zespół urządzeń służących do zaopatrywania w paliwa ciekłe w
szczególności pojazdów, w tym ciągników rolniczych, maszyn nieporuszających się po
drogach, a także rekreacyjnych jednostek pływających;
10i)

stacja kontenerowa - stację paliw ciekłych o konstrukcji umożliwiającej jej

przemieszczanie;
10j)

środek transportu paliw ciekłych - cysternę drogową, cysternę kolejową, cysternę

kontenerową lub statek przystosowane do załadunku, transportu i rozładunku paliw
ciekłych, wykorzystywane do sprzedaży paliw ciekłych bezpośrednio odbiorcom
końcowym na podstawie koncesji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 4, lub do
przywozu paliw ciekłych na podstawie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32a;
- z wyłączeniem części terminalu służącej do magazynowania;
10k) magazyn energii - instalację służącą do przechowywania energii, przyłączoną do sieci,
mającą zdolność do dostawy energii elektrycznej do sieci;
10l) stacja gazu ziemnego - stację gazu ziemnego w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
10m) ogólnodostępna stacja ładowania - ogólnodostępną stację ładowania w rozumieniu art.
2 pkt 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
10n) infrastruktura ładowania drogowego transportu publicznego - infrastrukturę ładowania
drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
11) sieci - instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub
dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego;
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kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną najwyższych lub wysokich
napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesyłowego;
11b) sieć dystrybucyjna - sieć gazową wysokich, średnich i niskich ciśnień, z wyłączeniem
gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną wysokich,
średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu
dystrybucyjnego;
11c) sieć gazociągów kopalnianych (złożowych, kolektorowych i ekspedycyjnych) gazociąg lub sieć gazociągów wykorzystywane do transportu gazu ziemnego z miejsca
jego wydobycia do zakładu oczyszczania i obróbki lub do terminalu albo wykorzystywane
do transportu gazu ziemnego do końcowego przeładunkowego terminalu przybrzeżnego;
11d) gazociąg międzysystemowy - gazociąg przesyłowy przebiegający przez granicę państw
członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
wyłącznie w celu połączenia krajowych systemów przesyłowych tych państw;
11e) gazociąg bezpośredni - gazociąg, który został zbudowany w celu bezpośredniego
dostarczania paliw gazowych do instalacji odbiorcy z pominięciem systemu gazowego;
11f) linia

bezpośrednia

-

linię

elektroenergetyczną

łączącą

wydzieloną

jednostkę

wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą lub linię elektroenergetyczną
łączącą jednostkę wytwarzania energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetycznego z
instalacjami należącymi do tego przedsiębiorstwa albo instalacjami należącymi do
przedsiębiorstw od niego zależnych;
11g) koordynowana sieć 110 kV - część sieci dystrybucyjnej 110 kV, w której przepływy
energii elektrycznej zależą także od warunków pracy sieci przesyłowej;
11h) sieć transportowa dwutlenku węgla - sieć służącą do przesyłania dwutlenku węgla,
wraz z towarzyszącymi jej tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi, za której ruch sieciowy
jest odpowiedzialny operator sieci transportowej dwutlenku węgla;
11i) instalacja zarządzania popytem - instalację odbiorcy końcowego, której urządzenia
umożliwiają zmianę profilu poboru energii elektrycznej na żądanie operatora systemu
dystrybucyjnego, operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu połączonego, na
którą może składać się w szczególności magazyn energii, instalacja wytwórcza
niewspółpracująca bezpośrednio z siecią lub punkt ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
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12)

zakresie:
a) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo
energii lub obrotu nimi albo
b) przesyłania dwutlenku węgla;
12a) przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo - przedsiębiorstwo energetyczne lub grupę
przedsiębiorstw, których wzajemne relacje są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr
139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.
Urz. WE L 024 z 29.01.2004), zajmujące się:
a) w odniesieniu do paliw gazowych:
- przesyłaniem lub
- dystrybucją, lub
- magazynowaniem, lub
- skraplaniem
- oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tych paliw, albo
b) w odniesieniu do energii elektrycznej:
- przesyłaniem lub
- dystrybucją
- oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tej energii;
12b) użytkownik systemu - podmiot dostarczający paliwa gazowe do systemu gazowego lub
zaopatrywany z tego systemu albo podmiot dostarczający energię elektryczną do systemu
elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego systemu;
12c)

podmiot przywożący - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną

nieposiadającą osobowości prawnej, która samodzielnie lub za pośrednictwem innego
podmiotu dokonuje przywozu paliw ciekłych, z wyłączeniem przywozu paliw ciekłych:
a) w ramach wykonywania działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi z
zagranicą wymagającej uzyskania koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4, lub
b) przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych
zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o
podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.);
12d) przywóz paliw ciekłych - sprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej paliw
ciekłych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu;
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wywóz paliw ciekłych - wywóz paliw ciekłych poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu;
12f)

nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw ciekłych - przemieszczenie paliw ciekłych z

terytorium

innego

państwa

członkowskiego

Unii

Europejskiej

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
12g) dostawa wewnątrzwspólnotowa paliw ciekłych - przemieszczenie paliw ciekłych z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
12h) import paliw ciekłych - import paliw ciekłych w rozumieniu przepisów o podatku
akcyzowym;
12i) eksport paliw ciekłych - eksport paliw ciekłych w rozumieniu przepisów o podatku
akcyzowym;
13) odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z
przedsiębiorstwem energetycznym;
13a) odbiorca końcowy - odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek;
do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na
potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz paliw
gazowych zakupionych w celu ich zużycia na potrzeby przesyłania, dystrybucji,
magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji
skroplonego gazu ziemnego;
13b) odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym odbiorcę końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub
ciepła wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym;
13c)

odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - osobę, której przyznano dodatek

mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 oraz z 2018 r. poz. 756, 1540 i 2529), która
jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z
przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii
elektrycznej;
13d) odbiorca wrażliwy paliw gazowych - osobę, której przyznano ryczałt na zakup opału w
rozumieniu art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych zawartej z
przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania paliw gazowych;
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ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506);
15) regulacja

-

stosowanie

koncesjonowaniem,

określonych

służących

do

ustawą

środków

zapewnienia

prawnych,

bezpieczeństwa

włącznie

z

energetycznego,

prawidłowej gospodarki paliwami i energią oraz ochrony interesów odbiorców;
16) bezpieczeństwo energetyczne - stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i
perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie
i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska;
16a) bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej - zdolność systemu elektroenergetycznego
do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz równoważenia
dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię;
16b) bezpieczeństwo

pracy sieci

elektroenergetycznej

-

nieprzerwaną

pracę

sieci

elektroenergetycznej, a także spełnianie wymagań w zakresie parametrów jakościowych
energii

elektrycznej

i

standardów

jakościowych

obsługi

odbiorców,

w

tym

dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej odbiorcom końcowym, w
możliwych do przewidzenia warunkach pracy tej sieci;
16c) równoważenie dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię zaspokojenie

możliwego

do

przewidzenia,

bieżącego

i

perspektywicznego

zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną i moc, bez

konieczności

podejmowania działań mających na celu wprowadzenie ograniczeń w jej dostarczaniu i
poborze;
16d) zagrożenie

bezpieczeństwa

dostaw

energii

elektrycznej

-

stan

systemu

elektroenergetycznego lub jego części, uniemożliwiający zapewnienie bezpieczeństwa
pracy sieci elektroenergetycznej lub równoważenie dostaw energii elektrycznej z
zapotrzebowaniem na tę energię;
17) taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez
przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim
odbiorców w trybie określonym ustawą;
18) nielegalne pobieranie paliw lub energii - pobieranie paliw lub energii bez zawarcia
umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego
lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów
dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy;
19) ruch sieciowy - sterowanie pracą sieci;
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lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 i 2245 oraz z
2019 r. poz. 42 i 60);
20a) (uchylony);
20b) mikroinstalacja - mikroinstalację w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20;
20c) mała instalacja - małą instalację w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20;
20d) (uchylony);
20e) (uchylony);
20f) (uchylony);
20g) (uchylony);
20h)

instalacja odnawialnego źródła energii - instalację odnawialnego źródła energii w

rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20;
21) koszty uzasadnione - koszty niezbędne do wykonania zobowiązań powstałych w związku
z prowadzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne działalnością w zakresie wytwarzania,
przetwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji, obrotu paliwami lub energią
oraz przyjmowane przez przedsiębiorstwo energetyczne do kalkulacji cen i stawek opłat
ustalanych w taryfie w sposób ekonomicznie uzasadniony, z zachowaniem należytej
staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców; koszty uzasadnione nie są
kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych;
22) finansowanie oświetlenia - finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez
punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania;
23) system gazowy albo elektroenergetyczny - sieci gazowe, instalacje magazynowe lub
instalacje skroplonego gazu ziemnego albo sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone do
nich urządzenia i instalacje, współpracujące z tymi sieciami lub instalacjami;
23a) bilansowanie systemu - działalność gospodarczą wykonywaną przez operatora systemu
przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług przesyłania lub
dystrybucji, polegającą na równoważeniu zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię
elektryczną z dostawami tych paliw lub energii;
23b) zarządzanie ograniczeniami systemowymi - działalność gospodarczą wykonywaną
przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych
usług przesyłania lub dystrybucji w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania
systemu gazowego albo systemu elektroenergetycznego oraz zapewnienia, zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 1-4, wymaganych parametrów technicznych
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technicznych w przepustowości tych systemów;
24) operator systemu przesyłowego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy
w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym elektroenergetycznym,
bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację,
konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z
innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi;
25) operator systemu dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w
systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym,
bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację,
konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z
innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi;
26) operator systemu magazynowania - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
magazynowaniem

paliw

gazowych,

odpowiedzialne

za

eksploatację

instalacji

magazynowej;
27) operator systemu skraplania gazu ziemnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące
się skraplaniem gazu ziemnego, sprowadzaniem, wyładunkiem lub regazyfikacją
skroplonego gazu ziemnego, odpowiedzialne za eksploatację instalacji tego gazu;
28) operator systemu połączonego - przedsiębiorstwo energetyczne zarządzające systemami
połączonymi gazowymi albo systemami połączonymi elektroenergetycznymi, w tym
systemem przesyłowym i dystrybucyjnym, albo systemem przesyłowym, dystrybucyjnym,
magazynowania lub skraplania gazu ziemnego;
28a)

operator sieci transportowej dwutlenku węgla - przedsiębiorstwo energetyczne

zajmujące się przesyłaniem dwutlenku węgla, odpowiedzialne za ruch sieciowy sieci
transportowej dwutlenku węgla, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania
tej sieci, jej eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę;
29) sprzedawca z urzędu - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót
paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom
paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z
prawa wyboru sprzedawcy;

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 124 29a) sprzedawca rezerwowy - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót
paliwami gazowymi lub energią elektryczną, wskazane przez odbiorcę końcowego,
zapewniające temu odbiorcy końcowemu sprzedaż rezerwową;
30) usługa kompleksowa - usługę świadczoną na podstawie umowy zawierającej
postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi przesyłania lub
dystrybucji paliw gazowych lub energii albo umowy sprzedaży, umowy o świadczenie
usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych i umowy o świadczenie usługi
magazynowania paliw gazowych;
31) normalny układ pracy sieci - układ pracy sieci i przyłączonych źródeł wytwórczych,
zapewniający najkorzystniejsze warunki techniczne i ekonomiczne transportu energii
elektrycznej oraz spełnienie kryteriów niezawodności pracy sieci i jakości energii
elektrycznej dostarczanej użytkownikom sieci;
32) subsydiowanie skrośne - pokrywanie kosztów jednego rodzaju wykonywanej działalności
gospodarczej

lub

kosztów

dotyczących

jednej

grupy odbiorców

przychodami

pochodzącymi z innego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej lub od innej
grupy odbiorców;
33) kogeneracja - równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w
trakcie tego samego procesu technologicznego;
34) ciepło użytkowe w kogeneracji - ciepło wytwarzane w kogeneracji, służące zaspokojeniu
niezbędnego zapotrzebowania na ciepło lub chłód, które gdyby nie było wytworzone w
kogeneracji, zostałoby pozyskane z innych źródeł;
35) jednostka kogeneracji - wyodrębniony zespół urządzeń, który może wytwarzać energię
elektryczną w kogeneracji, opisany poprzez dane techniczne;
36) energia elektryczna z kogeneracji - energię elektryczną wytwarzaną w kogeneracji i
obliczoną jako:
a) całkowitą roczną produkcję energii elektrycznej w jednostce kogeneracji w roku
kalendarzowym, wytworzoną ze średnioroczną sprawnością przemiany energii
chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w
kogeneracji, co najmniej równą sprawności granicznej:
– 75% dla jednostki kogeneracji z urządzeniami typu: turbina parowa przeciwprężna,
turbina gazowa z odzyskiem ciepła, silnik spalinowy, mikroturbina, silnik Stirlinga,
ogniwo paliwowe, albo
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ciepła, turbina parowa upustowo-kondensacyjna, albo
b) iloczyn współczynnika i

rocznej

ilości ciepła użytkowego

w kogeneracji

wytworzonego ze średnioroczną sprawnością przemiany energii chemicznej paliwa w
energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji niższą niż
sprawności graniczne, o których mowa w lit. a; współczynnik ten jest obliczany na
podstawie pomiarów parametrów technologicznych jednostki kogeneracji, dla danego
przedziału czasowego, i określa stosunek energii elektrycznej z kogeneracji do ciepła
użytkowego w kogeneracji;
37) referencyjna wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego

- sprawność

wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej albo ciepła stosowana do obliczenia
oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji zamiast
wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej i ciepła;
38) wysokosprawna kogeneracja - wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i
ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej
zużywanej w:
a) jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z
wytwarzaniem

energii

elektrycznej

i

ciepła

w

układach

rozdzielonych

o

referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego lub
b) jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w
porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o
referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego;
39) standardowy profil zużycia - zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w
poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców końcowych:
a) nieposiadających urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych umożliwiających rejestrację
tych danych,
b) o zbliżonej charakterystyce poboru energii elektrycznej,
c) zlokalizowanych na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego;
40) bilansowanie

handlowe

-

zgłaszanie

operatorowi

systemu

przesyłowego

elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do
realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i
prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej
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rozliczeniowego;
41) centralny mechanizm bilansowania handlowego - prowadzony przez operatora systemu
przesyłowego, w ramach bilansowania systemu, mechanizm rozliczeń podmiotów
odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, z tytułu niezbilansowania energii
elektrycznej dostarczonej oraz pobranej przez użytkowników systemu, dla których te
podmioty prowadzą bilansowanie handlowe;
42) podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe - osobę fizyczną lub prawną
uczestniczącą w centralnym mechanizmie bilansowania handlowego na podstawie umowy
z operatorem systemu przesyłowego, zajmującą się bilansowaniem handlowym
użytkowników systemu;
43) jednostka wytwórcza - wyodrębniony zespół urządzeń należący do przedsiębiorstwa
energetycznego, służący do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy;
44) rynek organizowany przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
rynek regulowany - obrót towarami giełdowymi lub instrumentami finansowymi, których
instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane wyłącznie przez dostawę, albo
obrót produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym, które są
wykonywane wyłącznie przez dostawę, na zorganizowanej platformie obrotu,
organizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244) przez spółkę
prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany;
44a) zorganizowana platforma obrotu - zorganizowaną platformę obrotu w rozumieniu art. 3
pkt 10b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
45) wytwarzanie:
a) produkcję paliw stałych, paliw gazowych lub energii w procesie energetycznym,
b) produkcję paliw ciekłych w instalacjach wytwarzania paliw ciekłych, w procesach:
– przerobu ropy naftowej, kondensatu gazu ziemnego (NGL), półproduktów rafinacji
ropy naftowej i innych węglowodorów albo przerobu biomasy,
– przetwarzania poprzez mieszanie komponentów lub paliw ciekłych lub poprzez
mieszanie komponentów z paliwami ciekłymi,
– przeklasyfikowywania komponentów w paliwa ciekłe w rozumieniu przepisów o
podatku akcyzowym;
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43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351);
47) derywat elektroenergetyczny - instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit.
d-f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, który odnosi się
do energii elektrycznej;
48) derywat gazowy - instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, który odnosi się do paliw
gazowych;
49) system gazowy wzajemnie połączony - wzajemnie połączone sieci gazowe, instalacje
magazynowe lub instalacje skroplonego gazu ziemnego oraz przyłączone do nich
urządzenia i instalacje współpracujące z tymi sieciami lub instalacjami;
50)

informacja wewnętrzna - informację wewnętrzną, o której mowa w art. 2 pkt 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25
października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii
(Dz. Urz. UE L 326 z 08.12.2011, str. 1);

51)

manipulacja na rynku - manipulację na rynku, o której mowa w art. 2 pkt 2
rozporządzenia wymienionego w pkt 50;

52) próba manipulacji na rynku - próbę manipulacji na rynku, o której mowa w art. 2 pkt 3
rozporządzenia wymienionego w pkt 50;
53)

produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym - umowy i instrumenty
pochodne, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt 50;

54)

uczestnik rynku - uczestnika rynku w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia
wymienionego w pkt 50;

55)

(3)

prosument energii odnawialnej - prosumenta energii odnawialnej w rozumieniu

ustawy, o której mowa w pkt 20;
56) magazynowanie paliw gazowych - świadczenie usług przechowywania paliw gazowych
w instalacji magazynowej;
57) magazynowanie paliw ciekłych - świadczenie usług przechowywania paliw ciekłych w
instalacji magazynowania paliw ciekłych;
58) przeładunek paliw ciekłych - świadczenie usług załadowywania lub rozładowywania
cystern drogowych, cystern kolejowych, cystern kontenerowych lub statków z
wykorzystaniem instalacji przeładunku paliw ciekłych;
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59)

energii [.] <;>
<60)

grupy i podgrupy przyłączeniowe – grupy podmiotów ubiegające się o

przyłączenie do sieci, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1–
4.>
Art. 7.
1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw
gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z
podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego
traktowania i przyłączania, w pierwszej kolejności, instalacji odnawialnego źródła energii,
jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych
paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i
odbioru. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie
do sieci lub przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii,
jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy.
1a. Przepis ust. 1 w zakresie przyłączenia do sieci w pierwszej kolejności stosuje się także do
infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego.
2. Umowa o przyłączenie do sieci powinna zawierać co najmniej postanowienia określające:
termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia
własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego,
zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania dotyczące lokalizacji
układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego parametrów, harmonogram przyłączenia,
warunki udostępnienia przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości należącej do
podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji
przyłączenia, przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi
dostarczanie paliw gazowych lub energii, ilości paliw gazowych lub energii
przewidzianych

do

odbioru,

moc

przyłączeniową,

odpowiedzialność

stron

za

niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za opóźnienie terminu realizacji
prac w stosunku do ustalonego w umowie, oraz okres obowiązywania umowy i warunki
jej rozwiązania.
2a. Umowa o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii oprócz postanowień
wskazanych w ust. 2, powinna również zawierać postanowienia określające, że:
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termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w tej
instalacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 48 miesięcy, a w przypadku
instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii
elektrycznej energię wiatru na morzu - 120 miesięcy, od dnia zawarcia tej umowy;

2) niedostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w tej
instalacji we wskazanym w umowie o przyłączenie terminie jest podstawą
wypowiedzenia umowy o przyłączenie.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, nie dotyczy przypadku, gdy
ubiegający się o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci nie ma tytułu prawnego do
korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do których paliwa gazowe lub energia
mają być dostarczane.
3a. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa wniosek o określenie warunków
przyłączenia do sieci, zwanych dalej "warunkami przyłączenia", w przedsiębiorstwie
energetycznym, do którego sieci ubiega się o przyłączenie.
3b. Wniosek o określenie warunków przyłączenia zawiera w szczególności oznaczenie
podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, określenie nieruchomości, obiektu lub lokalu, o
których mowa w ust. 3, oraz informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia wymagań
określonych w art. 7a.
4. Przedsiębiorstwo, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązane do spełniania technicznych
warunków dostarczania paliw gazowych lub energii określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 9 ust. 1-4, 7 i 8 oraz w odrębnych przepisach i koncesji.
5. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw
gazowych lub energii jest obowiązane zapewnić realizację i finansowanie budowy i
rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się o
przyłączenie, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust.
1-4, 7 i 8 i art. 46 oraz w założeniach lub planach, o których mowa w art. 19 i 20.
6. Budowę i rozbudowę odcinków sieci służących do przyłączenia instalacji należących do
podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci zapewnia przedsiębiorstwo
energetyczne, o którym mowa w ust. 1, umożliwiając ich wykonanie zgodnie z zasadami
konkurencji także innym przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników o odpowiednich
kwalifikacjach i doświadczeniu w tym zakresie.
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parametry sieci, standardy jakościowe paliw gazowych lub energii oraz rodzaj i wielkość
przyłączanych urządzeń, instalacji i sieci.
8. Za przyłączenie do sieci pobiera się opłatę ustaloną na podstawie następujących zasad:
1) za przyłączenie do sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej gazowej wysokich ciśnień
oraz do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i nie
wyższym niż 110 kV, z wyłączeniem przyłączenia źródeł i sieci, opłatę ustala się na
podstawie jednej czwartej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację
przyłączenia;
2) za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej innej niż wymieniona w pkt 1, sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz sieci
ciepłowniczej, z wyłączeniem przyłączenia źródeł i sieci, opłatę ustala się w oparciu o
stawki opłat zawarte w taryfie, kalkulowane na podstawie jednej czwartej
średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków sieci służących do
przyłączania tych podmiotów, określonych w planie rozwoju, o którym mowa w art.
16; stawki te mogą być kalkulowane w odniesieniu do wielkości mocy
przyłączeniowej, jednostki długości odcinka sieci służącego do przyłączenia lub
rodzaju tego odcinka;
3)

za przyłączenie źródeł współpracujących z siecią oraz sieci przedsiębiorstw
energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub
energii pobiera się opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów
poniesionych na realizację przyłączenia, z wyłączeniem:
a) instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej zainstalowanej nie
wyższej niż 5 MW oraz jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej
poniżej 1 MW, za których przyłączenie pobiera się połowę opłaty ustalonej na
podstawie rzeczywistych nakładów,
b) mikroinstalacji, za której przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej
nie pobiera się opłaty;

4)

za przyłączenie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz
ogólnodostępnych stacji ładowania:
a) do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i nie
wyższym niż 110 kV opłatę ustala się na podstawie jednej szesnastej
rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia,
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opłatę ustala się w oparciu o stawki opłat zawarte w taryfie, kalkulowane na
podstawie jednej szesnastej średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę
odcinków sieci służących do przyłączania tych podmiotów, określonych w planie
rozwoju, o którym mowa w art. 16; stawki te mogą być kalkulowane w odniesieniu
do wielkości mocy przyłączeniowej, jednostki długości odcinka sieci służącego do
przyłączenia lub rodzaju tego odcinka;
5)

nie pobiera się opłat za przyłączenie do sieci instalacji zarządzania popytem, która
spełnia wymagania określone w instrukcji, o której mowa w art. 9g, operatora systemu
przesyłowego i operatora systemu dystrybucyjnego, do którego sieci instalacja ta jest
przyłączana.

81. Przez realizację przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci do sieci elektroenergetycznej
lub do sieci ciepłowniczej rozumie się budowę odcinka lub elementu sieci służącego do
połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu ubiegającego się o ich przyłączenie do
sieci elektroenergetycznej lub do sieci ciepłowniczej, z pozostałą częścią sieci.
8a. Podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu
znamionowym wyższym niż 1 kV wnosi zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do
sieci, zwaną dalej "zaliczką", w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej
określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia, z zastrzeżeniem ust. 8b.
8b. Wysokość zaliczki nie może być wyższa niż wysokość przewidywanej opłaty za
przyłączenie do sieci i nie wyższa niż 3 000 000 zł. W przypadku gdy wysokość zaliczki
przekroczy wysokość opłaty za przyłączenie do sieci, różnica między wysokością
wniesionej zaliczki a wysokością tej opłaty podlega zwrotowi wraz z ustawowymi
odsetkami liczonymi od dnia wniesienia zaliczki.
8c. Zaliczkę wnosi się w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków
przyłączenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
8d. Do wniosku o określenie warunków przyłączenia podmiot, o którym mowa w ust. 8a,
dołącza w szczególności, w przypadku przyłączania do sieci źródeł innych niż
mikroinstalacje:
1) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla
nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym albo
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jądrowej wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o
przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz
inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1537), w przypadku budowy obiektu
energetyki jądrowej, albo
3) pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i
urządzeń w polskich obszarach morskich wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214 oraz z 2019 r. poz. 125), w przypadku budowy
źródła w polskim obszarze morskim;
4) dokument potwierdzający tytuł prawny podmiotu do korzystania z nieruchomości, na
której jest planowana inwestycja określona we wniosku z wyłączeniem źródeł
lokalizowanych w polskim obszarze morskim.
8d1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub pozwolenie na wznoszenie
i wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich
powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła na terenie objętym
planowaną inwestycją.
8d2. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub
dystrybucją energii elektrycznej odmówi przyłączenia do sieci instalacji odnawialnego
źródła energii z powodu braku technicznych warunków przyłączenia wynikających z
braku niezbędnych zdolności przesyłowych sieci, w terminie proponowanym przez
podmiot ubiegający się o przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii,
przedsiębiorstwo energetyczne określa planowany termin oraz warunki wykonania
niezbędnej rozbudowy lub modernizacji sieci, a także określa termin przyłączenia.
8d3. W przypadku braku technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia w zakresie
mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia
instalacji odnawialnego źródła energii, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej powiadamia podmiot ubiegający się o
przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii o wielkości dostępnej mocy
przyłączeniowej, dla jakiej mogą być spełnione te warunki. Jeżeli podmiot ten, w terminie
30 dni od dnia otrzymania powiadomienia:
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warunki przyłączenia;
2) nie wyraził zgody na taką wielkość mocy przyłączeniowej, przedsiębiorstwo to
odmawia wydania warunków przyłączenia.
Bieg terminu, o którym mowa w ust. 8g, ulega zawieszeniu do czasu otrzymania zgody od
podmiotu ubiegającego się o przyłączenie.
8d4. W przypadku gdy podmiot, ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej, jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana
mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest większa niż
określona w wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci odbywa się na
podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, złożonego w przedsiębiorstwie
energetycznym, do sieci którego ma być ona przyłączona, po zainstalowaniu
odpowiednich układów zabezpieczających i urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego. W
innym przypadku przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej odbywa się na
podstawie umowy o przyłączenie do sieci. Koszt instalacji układu zabezpieczającego i
urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego ponosi operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego.
8d5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 8d4, zawiera w szczególności:
1)

(12)

oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci

dystrybucyjnej oraz określenie rodzaju i mocy zainstalowanej elektrycznej
mikroinstalacji;
2) informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalację wymagań
technicznych i eksploatacyjnych, o których mowa w art. 7a;
3)

(13)

dane o lokalizacji mikroinstalacji.

8d6. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8d4, podmiot ubiegający się o przyłączenie
mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest obowiązany dołączyć oświadczenie
następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości na której jest planowana
inwestycja oraz do mikroinstalacji określonej w zgłoszeniu.". Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
8d7. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej:
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złożenia;
2) jest obowiązane dokonać przyłączenia do sieci mikroinstalacji na podstawie
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8d4, w terminie 30 dni od dokonania tego
zgłoszenia.
8

8d . Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii
elektrycznej jest obowiązane określić w warunkach przyłączenia przewidywany
harmonogram przyłączania instalacji odnawialnego źródła energii, uwzględniający
poszczególne etapy rozbudowy sieci, a także zestawienie planowanych prac.
8d9. (14) (uchylony).
8d10. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego może ograniczyć pracę lub
odłączyć od sieci mikroinstalację o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW przyłączoną
do sieci tego operatora w przypadku, gdy wytwarzanie energii elektrycznej w tej
mikroinstalacji stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pracy tej sieci. Uwzględniając stopień
zagrożenia bezpieczeństwa pracy poszczególnych obszarów sieci, operator w pierwszej
kolejności ogranicza proporcjonalnie do mocy zainstalowanej pracę mikroinstalacji albo
odłącza ją od sieci. Po ustaniu stanu zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci operator jest
obowiązany niezwłocznie przywrócić stan poprzedni.
8e. W przypadku urządzeń, instalacji lub sieci przyłączanych bezpośrednio do sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV sporządza się
ekspertyzę wpływu tych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, z
wyjątkiem przyłączanych jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie
większej niż 2 MW, lub urządzeń odbiorcy końcowego o łącznej mocy przyłączeniowej
nie większej niż 5 MW. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub
dystrybucją energii elektrycznej zapewnia sporządzenie ekspertyzy.
8f. Koszty wykonania ekspertyzy, o której mowa w ust. 8e, uwzględnia się odpowiednio w
nakładach, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i 3.
[8g. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii
elektrycznej, jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie:
1)

(15)

30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o określenie warunków przyłączenia

przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż
1 kV, a w przypadku przyłączania źródła - od dnia złożenia kompletnego wniosku lub
wniesienia zaliczki, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 135 2)

(16)

150 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o określenie warunków

przyłączenia przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym
wyższym niż 1 kV, a w przypadku przyłączania źródła - od dnia złożenia kompletnego
wniosku lub wniesienia zaliczki, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi
później.]
<8g. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii
elektrycznej jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie:
1) 21 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do V lub VI
grupy przyłączeniowej, przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
2) 30 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do IV grupy
przyłączeniowej, przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3) 60 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI
grupy przyłączeniowej, przyłączanego do sieci o napięciu powyżej 1 kV,
niewyposażonego w źródło;
4) 120 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI
grupy przyłączeniowej – dla obiektu przyłączanego do sieci o napięciu wyższym
niż 1kV wyposażonego w źródło;
5) 150 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do I lub II
grupy przyłączeniowej.>
<8g1. W przypadku wniosku o wydanie warunków przyłączenia źródła do sieci
elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV terminy określone w ust. 8g
liczone są od dnia wniesienia zaliczki.
2

8g . Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw
gazowych jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie:
1) 30 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy
przyłączeniowej B podgrupy I;
2) 60 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy
przyłączeniowej A lub grupy przyłączeniowej B podgrupy II;
3) 90 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy
przyłączeniowej C.
8g3. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła
jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie:
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być przyłączone węzły cieplne zasilające obiekty odbiorców ciepła oraz w
przypadku gdy do zewnętrznej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym,
należącej do przedsiębiorstwa energetycznego, ma być przyłączona instalacja w
obiekcie odbiorcy;
2) 3 miesięcy – od dnia złożenia wniosku, w przypadku gdy do sieci ciepłowniczej
mają być przyłączane źródła ciepła.
8g4. Do terminów na wydanie warunków przyłączenia do sieci nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów
na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów
opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie albo z
przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa energetycznego.
8g5. W przypadku wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dla
obszarów lub miejscowości niezgazyfikowanych, dla których przedsiębiorstwo
energetyczne przygotowuje szczegółową koncepcję gazyfikacji, nie stosuje się
przepisu ust. 8g2, pod warunkiem poinformowania wnioskodawcy przez to
przedsiębiorstwo, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o innym terminie
wydania warunków przyłączenia wraz z uzasadnieniem wskazania tego terminu.
8g6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej może przedłużyć
terminy określone w ust. 8g o maksymalnie połowę terminu, w jakim obowiązane
jest wydać warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla poszczególnych
grup przyłączeniowych za uprzednim zawiadomieniem podmiotu wnioskującego o
przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
8g7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub ciepła może
przedłużyć terminy określone w ust. 8g² i 8g³ o maksymalnie taki sam termin, w
jakim obowiązane jest wydać warunki przyłączenia do sieci gazowej albo
ciepłowniczej

dla

poszczególnych

grup

przyłączeniowych

za

uprzednim

zawiadomieniem podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci z podaniem
uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.>
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- 137 [8h. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii
elektrycznej powinno potwierdzić pisemnie złożenie przez wnioskodawcę wniosku,
określając w szczególności datę złożenia wniosku.]
<8h. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw
gazowych, ciepła lub energii elektrycznej jest obowiązane, na żądanie wnioskodawcy,
potwierdzić w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej złożenie wniosku,
określając w szczególności datę jego złożenia.>
8i. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich doręczenia. [W okresie ważności
warunki

przyłączenia

stanowią

warunkowe

zobowiązanie

przedsiębiorstwa

energetycznego do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.] <W
okresie ważności warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie
przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją
energii elektrycznej albo przesyłaniem lub dystrybucją ciepła do zawarcia umowy o
przyłączenie odpowiednio do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej.>
8j. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne:
1) odmówi wydania warunków przyłączenia lub zawarcia umowy o przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie z powodu braku
technicznych

lub

ekonomicznych

warunków

przyłączenia,

jest

obowiązane

niezwłocznie zwrócić pobraną zaliczkę;
2) wyda warunki przyłączenia po terminie, o którym mowa w ust. 8g, jest obowiązane do
wypłaty odsetek od wniesionej zaliczki liczonych za każdy dzień zwłoki w wydaniu
tych warunków;
3) wyda warunki przyłączenia, które będą przedmiotem sporu między przedsiębiorstwem
energetycznym a podmiotem ubiegającym się o ich wydanie i spór zostanie
rozstrzygnięty na korzyść tego podmiotu, jest obowiązane zwrócić pobraną zaliczkę
wraz z odsetkami liczonymi od dnia wniesienia zaliczki do dnia jej zwrotu, o ile nie
nastąpi przyłączenie.
8k. Stopę odsetek, o których mowa w ust. 8j, przyjmuje się w wysokości równej rentowności
pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień
30 czerwca roku, w którym złożono wniosek o wydanie warunków przyłączenia, według
danych opublikowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz
Główny Urząd Statystyczny.
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elektrycznej jest obowiązane sporządzać informacje dotyczące:
1) podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o
napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lokalizacji przyłączeń, mocy
przyłączeniowej, rodzaju instalacji, dat wydania warunków przyłączenia, zawarcia
umów o przyłączenie do sieci i rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej,
2) wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych
zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci
przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje
elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym
110 kV i wyższym; wartość łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszana o moc
wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci
elektroenergetycznej
- z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji
prawnie chronionych. Informacje te przedsiębiorstwo aktualizuje co najmniej raz na
kwartał, uwzględniając dokonaną rozbudowę i modernizację sieci oraz realizowane i
będące w trakcie realizacji przyłączenia oraz zamieszcza na swojej stronie
internetowej.
9. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi przyłączenia do sieci z powodu
braku warunków ekonomicznych, o których mowa w ust. 1, za przyłączenie do sieci
przedsiębiorstwo to może ustalić opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem
ubiegającym się o przyłączenie do sieci w umowie o przyłączenie do sieci; przepisów ust.
8 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a nie stosuje się.
10. Koszty wynikające z nakładów na realizację przyłączenia podmiotów ubiegających się o
przyłączenie, w zakresie, w jakim zostały pokryte wpływami z opłat za przyłączenie do
sieci, o których mowa w ust. 8 i 9, nie stanowią podstawy do ustalania w taryfie stawek
opłat za przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych lub energii.
11. W umowie o przyłączenie do sieci ciepłowniczej mogą być ustalone niższe stawki opłat
za przyłączenie do sieci niż ustalone na podstawie zasad określonych w ust. 8, a w
przypadku o którym mowa w art. 7b ust. 1, nie pobiera się opłaty za przyłączenie do sieci.
12. Przyłączany podmiot jest obowiązany umożliwić przedsiębiorstwu energetycznemu, o
którym mowa w ust. 1, w obrębie swojej nieruchomości budowę i rozbudowę sieci w
zakresie niezbędnym do realizacji przyłączenia oraz udostępnić pomieszczenia lub
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 139 miejsca na zainstalowanie układów pomiarowych, na warunkach określonych w umowie o
świadczenie usługi przyłączenia do sieci.
13. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązane powiadomić
przyłączany podmiot o planowanych terminach prac wymienionych w ust. 12 z
wyprzedzeniem

umożliwiającym

przyłączanemu

podmiotowi

przygotowanie

nieruchomości lub pomieszczeń do przeprowadzenia i odbioru tych prac.
14. Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek wydać, na wniosek zainteresowanego,
oświadczenie, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, o zapewnieniu dostaw
paliw gazowych lub energii oraz warunkach przyłączenia obiektu budowlanego do sieci.

Art. 7a.
1. Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje i sieci podmiotów ubiegających się o
przyłączenie muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
1) bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego, systemu elektroenergetycznego
albo sieci ciepłowniczej oraz współpracujących z tą siecią urządzeń lub instalacji
służących do wytwarzania lub odbioru ciepła, zwanych dalej "systemem
ciepłowniczym";
2) zabezpieczenie systemu gazowego, systemu elektroenergetycznego albo systemu
ciepłowniczego

przed

uszkodzeniami

spowodowanymi

niewłaściwą

pracą

przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci;
3) zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami w
przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw
gazowych lub energii;
4) dotrzymanie w miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji i sieci parametrów
jakościowych paliw gazowych i energii;
5) spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska, określonych w odrębnych
przepisach;
6) możliwość dokonywania pomiarów wielkości i parametrów niezbędnych do
prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczeń za pobrane paliwa lub energię.
2. Urządzenia, instalacje i sieci, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać także wymagania
określone w odrębnych przepisach, w szczególności: przepisach prawa budowlanego, o
ochronie przeciwporażeniowej, o ochronie przeciwpożarowej, o systemie oceny
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energii i rodzaju stosowanego paliwa.
3. Budowa gazociągu bezpośredniego lub linii bezpośredniej wymaga, przed wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budowę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, uzyskania
zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; zgoda jest udzielana w drodze decyzji.
<3a. Zgodę, o której mowa w ust. 3, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę w
rozumieniu przepisów prawa budowlanego.>
4. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, udzielając zgody, o której mowa w ust. 3,
uwzględnia:
1) wykorzystanie

zdolności

przesyłowych

istniejącej

sieci

gazowej

lub

sieci

elektroenergetycznej;
2) odmowę świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii
elektrycznej istniejącą siecią gazową lub siecią elektroenergetyczną podmiotowi
występującemu o uzyskanie zgody oraz nieuwzględnienie złożonej przez niego skargi
na tę odmowę.
Art. 56.
1. Karze pieniężnej podlega ten, kto:
1) nie

przestrzega

obowiązków

wynikających

ze

współpracy

z

jednostkami

upoważnionymi do dysponowania energią elektryczną i paliwami gazowymi,
wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4;
1a) (uchylony);
1b) nie przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia instrukcji, o której mowa w art. 9g
ust. 7 i 8, lub mimo wezwania przedkłada instrukcję niespełniającą wymagań
określonych w ustawie;
1c) nie przedstawia informacji, o których mowa w art. 7 ust. 8l, art. 9c ust. 3 pkt 9a lit. f,
ust. 9-9b, art. 9d ust. 8, art. 11c ust. 3, art. 11e ust. 5 i art. 16 ust. 21 i 22;
1d) nie przestrzega obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr
714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie
warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii
elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003;
1e) nie przestrzega obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków
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1775/2005;
1f) (uchylony);
ustala instrukcję, o której mowa w art. 9g ust. 8b, niespełniającą wymagań

1g)

określonych w ustawie;
1h) nie publikuje aktualnych wykazów, o których mowa w art. 4ba ust. 1;
1i)

(74)

1j)

(75)

nie przekazuje w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 4ba ust. 4;
przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 4ba ust. 4, zawierające

nieprawdziwe dane;
2) nie przestrzega obowiązku utrzymywania zapasów paliw, o którym mowa w art. 10
ust. 1, lub nie uzupełnia ich w terminie, o którym mowa w art. 10 ust. 1b lub 1c,
obniża je w innych przypadkach niż wymienione w art. 10 ust. 1a, lub nie przekazuje
informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1e;
3) (uchylony);
3a) nie stosuje się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii, wprowadzonych na
podstawie art. 11, art. 11c ust. 3 lub art. 11d ust. 3;
4) z nieuzasadnionych powodów odmawia zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 ust.
1;
5) stosuje ceny i taryfy, nie przestrzegając obowiązku ich przedstawienia Prezesowi
URE do zatwierdzenia, o którym mowa w art. 47;
5a) nie przedkłada do zatwierdzenia taryfy wbrew żądaniu Prezesa URE, o którym mowa
w art. 47 ust. 1;
6) stosuje ceny lub stawki opłat wyższe od zatwierdzonych lub stosuje taryfę niezgodnie
z określonymi w niej warunkami;
7) odmawia udzielenia informacji, o których mowa w art. 28;
7a) świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza w błąd Prezesa URE w zakresie
przedstawianych na jego żądanie informacji, o których mowa w art. 28;
8) prowadzi ewidencję księgową niezgodnie z zasadami określonymi w art. 44;
9) zatrudnia osoby bez wymaganych ustawą kwalifikacji;
10) nie utrzymuje w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń;
11) wprowadza do obrotu na obszarze kraju urządzenia niespełniające wymagań
określonych w art. 52;
12) nie przestrzega obowiązków wynikających z koncesji;
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12b)

(76)

nie przekazuje w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 43d;

12c)

(77)

przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 43d, zawierające nieprawdziwe

dane;
12d) nie przestrzega obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy, o
którym mowa w art. 32 ust. 2;
13) realizuje działania niezgodne z częścią planu, o której mowa w art. 20 ust. 6;
14) z nieuzasadnionych powodów wstrzymuje lub ogranicza dostarczanie paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciepła do odbiorców;
15) z nieuzasadnionych powodów zwleka z powiadomieniem Prezesa URE lub
zainteresowanego podmiotu o odmowie zawarcia umów, o których mowa w art. 4g
ust. 1 lub art. 7 ust. 1;
16) z nieuzasadnionych powodów nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem, o którym
mowa w art. 4h ust. 2;
17) nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 5a ust. 1-3;
17a) nie informuje odbiorcy końcowego lub operatora systemu dystrybucyjnego lub
operatora systemu przesyłowego w terminie określonym w art. 5 ust. 14 o
konieczności zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej;
17b) będąc operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego
gazowego, nie zawrze umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej
zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej zgodnie z art. 5aa ust. 6 lub
umowy kompleksowej zgodnie z art. 5ab ust. 1;
[18) nie wydaje w terminie, o którym mowa w art. 7 ust. 8g, warunków przyłączenia;]
<18)

nie wydaje warunków przyłączenia do sieci w terminach określonych w

art. 7 ust. 8g–8g3, 8g6 i 8g7;>
18a) z nieuzasadnionych powodów, nie dokonuje w terminie określonym w art. 7 ust.
8d7 pkt 2 przyłączenia mikroinstalacji;
19)

nie przestrzega warunków i wymagań technicznych korzystania z systemu
elektroenergetycznego lub gazowego, procedur postępowania i wymiany informacji, a
także nie stosuje się do zasad i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa pracy sieci
elektroenergetycznej, planów i procedur stosowanych w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 9,
metod, warunków, wymogów lub zasad przyjętych na podstawie rozporządzenia
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warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii
elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub rozporządzeń
wydanych na podstawie art. 6 lub art. 18 tego rozporządzenia, metod, warunków,
wymogów

lub

zasad

przyjętych

na

podstawie

rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków
dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr
1775/2005 lub rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 lub art. 23 tego
rozporządzenia,

a

także

poleceń

operatora

systemu

przesyłowego

elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego, o których
mowa w art. 11d ust. 1 i 2;
20) nie przestrzega warunków i kryteriów niezależności operatora systemu, o którym
mowa w art. 9d ust. 1-2;
21) nie zapewnia wyznaczonemu dla swojej sieci operatorowi systemu spełnienia
warunków i kryteriów niezależności, o których mowa w art. 9d ust. 1-2;
22) nie przedkłada do zatwierdzenia programu określającego przedsięwzięcia, jakie
należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników
systemu, o którym mowa w art. 9d ust. 4, lub nie przedkłada nowego programu, o
którym mowa w art. 9d ust. 4b;
23) mimo uprzedniego wezwania, nie wykonuje w wyznaczonym terminie programu
określającego

przedsięwzięcia,

jakie

należy

podjąć

w

celu

zapewnienia

niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, o którym mowa w art. 9d
ust. 4, zatwierdzonego przez Prezesa URE lub podejmuje działania niezgodne z
postanowieniami tego programu;
24) będąc operatorem wyznaczonym na podstawie art. 9h, nie realizuje obowiązków
operatora wynikających z ustawy;
24a) nie będąc operatorem systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania
paliw gazowych lub operatorem systemu skraplania gazu ziemnego lub operatorem
systemu połączonego wyznaczonym na podstawie art. 9h świadczy usługi przesyłania,
dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub
regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego;
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mowa w art. 9h ust. 1 i 6, oraz nie dopełnia warunków określonych w decyzji wydanej
na podstawie art. 9h ust. 9;
25a)

z nieuzasadnionych przyczyn nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem o

przyznanie certyfikatu niezależności lub nie dopełnia warunków określonych w
decyzji, o której mowa w art. 9h1 ust. 12;
26) nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 9h ust. 11 i 12;
26a) nie wykonuje w terminie obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa w art.
9h ust. 14;
27) nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 9j ust. 1, 4 lub 5;
28) (uchylony);
29) (uchylony);
30) (uchylony);
30a) utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 11s ust. 1;
31) nie przedkłada sprawozdań, o których mowa w art. 9d ust. 5a i art. 16 ust. 18 lub
planów, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 4;
32) nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1, art. 49b ust. 1 oraz w
art. 49c ust. 1;
33) (uchylony);
34) (uchylony);
35) nie przestrzega warunków i wymagań technicznych korzystania z sieci transportowej
dwutlenku węgla;
36) z nieuzasadnionych powodów:
a) odmawia zawarcia umowy, o której mowa w art. 11m,
b) odmawia dostępu, o którym mowa w art. 11o ust. 1 pkt 4,
c) wstrzymuje lub ogranicza przesyłanie dwutlenku węgla;
37) będąc operatorem, o którym mowa w art. 11n, nie realizuje obowiązków operatora
sieci transportowej dwutlenku węgla wynikających z ustawy;
38) nie wydaje w terminie, o którym mowa w art. 11p ust. 3, warunków przyłączenia;
39) wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia 1227/2011, nie podaje
informacji wewnętrznej do publicznej wiadomości;
40) wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 1227/2011, nie
przekazuje Agencji danych, w tym przekazuje dane nieprawdziwe lub niepełne;
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przekazuje Agencji lub Prezesowi URE informacji, w tym przekazuje informacje
nieprawdziwe lub niepełne;
dokonuje sprzedaży produktów energetycznych na hurtowym rynku energii bez

42)

wymaganego wpisu do rejestru uczestników rynku lub nie dokonuje aktualizacji
danych podanych w formularzu rejestracyjnym, bądź podaje w formularzu
rejestracyjnym dane niepełne lub nieprawdziwe;
43) utrudnia przeprowadzanie czynności w postępowaniu, o którym mowa w art. 23c ust.
1 lub w art. 23p ust. 1;
44) nie przekazuje w terminie informacji, o których mowa w art. 33 ust. 1c;
45) sprzedaje paliwa ciekłe z naruszeniem wymogów, o których mowa w art. 43a ust. 1
lub 4;
46) świadczy usługi magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłania, lub
dystrybucji paliw ciekłych z naruszeniem wymagań, o których mowa w art. 43a ust. 2;
47) prowadzi działalność z naruszeniem art. 43a ust. 3;
48) nie przekazuje w terminie informacji, lub przekazuje nieprawdziwe informacje, o
których mowa w art. 43e;
49) nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 37 ust. 2c lub 2d;
50) nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 34 ust.
5.
1a. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu
państwa.
[2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza Prezes URE;]
<2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza Prezes URE w drodze decyzji
administracyjnej.>
2a. (uchylony).
2b. (uchylony).
2c. (uchylony).
2d. (uchylony).
[2e. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, nie
może być niższa niż 3000 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu warunków przyłączenia.]
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18, nie może być niższa niż 1500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu warunków
przyłączenia do sieci.>
2f. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 21,
nie może być niższa niż 1% i wyższa niż 15% przychodu, o którym mowa w ust. 3.
2g. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3943, wynosi od 10 000 zł do 1 000 000 zł.
2h. Wysokość kary w przypadkach określonych w ust. 1:
1) pkt 1h wynosi od 15 000 zł do 50 000 zł;
2) pkt 1i wynosi 10 000 zł;
3) pkt 1j wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł;
4) pkt 12b wynosi 10 000 zł;
5) pkt 12c wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł;
6) pkt 44 wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł;
7) pkt 45-47 wynosi od 50 000 zł do 250 000 zł;
8)

pkt 48 wynosi 10 000 zł oddzielnie dla każdego rodzaju i lokalizacji infrastruktury
paliw ciekłych;

9) pkt 49 wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł;
10) pkt 50 wynosi od 500 zł do 5000 zł.
3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-2, 3a-12, 12b-27, 30a-32 i 34-38,
nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w
poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością
prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie może przekroczyć 15% przychodu
ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w
poprzednim roku podatkowym.
4. Kara pieniężna jest płatna na konto właściwego urzędu skarbowego, z wyjątkiem ust. 4a.
4a. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 2h pkt 10, jest płatna na konto Urzędu Regulacji
Energetyki.
5. Niezależnie od kary pieniężnej określonej w ust. 1-4 Prezes URE może nałożyć karę
pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, z tym że kara ta może być
wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.
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stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego możliwości
finansowe.
6a. Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest
znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek.
6b. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym
decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna.
7. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
7a. W sprawach dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się
odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
z wyłączeniem art. 68 § 1-3.
8. Prezes URE niezwłocznie powiadamia Komisję Europejską o zmianach przepisów w
zakresie kar pieniężnych i o działaniach podejmowanych w przypadku naruszeń
przepisów rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13
lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej
wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, a także
przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1775/2005/WE z dnia 28
września 2005 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego.

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.
65)
Art. 6.
Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są:
1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa,
utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń
transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji;
1a) wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie;
1b) wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w
tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń;
1c) wydzielanie gruntów pod porty i przystanie morskie oraz ich budowa, modernizacja i
utrzymanie;
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morskich oraz jej budowa, modernizacja i utrzymanie;
2) budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do
przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych
obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń;
2a) budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla;
3) budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w
wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i
unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania;
4) budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska,
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji
przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz
urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego;
5) opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami;
5a) ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych
hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru
komunistycznego;
6)

budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów
i prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i
nauki, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), szkół publicznych,
państwowych lub samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów
ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczowychowawczych, obiektów sportowych;

6a) budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji
obowiązków w zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz.
2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005), a także innych obiektów i pomieszczeń
związanych ze świadczeniem tych usług;
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państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz
zakładów dla nieletnich;]
<7) budowa, utrzymywanie obiektów oraz urządzeń, niezbędnych na potrzeby
obronności państwa, a także ustanowienie strefy ochronnej terenu zamkniętego,
wynikających z umów lub porozumień międzynarodowych, ochrony granicy
państwowej lub ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, w tym
budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla
nieletnich;>
8) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą;
8a) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla
oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla;
9) zakładanie i utrzymywanie cmentarzy;
9a) ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej;
9b) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody;
9c) wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki,
promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa;
9d) wykonywanie urządzeń lub budowli służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt;
10) inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.

USTAWA z dnia czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 i 1495)

<Art. 19a.
1. Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci,
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki
przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie:
1) 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w
przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w
zabudowie zagrodowej;
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pozostałych przypadkach.
2. W

szczególnie

uzasadnionych

przypadkach

przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w

ust. 1,

odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu
ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego
przedłużenia.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane potwierdzić pisemnie
złożenie przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o wydanie
warunków przyłączenia do sieci, określając w szczególności datę jego złożenia.
4. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci zawiera co najmniej:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu
ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
2) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do
sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
3) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub
obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;
4) określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów
bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem
przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości
ładunku zanieczyszczeń;
5) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i
przemysłowe;
6) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w
stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i sieci uzbrojenia terenu.
5. Do terminów określonych w ust. 1 i 2 nie wlicza się terminów przewidzianych w
przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie
wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień
spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z
przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
6. Sporządzenie planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)
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wodociągowo-kanalizacyjne, upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do
sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do
wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z tym
planem.
7. Warunki

przyłączenia

do

sieci

wydane

przez

przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.
8. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza
wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego wykonanego, zgodnie z warunkami
przyłączenia do sieci wydanymi przez to przedsiębiorstwo.
9. Warunkiem dokonania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, wykonanego zgodnie z
warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez to przedsiębiorstwo, nie może być
uzyskanie pozwolenia na budowę albo dokonanie zgłoszenia robót budowlanych,
jeżeli nie są one wymagane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane.
10. Nie pobiera się opłat za:
1) wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę, aktualizację lub
przeniesienie na inny podmiot;
2) odbiór

przyłącza

wodociągowego

lub

przyłącza

kanalizacyjnego

przez

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a także za włączenie przyłącza
wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej albo
kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym związane.>

Art. 29.
1. Karze pieniężnej podlega, kto stosuje taryfy:
1) nie przestrzegając obowiązku ich przedstawienia do zatwierdzenia, o którym mowa w
art. 24b ust. 1;
2) zawyżając ceny lub stawki opłat.
2. Tej samej karze podlega, kto zawyża ceny i stawki zatwierdzone zgodnie z art. 24i ust. 1.
3. Karze pieniężnej podlega, kto nie przekazał informacji lub dokumentów na wezwanie
organu regulacyjnego, o którym mowa w art. 27b ust. 1, lub przekazał nieprawdziwe albo
wprowadzające w błąd informacje lub dokumenty.
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wydaje warunków przyłączenia do sieci w terminach określonych w art. 19a ust. 1
lub 2.>
4. Kary pieniężne wymierza organ regulacyjny w drodze decyzji.
5. W decyzji, o której mowa w ust. 4, wskazuje się numer rachunku bankowego, na który
uiszcza się karę pieniężną.
6. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w:
1) ust. 1 i 2 - nie może przekroczyć 15% przychodu przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego osiągniętego w poprzednim roku podatkowym;
2) ust. 3 - nie może przekroczyć 100 000 zł [.] <;>
<3) ust. 3a – wynosi 500 zł za każdy dzień zwłoki.>
7. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1 i 2, jest płatna z dochodu po opodatkowaniu lub z
innej formy nadwyżki przychodu nad wydatkami zmniejszonej o podatki.
8. [Niezależnie od kary pieniężnej nałożonej na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
organ regulacyjny może nałożyć karę pieniężną na osobę sprawującą funkcję kierownika
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, z tym że wysokość tej kary pieniężnej nie
może przekroczyć 300% jego miesięcznego wynagrodzenia]. <Niezależnie od kary
pieniężnej, o której mowa w ust. 1–3, nałożonej na przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne organ regulacyjny może nałożyć karę pieniężną na osobę sprawującą
funkcję kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, z tym że
wysokość tej kary pieniężnej nie może przekroczyć 300% jego miesięcznego
wynagrodzenia.> Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.
9. Kary pieniężne uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w
ust. 4, stała się ostateczna.
10. Kary pieniężne nieuiszczone w terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie
określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.).
11. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.
12. Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w sprawach decyzji, o których mowa w ust. 4,
jest Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
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- 153 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i
rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania
żywiołu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1345 oraz z 2019 r. poz. 730)

Art. 7.
1. Nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę odbudowa zniszczonych w wyniku
działania żywiołu:
1) obiektów liniowych, z wyjątkiem linii kolejowych o znaczeniu państwowym,
określonych na podstawie ustawy o transporcie kolejowym;
2) budowli regulacyjnych na wodach oraz urządzeń wodnych;
3) obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej niż 1000 m3 i nie wyższych niż 12 m
nad poziomem terenu.
2. Zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga
odbudowa obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3, z wyjątkiem obiektów
gospodarczych i składowych, usytuowanych na działkach siedliskowych.
3. Odbudowa obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na
terenach Pomników Zagłady lub ich stref ochronnych, o których mowa w ustawie z dnia 7
maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2120), wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
[4. W sprawach dotyczących zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, przepisów art. 30 ust. 1a
ustawy - Prawo budowlane nie stosuje się.]
<4. W sprawach dotyczących zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, przepisu art. 29 ust. 5
ustawy – Prawo budowlane nie stosuje się.>

UWAGA:
<użyte w art. 8 w ust. 1a, w art. 9 w ust. 1a oraz w art. 11 w ust. 1 w pkt 1 i 2 w różnym
przypadku wyrazy [projekt budowlany] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku
wyrazami <projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektonicznobudowlany>
Art. 8.
1. W zgłoszeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 2, określa się zakres i sposób wykonania robót
budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia dołącza się, w zależności od
potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia,
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organ

administracji

architektoniczno-budowlanej

nakłada,

w

drodze

postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów w
określonym terminie, a w przypadku nieuzupełnienia tych dokumentów - sprzeciwia się w
drodze decyzji.
1a. Do zgłoszenia odbudowy obiektu budowlanego, o której mowa w art. 4 pkt 1 lit. b, w
miejsce szkicu lub rysunku dołącza się projekt budowlany sporządzony w sposób, który
nie narusza ustaleń aktów prawa miejscowego.
2. Właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze
decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę określonego obiektu budowlanego
lub wykonanie określonych robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o
którym mowa w art. 7 ust. 2, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, inne przepisy prawa lub spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury;
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie albo zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów
sąsiednich.
2a. W przypadku odbudowy obiektów budowlanych, o której mowa w art. 4 pkt 1 lit. b,
właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada, w drodze decyzji,
obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę określonego obiektu budowlanego lub
wykonania określonych robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym
mowa w art. 7 ust. 2, w przypadku obiektu wymagającego przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko oraz mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
obszar Natura 2000.
3. Zgłoszenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, dokonuje się przed zamierzonym terminem
rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić,
jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia właściwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej nie sprzeciwił się odbudowie w drodze decyzji.
4. Przepis ust. 3 stosuje się również do rozbiórek objętych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę albo dokonania
zgłoszenia.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 155 Art. 9.
1. Do wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego obiektu budowlanego zniszczonego w
wyniku działania żywiołu dołącza się projekt architektoniczno-budowlany oraz szkic
usytuowania obiektu sporządzone w sposób, który nie narusza ustaleń aktów prawa
miejscowego.
1a. Do wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego odbudowy obiektu budowlanego, o
której mowa w art. 4 pkt 1 lit. b, dołącza się projekt budowlany sporządzony w sposób,
który nie narusza ustaleń aktów prawa miejscowego.
2. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego dołącza się:
1) zgodę właściciela obiektu;
2) szkic usytuowania obiektu;
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.
2a. Odbudowa obiektu budowlanego, o której mowa w art. 4 pkt 1 lit. a, nie jest
przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999 oraz z 2018 r. poz. 810 i 1089), o ile
zachowane są parametry techniczne określone projektem budowlanym lub inną
dokumentacją techniczną, dotyczącymi zniszczonego lub uszkodzonego obiektu.
3. W sprawach dotyczących wniosków o pozwolenie na budowę lub na rozbiórkę obiektów
budowlanych przepisów art. 32, art. 33 i art. 34 ust. 1 i 3 ustawy - Prawo budowlane nie
stosuje się.
Art. 11.
1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie odbudowy obiektu
budowlanego właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:
1) zgodność projektu architektoniczno-budowlanego albo projektu budowlanego z
ustaleniami aktów prawa miejscowego;
2) kompletność projektu architektoniczno-budowlanego albo projektu budowlanego;
3) wykonanie projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane;
4) posiadanie opinii Zespołu Opiniowania Dokumentacji.
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budowlanych przepisów art. 35 i art. 39 ustawy - Prawo budowlane nie stosuje się.

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)
Art. 10.
1. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:
1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;
3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i
jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,
w tym krajobrazu kulturowego;
4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
4a) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez
audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych;
5)

(5)

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

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w
ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami, zgodnie z uniwersalnym projektowaniem;
6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności:
a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,
b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione,
migracje w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego,
c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i
infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji
zadań własnych gminy,
d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę;
8) stanu prawnego gruntów;
9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;
10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;
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udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla;
12) występowania

terenów

górniczych

wyznaczonych

na

podstawie

przepisów

odrębnych;
13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki
odpadami;
14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;
15) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.
2. W studium określa się w szczególności:
1) uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w ust.
1 pkt 7 lit. d:
a) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w
tym wynikające z audytu krajobrazowego,
b) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w
tym tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy;
2) (uchylony);
3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody,
krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;
4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej;
5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
lokalnym;
7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego
województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;
8) obszary,

dla

których

obowiązkowe

jest

sporządzenie

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary
wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary
przestrzeni publicznej;
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przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i
leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;
12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;
13) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich
ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2120);
14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji;
14a) obszary zdegradowane;
[15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;]
<15) granice terenu zamkniętego i jego strefy ochronnej, w tym stref ochronnych
wynikających z decyzji lokalizacyjnych wydanych przez Komisję Planowania
przy Radzie Ministrów w związku z realizacją inwestycji w zakresie obronności i
bezpieczeństwa państwa;>
16) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb
zagospodarowania występujących w gminie.
2a. Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których
rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o
mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami
w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich
rozmieszczenie.
3. Obowiązek przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, powstaje po upływie 3
miesięcy od dnia ustanowienia tego obowiązku.
3a. Jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2, w studium określa się obszary, na których mogą być one
sytuowane.
3b. Lokalizacja obiektów, o których mowa w ust. 3a, może nastąpić wyłącznie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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- 159 4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagany zakres projektu
studium w części tekstowej i graficznej, uwzględniając w szczególności wymogi
dotyczące materiałów planistycznych, skali opracowań kartograficznych, stosowanych
oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych.
5. Dokonując bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, kolejno:
1) formułuje się, na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych,
prognoz demograficznych oraz możliwości finansowych gminy, o których mowa w
ust. 1 pkt 7 lit. a-c, maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę,
wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje
zabudowy;
2) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki
osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, rozumianą jako możliwość
lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni
użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy;
3) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w
planach miejscowych pod zabudowę, innych niż wymienione w pkt 2, rozumianą jako
możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w
powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy;
4) porównuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, o
którym mowa w pkt 1, oraz sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na
funkcje zabudowy, o której mowa w pkt 2 i 3, a następnie, gdy maksymalne w skali
gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w pkt 1:
a) nie przekracza sumy powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje
zabudowy - nie przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy poza obszarami, o
których mowa w pkt 2 i 3,
b) przekracza sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje
zabudowy - bilans terenów pod zabudowę uzupełnia się o różnicę tych wielkości
wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, i
przewiduje się lokalizację nowej zabudowy poza obszarami, o których mowa w
pkt 2 i 3, maksymalnie w ilości wynikającej z uzupełnionego bilansu;
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a) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i
infrastruktury technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych
gminy,
b) potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji zadań
własnych, związane z lokalizacją nowej zabudowy na obszarach, o których mowa
w pkt 2 i 3, oraz w przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. a, poza tymi obszarami;
6) w przypadku gdy potrzeby inwestycyjne, o których mowa w pkt 5 lit. b, przekraczają
możliwości finansowania, o których mowa w pkt 5 lit. a, dokonuje się zmian w celu
dostosowania zapotrzebowania na nową zabudowę do możliwości finansowania przez
gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz społecznej.
6. Działania, o których mowa w ust. 5, mogą wymagać powtórzenia, na zasadzie analizy
wariantów lub realizacji procesu iteracyjnego, oraz powtórzenia wszystkich lub części z
nich, także w połączeniu z innymi czynnościami przeprowadzanymi w ramach prac nad
projektem studium.
7. Określając zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, bierze się
pod uwagę:
1) perspektywę nie dłuższą niż 30 lat;
2) niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością zwiększenia
zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz nie więcej niż o 30%.

Art. 15.
1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający
część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi,
odnoszącymi się do obszaru objętego planem, wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu
przedstawia się w szczególności:
1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4;
2)

(9)

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

rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2, oraz sposób uwzględnienia uniwersalnego
projektowania;
3) wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
2. W planie miejscowym określa się obowiązkowo:
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- 161 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
3a) zasady kształtowania krajobrazu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów
kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) zasady

kształtowania

zabudowy

oraz

wskaźniki

zagospodarowania

terenu,

maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni
całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny
udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do
parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w
kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych,
krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach
zagospodarowania przestrzennego województwa;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4.
2a. Plan miejscowy przewidujący lokalizację obiektu handlowego, o którym mowa w art. 10
ust. 3a, sporządza się dla terenu położonego na obszarze obejmującym co najmniej obszar,
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- 162 na którym powinny nastąpić zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w wyniku
realizacji tego obiektu.
3. W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb:
1) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
2) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
3) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
3a) granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz granice
ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i
użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na
środowisko;
4) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 3a;
4a) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
[4b) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w
ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej,
linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w
zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012;]
<4b) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w
ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub
powiatowej, linii

kolejowej o znaczeniu

państwowym, lotniska użytku

publicznego, inwestycji w zakresie terminalu, przedsięwzięcia Euro 2012 lub
decyzji lokalizacyjnych wydanych przez Komisję Planowania przy Radzie
Ministrów w związku z realizacją inwestycji w zakresie obronności i
bezpieczeństwa państwa;>
5) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji
imprez masowych;
6) granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące
prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7
maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;
7) granice terenów zamkniętych, i granice stref ochronnych terenów zamkniętych;
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publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę
obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
9) (uchylony);
10) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.
4.

(10)

Plan miejscowy przewidujący możliwość lokalizacji budynków umożliwia również

lokalizację mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.(11) ) również w
przypadku innego przeznaczenia terenu niż produkcyjne, chyba że ustalenia planu
miejscowego zakazują lokalizacji takich instalacji.

Art. 36.
1. [Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z
nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym
przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo
użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 371 ust. 1, żądać od
gminy:]
<Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z
nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym
przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel albo
użytkownik wieczysty nieruchomości może, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 371 ust. 1,
żądać od gminy albo od władającego terenem zamkniętym, jeżeli uchwalenie planu
lub jego zmiana spowodowane były potrzebami obronności i bezpieczeństwa
państwa:>
1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo
2) wykupienia nieruchomości lub jej części.
1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli treść planu miejscowego powodująca skutek, o
którym mowa w ust. 1, nie stanowi samodzielnego ustalenia przez gminę społecznogospodarczego przeznaczenia terenu oraz sposobu korzystania z niego, ale wynika z:
1) uwarunkowań

hydrologicznych,

geologicznych,

geomorfologicznych

lub

przyrodniczych dotyczących występowania powodzi i związanych z tym ograniczeń,
określonych na podstawie przepisów odrębnych;
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- 164 2) decyzji dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji celu publicznego, wydanych
przez inne niż organy gminy, organy administracji publicznej lub Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
3) zakazów lub ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu, określonych w
przepisach ustaw lub aktów, w tym aktów prawa miejscowego, wydanych na ich
podstawie.
2. Realizacja roszczeń, o których mowa w ust. 1, może nastąpić również w drodze
zaoferowania

przez

gminę

właścicielowi

albo

użytkownikowi

wieczystemu

nieruchomości zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają.
3. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość
nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę
nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, może żądać od gminy
odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.
4. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość
nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość,
wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie,
określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest
dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu
wartości nieruchomości.
4a. Opłaty, o której mowa w ust. 4, nie pobiera się w przypadku nieodpłatnego przeniesienia
przez rolnika własności nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na
następcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) albo
przepisów w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 wydanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(18) (Dz. U. z
2017 r. poz. 1856 oraz z 2018 r. poz. 311). W przypadku zbycia przez następcę
nieruchomości przekazanych przez rolnika przepisy o opłacie, o której mowa w ust. 4,
stosuje się odpowiednio.
5. W razie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie planu miejscowego, w
części lub w całości, odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo opłata, o której
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właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w razie stwierdzenia nieważności uchwały rady
gminy w sprawie planu miejscowego w części lub w całości gmina może żądać od
aktualnego właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości zwrotu kwoty
stanowiącej równowartość wypłaconego odszkodowania.

Art. 50.
1. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w
przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Warunek, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4, stosuje się odpowiednio.
1a. (25) Przepisu art. 61 ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do inwestycji celu publicznego w
przypadkach uzasadnionych potrzebami obronności lub bezpieczeństwa państwa albo
ochrony granicy państwowej, a także do inwestycji celu publicznego z zakresu łączności
publicznej.
2. Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty
budowlane:
1) polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany
sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie
zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć
wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo
2) niewymagające pozwolenia na budowę.
[2a. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budowa
sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496 i 1669), wymaga uzyskania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.]
<2a. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
budowa sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) wymaga uzyskania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.>
2b. W przypadku gdy wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dotyczy inwestycji, której lokalizacja, zgodnie z przepisami odrębnymi,
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wszczęcia postępowania.
2c. Inwestor realizujący inwestycję celu publicznego, o której mowa w ust. 2, może wystąpić
z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa albo ochroną granicy państwowej.
3. (uchylony).
4. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powierza
się osobie, o której mowa w art. 5, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu
zawodowego architektów posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń

w

specjalności

architektonicznej

albo

uprawnienia

budowlane

do

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej.
Art. 53.
1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony
zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na
których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
2. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
2a. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może występować na prawach strony w
postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu
łączności publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami. Do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej stosuje się przepisy
Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące prokuratora.
3. Właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dokonuje analizy:
1) warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z
przepisów odrębnych;
2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
4. Decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 1, wydaje się po uzgodnieniu z:
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- 167 1) ministrem właściwym do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji
lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi
przepisami;
2) wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów
objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji
zabytków;
3) dyrektorem właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa
technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani;
4) właściwym organem nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych;
5) właściwym

organem

administracji

geologicznej

-

w

odniesieniu

do

udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych;
5a) starostą, jako właściwym organem ochrony środowiska - w odniesieniu do terenów
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
6) organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji
wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w
rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;
7) dyrektorem parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach
parku i jego otuliny;
8) regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - w odniesieniu do innych niż
wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie
przyrody;
9) właściwym zarządcą drogi - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa
drogowego;
9a)

(26)

Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego - w odniesieniu do obszarów

przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym;
10) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych
albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których
mowa w art. 48 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach
miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88
ust. 1;
10a) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych
albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których
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planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa
w art. 88 ust. 1;
11) ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej albo dyrektorem regionalnego
zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w
odniesieniu do:
a) przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania
którego organem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
albo Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
b) obszarów, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
12) właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkim inspektorem
ochrony środowiska - w odniesieniu do:
a) lokalizacji zakładów nowych w rozumieniu art. 243a pkt 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
b) zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym ryzyku lub
zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
c) nowych inwestycji w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładów o
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w przypadku, gdy te
inwestycje zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii;
13)

(27)

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

ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, a w zakresie ustalonym w art. 877 pkt 1
tej ustawy z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Ministrem Obrony Narodowej
oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych;
14)

(28)

podmiotem zarządzającym - w odniesieniu do obszaru właściwego portu lub

przystani, z wyłączeniem morskich portów wojennych i terenów zamkniętych
zlokalizowanych w granicach portu lub przystani morskiej [.] <;>
<15) właściwym organem wojskowym – w odniesieniu do stref ochronnych terenów
zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej.>
5. Uzgodnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania
administracyjnego, z tym że zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi. W przypadku
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wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.
5a. W przypadku odmowy uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego przez organy, o których mowa w ust. 4 pkt 10, z uwagi na zamiar realizacji
na objętym wnioskiem terenie zadań rządowych albo samorządowych, służących
realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48,
postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
zawiesza się na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli w okresie
zawieszenia postępowania administracyjnego nie uchwalono miejscowego planu albo nie
ustalono lokalizacji inwestycji celu publicznego, związanej z tymi zadaniami, decyzję
wydaje się pomimo braku tego uzgodnienia.
5b. Przepisu, o którym mowa w ust. 4 pkt 8, nie stosuje się do inwestycji, dla których
przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z ustawą z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.), w trakcie której uzgodniono
realizację przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
5c. Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której
mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za
uzgodnienie decyzji.
5d. Uzgodnienia decyzji, o których mowa w art. 51 ust. 1, z dyrektorem regionalnego zarządu
gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie
zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach, o których mowa w art.
169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, dokonuje się w drodze
decyzji, o której mowa w art. 166 ust. 5 tej ustawy.
6. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty
odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem
odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
7. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu
postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
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postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego,
jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.

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 1a i 2b 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 i 3 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.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 oraz z 2019 r. poz. 1716)
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1. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w
szczególności:
1) mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z
zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące
uzbrojenie terenu;
2) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
3) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z
odrębnymi przepisami;
3a) określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
3b) określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone;
4) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
5) [cztery

egzemplarze

zagospodarowania

projektu
działki

budowlanego]

lub

terenu

<trzy

oraz

egzemplarze

projektu

projektu

architektoniczno-

budowlanego> wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), aktualnym na dzień
opracowania projektu;
6) (uchylony);
7) (uchylony);
7a) w przypadku transeuropejskiej sieci drogowej:
a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych;
8) opinie:
a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji
lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi
przepisami,
b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa
technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
c) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
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Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie
urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych
lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do
gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie
Lasów Państwowych,
f) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr
kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
g) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,
ga)

(1)

podmiotu zarządzającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o

portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933 oraz z 2019 r. poz.
1716) - w odniesieniu do obszaru portu lub przystani morskiej,
h) innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;
9) wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.
2. Właściwy organ wydaje opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 8, na wniosek właściwego
zarządcy drogi, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o
wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do
wniosku.
3. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 8, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź
stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami.
4. Jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga zgody wodnoprawnej, odpowiednio
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie albo minister właściwy do spraw
gospodarki wodnej udzielają tej zgody w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie
stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710). Dla
ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych
nieruchomości określa się według katastru nieruchomości.
5. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu
do dróg powiatowych i gminnych wysyłają zawiadomienie o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy,
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wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, a w przypadku, o
którym mowa w art. 11a ust. 2, wojewodom albo starostom, na których obszarze
właściwości znajdują się nieruchomości lub ich części objęte wnioskiem o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz zawiadamiają pozostałe
strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie
powiatowym, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w
urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych
urzędów i w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze
nieruchomości jest skuteczne.
6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, zawiera w szczególności:
1) oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości;
2) informację o terminie i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.
7. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wojewoda w odniesieniu
do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i
gminnych wysyłają zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, jedynie wnioskodawcy.
8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją,
a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.
9. Z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, nieruchomości stanowiące własność
Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem
obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
10. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 9, jest
nieważna.
Art. 11f.
1. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności:
1) wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem
ich kategorii;
2) określenie linii rozgraniczających teren, w tym określenie granic pasów drogowych
innych dróg publicznych w przypadku gdy wniosek, o którym mowa w art. 11d,
zawiera określenie granic tych pasów;
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współczesnej oraz potrzeb obronności państwa;
4) wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich;
5) zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 12 ust. 1;
6) oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają
się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego;
7) zatwierdzenie [projektu budowlanego] <projektu zagospodarowania działki lub
terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego>;
8) w razie potrzeby inne ustalenia dotyczące:
a) określenia szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia
robót budowlanych,
b) określenia obowiązku budowy i okresu użytkowania tymczasowych obiektów
budowlanych,
c) określenia obowiązku i terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych
nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów
budowlanych,
d) określenia szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie,
e) obowiązku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,
f) obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych,
g) obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych,
h) obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów,
i) określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków, o
których mowa w lit. b, c oraz e-h,
j) zezwolenia na wykonanie obowiązków, o których mowa w lit. b, c oraz e-h.
2. Do ograniczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. i, przepisy art. 124 ust. 4-7 i art. 124a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.
121, 50, 650, 1000 i 1089) stosuje się odpowiednio.
2a. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do przekazania
wybudowanych i oddanych do użytkowania dróg, o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 8
lit. g, właściwym zarządcom dróg.
3. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu
do dróg powiatowych i gminnych doręczają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji
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obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym oraz w
urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach
teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie
lokalnej. Ponadto wysyłają zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na
adres wskazany w katastrze nieruchomości. W przypadku, o którym mowa w art. 11a ust.
2, zawiadomienie to wysyła się wojewodom albo starostom, na których obszarze
właściwości znajdują się nieruchomości lub ich części objęte wnioskiem o wydanie tej
decyzji. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest
skuteczne.
4. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera
informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji.
5. Przepisu ust. 3 zdanie drugie nie stosuje się w przypadku nieruchomości o
nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik
wieczysty nieruchomości nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.
6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do doręczania i zawiadamiania stron o decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez organ drugiej instancji.
7. Do zawiadamiania stron o wszczęciu postępowania oraz doręczeń decyzji oraz
postanowień w sprawie uchylenia, zmiany, wznowienia lub stwierdzenia nieważności lub
wygaśnięcia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, od których służy
stronom zażalenie, odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie lub skarga do sądu
administracyjnego, wydawanych w toku postępowania przez organ pierwszej i drugiej
instancji, stosuje się przepisy ust. 3-5, z wyłączeniem obowiązku zawiadamiania w drodze
obwieszczenia w prasie lokalnej.
8. Do zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się odpowiednio
przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem, że zgodę
wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej.
Art. 32a.
Odstąpienie od zatwierdzonego [projektu budowlanego]

<projektu zagospodarowania

działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego>, w zakresie objętym
projektem zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających drogi, nie stanowi istotnego
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jeżeli nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
wymaganych przepisami szczególnymi.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)

Art. 15.
1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się:
1) budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z
wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu
przyrody;
2) (uchylony);
3) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj,
postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt
kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień
zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
4) polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach
ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody;
5) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
6) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania
zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników
przyrody;
7) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą
ochronie przyrody;
8) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;
9) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
10) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym
płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w
rezerwacie przyrody - przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
11) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony;
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13) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez
regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
14) połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w
planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
15) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem
szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w
rezerwacie przyrody - przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
16) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte
ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas
oraz psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 1818);
17) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez
regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
18) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na
nieruchomościach stanowiących własność parków narodowych lub będących w
użytkowaniu wieczystym parków narodowych, wskazanymi przez dyrektora parku
narodowego, a w rezerwacie przyrody przez regionalnego dyrektora ochrony
środowiska;
19) umieszczania

tablic,

napisów,

ogłoszeń

reklamowych

i

innych

znaków

niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody,
edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z
ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;
20) zakłócania ciszy;
21) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów
wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków
wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez
regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
22) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
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a w rezerwacie przyrody - przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
24) prowadzenia badań naukowych - w parku narodowym bez zgody dyrektora parku, a
w rezerwacie przyrody - bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
25) wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra
właściwego do spraw środowiska;
26) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
27) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych - w parku narodowym bez zgody
dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody bez zgody regionalnego
dyrektora ochrony środowiska.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych;
2) (uchylony);
3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem
powszechnym;
4) wykonywania zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia
bezpieczeństwa państwa;
5) obszarów

objętych

ochroną

krajobrazową

w

trakcie

ich

gospodarczego

wykorzystywania przez jednostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne oraz
wykonywania prawa własności, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
3. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii dyrektora parku
narodowego, może zezwolić na obszarze parku narodowego na odstępstwa od zakazów, o
których mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione:
1) potrzebą ochrony przyrody, wykonywaniem badań naukowych, celami edukacyjnymi,
kulturowymi, turystycznymi, rekreacyjnymi lub sportowymi lub celami kultu
religijnego i nie spowoduje to negatywnego oddziaływania na przyrodę parku
narodowego lub
2)

potrzebą realizacji inwestycji liniowych celu publicznego lub potrzebą realizacji
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nieliniowym charakterze
w celu związanym z zapewnieniem telekomunikacji na obszarze parku narodowego, w
przypadku braku rozwiązań alternatywnych i po zagwarantowaniu kompensacji
przyrodniczej w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska.
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ochrony środowiska, może zezwolić na obszarze rezerwatu przyrody na odstępstwa od
zakazów, o których mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą:
1) ochrony przyrody lub
2)

realizacji inwestycji liniowych celu publicznego lub realizacji inwestycji celu
publicznego z zakresu łączności publicznej o nieliniowym charakterze w celu
związanym z zapewnieniem telekomunikacji na obszarze rezerwatu przyrody, w
przypadku braku rozwiązań alternatywnych i po zagwarantowaniu kompensacji
przyrodniczej w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska.

4a. Przy zasięganiu opinii, o których mowa w ust. 3 i 4, nie stosuje się art. 106 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133).
4b. Właściwe organy wydają opinię, o której mowa w ust. 3 i 4, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku o jej wydanie. Opinia jest wydawana w formie pisemnego
stanowiska organu zawierającego ocenę planowanych czynności w odniesieniu do
wpływu przedsięwzięcia na przyrodę parku narodowego.
<4c. Zezwolenia, o których mowa w ust. 3 i 4, dołącza się do wniosku o pozwolenie na
budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z
późn. zm.).>
5. Regionalny dyrektor ochrony środowiska może zezwolić na obszarze rezerwatu przyrody
na odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione
wykonywaniem

badań

naukowych

lub

celami

edukacyjnymi,

kulturowymi,

turystycznymi, rekreacyjnymi lub sportowymi lub celami kultu religijnego i nie
spowoduje to negatywnego oddziaływania na cele ochrony przyrody rezerwatu przyrody.
6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników górskich i psów ratowniczych, w tym
psów lawinowych, na obszarze parku narodowego poza terenami udostępnionymi na
podstawie art. 12 ust. 2, przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa
górskiego na danym obszarze, wymaga uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego.
6. Zezwolenie na odstępstwo od zakazów, o których mowa w ust. 1, wydaje się, w drodze
decyzji administracyjnej, na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.
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zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2) wskazanie zakazów, od których wnioskodawca zamierza uzyskać zezwolenie na
odstępstwo;
3) cel wykonania wnioskowanych czynności wraz z uzasadnieniem;
4) opis planowanych czynności;
5) lokalizację wykonywania planowanych czynności;
6)

uzasadnienie braku rozwiązań alternatywnych względem planowanego wariantu w
przypadku realizacji inwestycji liniowych celu publicznego lub w przypadku realizacji
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nieliniowym charakterze
w celu związanym z zapewnieniem telekomunikacji na obszarze parku narodowego
lub rezerwatu przyrody;

7) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na przyrodę parku narodowego.
8. W zezwoleniu na odstępstwo od zakazów, o których mowa w ust. 1, niezależnie od
wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego, wskazuje się warunki realizacji tego odstępstwa
wynikające z potrzeb ochrony przyrody.
9. W odniesieniu do inwestycji liniowych celu publicznego lub inwestycji celu publicznego z
zakresu łączności publicznej o nieliniowym charakterze przewidzianych do realizacji w
ramach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zezwolenie, o
którym mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2, zastępuje się uzgodnieniem warunków
realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 1a lub 1b 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 (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), odpowiednio z ministrem właściwym do spraw
środowiska lub Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Do uzgodnienia stosuje
się odpowiednio przepisy ust. 3 albo 4.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 181 Art. 37.
1. Jeżeli działania mogące znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura
2000 lub obszaru znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, zostały
podjęte bez uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 34, lub uzgodnienia lub decyzji,
o których mowa w art. 35a, regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach
morskich - dyrektor właściwego urzędu morskiego, wydaje decyzję, w której nakazuje, w
zależności od potrzeb, ich natychmiastowe wstrzymanie lub podjęcie niezbędnych działań
zapobiegawczych lub działań naprawczych.
2. Jeżeli działania na obszarze Natura 2000 zostały podjęte sprzecznie z ustaleniami planu
zadań ochronnych lub planu ochrony, regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na
obszarach morskich - dyrektor właściwego urzędu morskiego, wydaje decyzję, o której
mowa w ust. 1, chyba że przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko lub ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wykazała
brak znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, w
tym na cele działań ochronnych określone w planie zadań ochronnych lub planie ochrony,
albo mimo znaczącego negatywnego oddziaływania spełnione są przesłanki, o których
mowa w art. 34.
[3. Jeżeli w stosunku do działań, o których mowa w ust. 1 i 2, jest prowadzone postępowanie,
o którym mowa w art. 48, art. 49b albo art. 50 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), regionalny dyrektor ochrony
środowiska, a na obszarach morskich - dyrektor właściwego urzędu morskiego, zawiesza
postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, do czasu zakończenia
przez właściwy organ postępowania prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane.]
<3. Jeżeli w stosunku do działań, o których mowa w ust. 1 i 2, jest prowadzone
postępowanie, o którym mowa w art. 48, art. 49f albo art. 50 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane, regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na
obszarach

morskich

-

dyrektor

właściwego

urzędu

morskiego,

zawiesza

postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, do czasu
zakończenia przez właściwy organ postępowania prowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.>
4. W przypadku działań, o których mowa w ust. 1 i 2, do których mają jednocześnie
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w
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sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i
730)
Art. 1.
1. Ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym
wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do
obrotu lub udostępnianych na rynku oraz określa właściwość organów w zakresie
wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków wynikających z rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiającego

zharmonizowane

warunki

wprowadzania

do

obrotu

wyrobów

budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5), zwanego dalej "rozporządzeniem Nr 305/2011".
2. Do akredytacji, autoryzacji i notyfikacji jednostek uczestniczących w procesie oceny i
weryfikacji stałości właściwości użytkowych stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4
i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338). <Organem właściwym do
udzielenia autoryzacji w rozumieniu przepisu art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku jest Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego.>
Art. 6b.
[1. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa wyznaczy, w drodze decyzji, jednostki oceny
technicznej (JOT), o których mowa w art. 29 rozporządzenia Nr 305/2011, upoważnione
do wydawania europejskich ocen technicznych dla grup wyrobów budowlanych
wymienionych w Załączniku IV Tabela 1 do tego rozporządzenia, oraz monitoruje
działania i kompetencje wyznaczonych jednostek, w tym spełnienie obowiązku
określonego w art. 30 ust. 2 rozporządzenia Nr 305/2011.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek instytutu badawczego w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U.
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określone w Załączniku IV Tabela 2 do rozporządzenia Nr 305/2011.]
<1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wyznaczy, w drodze decyzji, jednostki
oceny technicznej (JOT), o których mowa w art. 29 rozporządzenia Nr 305/2011,
upoważnione do wydawania europejskich ocen technicznych dla grup wyrobów
budowlanych wymienionych w Załączniku IV Tabela 1 do tego rozporządzenia, oraz
monitoruje działania i kompetencje wyznaczonych jednostek, w tym spełnienie
obowiązku określonego w art. 30 ust. 2 rozporządzenia Nr 305/2011.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek instytutu badawczego w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227) lub instytutu Sieci w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534 i 2227),
zwanego dalej „instytutem Sieci”, spełniających wymagania dla jednostek oceny
technicznej, określone w Załączniku IV Tabela 2 do rozporządzenia Nr 305/2011.>
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
[1) oznaczenie instytutu badawczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o instytutach badawczych składającego wniosek, jego siedzibę i adres;]
<1) oznaczenie instytutu badawczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub instytutu Sieci, składających
wniosek, ich siedzibę i adres;>
2) określenie zakresu przedmiotowego wniosku poprzez wskazanie grup wyrobów
budowlanych wymienionych w załączniku IV Tabela 1 do rozporządzenia Nr
305/2011.
4. Do wniosku dołącza się informacje i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o
których mowa w ust. 2, stosownie do zakresu przedmiotowego wniosku.
5. Decyzja, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1) oznaczenie jednostki oceny technicznej oraz siedzibę i adres tej jednostki;
2) zakres właściwości jednostki oceny technicznej poprzez wskazanie grup wyrobów
budowlanych, o których mowa w ust. 1.
[6. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w drodze decyzji, ogranicza zakres właściwości albo
uchyla decyzję, o której mowa w ust. 1, w przypadku stwierdzenia, że jednostka oceny
technicznej przestała spełniać wymagania, o których mowa w ust. 2.]
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właściwości albo uchyla decyzję, o której mowa w ust. 1, w przypadku stwierdzenia,
że jednostka oceny technicznej przestała spełniać wymagania, o których mowa w ust.
2.>
Art. 9.
1. Krajową ocenę techniczną wydaje się dla wyrobu budowlanego:
1) nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu, albo
2) jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu
budowlanego metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest
właściwa, albo
3) jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co
najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego.
2. Krajowe oceny techniczne są wydawane, zmieniane, przedłużane i uchylane na wniosek
producenta przez:
1) jednostki oceny technicznej, o których mowa w art. 6b ust. 1, zgodnie z zakresem ich
właściwości albo
[2) wyznaczone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa(3) instytuty
badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
zwane dalej "krajowymi jednostkami oceny technicznej".]
<2) wyznaczone przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego instytuty
badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych lub instytuty Sieci, zwane dalej „krajowymi jednostkami oceny
technicznej”.>
3. Krajową ocenę techniczną wydaje się na okres 5 lat. Okres ten może być przedłużany na
kolejne okresy nie dłuższe niż 5 lat. Krajowa ocena techniczna obowiązuje od dnia jej
wydania.
4. Wydanie krajowej oceny technicznej, jej zmiana lub przedłużenie terminu ważności
następuje na koszt wnioskodawcy. Odpłatność za te czynności określa się na podstawie
iloczynu stawki godzinowej i liczby godzin pracy wykonanej w ramach tych czynności.
Wysokość stawki godzinowej nie może być wyższa niż 120 zł.
5. Krajową ocenę techniczną wydaje się, zmienia i przedłuża po przeprowadzeniu
postępowania w sprawie wydania krajowej oceny technicznej na podstawie oceny
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użytkowych

wyrobu

budowlanego

i

przewidywanej

trwałości

zidentyfikowanego wyrobu budowlanego, potwierdzonych, w zależności od potrzeb,
badaniami i obliczeniami z uwzględnieniem zharmonizowanych metod badań i obliczeń,
oględzinami, opiniami ekspertów lub innymi dokumentami, uwzględniając w tej ocenie
mające zastosowanie przepisy, w tym przepisy techniczno-budowlane, oraz zasady
wiedzy technicznej.
6. Postępowanie, o którym mowa w ust. 5, obejmuje w szczególności:
1) przeprowadzenie analizy ryzyka przez określenie możliwych zagrożeń i korzyści
związanych ze stosowaniem ocenianego wyrobu budowlanego przy wykonywaniu
robót budowlanych;
2) ustalenie, na podstawie analizy ryzyka, kryteriów technicznych do oceny właściwości
użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk
wynikających z przepisów techniczno-budowlanych i zasad wiedzy technicznej;
3) określenie metod oceny wyrobu budowlanego przez zaprojektowanie i walidację
odpowiednich metod badań i obliczeń do oceny właściwości użytkowych odnoszących
się do zasadniczych charakterystyk, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy
technicznej;
4) określenie, na podstawie analizy i oceny procesu produkcyjnego wyrobu
budowlanego, wymagań w odniesieniu do zakładowej kontroli produkcji w celu
zapewnienia stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w procesie
produkcyjnym tego wyrobu.
7. Krajową ocenę techniczną uchyla jednostka, która ją wydała, z własnej inicjatywy albo na
wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego z udziałem wnioskodawcy, w przypadku niepotwierdzenia w trakcie
stosowania wyrobu budowlanego pozytywnej oceny jego właściwości użytkowych w
odniesieniu do zasadniczych charakterystyk, określonych w wydanej krajowej ocenie
technicznej lub dokonania zmiany przepisów w tym zakresie.
8. Jednostki, o których mowa w ust. 2, prowadzą wykaz wydanych i wykaz uchylonych
krajowych ocen technicznych oraz przekazują niezwłocznie Głównemu Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego informację o wydanej oraz uchylonej krajowej ocenie technicznej,
która zawiera:
1) numer krajowej oceny technicznej;
2) nazwę wyrobu budowlanego;
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4) określenie rodzaju wyrobu budowlanego, jego typu i zamierzonego zastosowania;
5) wskazanie okresu ważności krajowej oceny technicznej lub datę jej uchylenia.
9. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wniosku o wydanie krajowej oceny technicznej;
2) tryb wydawania, zmiany lub przedłużenia terminu ważności krajowej oceny
technicznej;
3) zawartość krajowej oceny technicznej;
4) sposób ustalania liczby godzin pracy niezbędnych do wydania, zmiany lub
przedłużenia terminu ważności krajowej oceny technicznej;
5) sposób prowadzenia wykazu wydanych i wykazu uchylonych krajowych ocen
technicznych oraz zakres umieszczonych w nich danych.
10. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 9, zapewnia się, aby:
1) wzór wniosku o wydanie krajowej oceny technicznej zawierał w szczególności
określenie i adres wnioskodawcy oraz miejsce produkcji wyrobu budowlanego, nazwę
techniczną i nazwę handlową, opis techniczny wyrobu budowlanego, określenie
zamierzonego zastosowania lub zastosowań wyrobu budowlanego, dane dotyczące
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego;
2) zawartość krajowej oceny technicznej zapewniała podstawę do określenia przez
producenta właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do
zasadniczych charakterystyk;
3) sposób ustalania liczby godzin pracy niezbędnych do wydania, zmiany lub
przedłużenia terminu ważności krajowej oceny technicznej odnosił się do rzeczywistej
liczby godzin pracy potrzebnych do wykonania tych czynności;
4) postępowanie w sprawie wydania, zmiany lub przedłużenia terminu ważności
krajowej oceny technicznej prowadzone było w sposób możliwie najmniej uciążliwy
dla wnioskodawcy oraz uwzględniało innowacyjność wyrobu budowlanego objętego
krajową oceną techniczną, podstawy naukowe i wiedzę praktyczną związaną z oceną
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego;
5) prowadzone wykazy zapewniały jednolitą informację o wydanych i uchylonych
krajowych ocenach technicznych.
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właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, mając na uwadze konieczność zapewnienia
wydawania krajowych ocen technicznych dla wyrobów budowlanych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 8, wyznacza, w drodze decyzji, krajowe
jednostki oceny technicznej, upoważnione do wydawania krajowych ocen technicznych,
oraz monitoruje działania i kompetencje jednostek upoważnionych do wydawania tych
ocen.
12. Decyzję, o której mowa w ust. 11, wydaje się na wniosek instytutu badawczego, jeżeli
spełnia wymagania dotyczące jednostek do spraw oceny technicznej określone w Tabeli 2
Załącznika IV do rozporządzenia Nr 305/2011. Ponadto, instytut badawczy powinien
wykazać się znajomością Polskich Norm wyrobów w zakresie wnioskowanej właściwości
oraz metod badań i obliczeń dla wyrobów budowlanych.]
<11. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, mając na uwadze konieczność
zapewnienia wydawania krajowych ocen technicznych dla wyrobów budowlanych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 8, wyznacza, w drodze
decyzji, krajowe jednostki oceny technicznej, upoważnione do wydawania krajowych
ocen

technicznych,

oraz

monitoruje

działania

i

kompetencje

jednostek

upoważnionych do wydawania tych ocen.
12. Decyzję, o której mowa w ust. 11, wydaje się na wniosek instytutu badawczego lub
instytutu Sieci, jeżeli spełnia wymagania dotyczące jednostek do spraw oceny
technicznej określone w Tabeli 2 Załącznika IV do rozporządzenia Nr 305/2011.
Ponadto, instytut badawczy lub instytut Sieci jest obowiązany do wykazania się
znajomością Polskich Norm wyrobów w zakresie wnioskowanej właściwości oraz
metod badań i obliczeń dla wyrobów budowlanych.>
13. Wniosek, o którym mowa w ust. 12, zawiera:
[1) oznaczenie instytutu badawczego składającego wniosek, jego siedzibę i adres;]
<1) oznaczenie instytutu badawczego lub instytutu Sieci, składających wniosek, ich
siedzibę i adres;>
2) określenie zakresu przedmiotowego wniosku przez wskazanie wyrobów budowlanych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 8.
14. Do wniosku, o którym mowa w ust. 12, dołącza się oświadczenie o spełnieniu wymagań
określonych dla krajowej jednostki oceny technicznej oraz dokumenty potwierdzające
spełnienie tych wymagań.
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1) oznaczenie krajowej jednostki oceny technicznej, jej siedzibę i adres;
2) określenie zakresu właściwości przez wskazanie wyrobów budowlanych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 8.
[16. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w drodze decyzji, ogranicza zakres właściwości
krajowej jednostki oceny technicznej albo uchyla decyzję, o której mowa w ust. 11, w
przypadku stwierdzenia, że jednostka przestała spełniać w części albo w całości
wymagania niezbędne do uzyskania upoważnienia do wydawania krajowych ocen
technicznych.
17. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi wykaz jednostek upoważnionych do
wydawania krajowych ocen technicznych oraz zamieszcza go w Biuletynie Informacji
Publicznej.]
<16. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, w drodze decyzji, ogranicza zakres
właściwości krajowej jednostki oceny technicznej albo uchyla decyzję, o której mowa
w ust. 11, w przypadku stwierdzenia, że ta jednostka przestała spełniać w części albo
w całości wymagania niezbędne do uzyskania upoważnienia do wydawania
krajowych ocen technicznych.
17. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi wykaz jednostek upoważnionych
do wydawania krajowych ocen technicznych oraz zamieszcza go w Biuletynie
Informacji Publicznej wraz z informacją o zakresie przedmiotowym upoważnienia
do wydawania krajowych ocen technicznych.>

Art. 14.
1. Do obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy:
1) prowadzenie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych;
2) zatwierdzanie wojewódzkich rocznych planów kontroli;
3) przedstawianie Prezesowi UOKiK do zaopiniowania okresowych planów kontroli
wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1;
4) sporządzanie

i

przekazywanie

Prezesowi

UOKiK

rocznych

sprawozdań

z

przeprowadzonych kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych, o
których mowa w art. 5 ust. 1;
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kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na
rynku krajowym, wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach;
6) kontrola działania wojewódzkich organów nadzoru budowlanego;
7) prowadzenie punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych, o którym mowa
w art. 10 rozporządzenia Nr 305/2011 [.]<;>
<8) wydawanie decyzji dotyczących jednostek oceny technicznej, o których mowa
w art. 6b ust. 1 i 6;
9) wydawanie decyzji dotyczących krajowych jednostek oceny technicznej, o
których mowa w art. 9 ust. 11 i 16;
10) prowadzenie wykazu jednostek upoważnionych do wydawania krajowych ocen
technicznych;
11) autoryzacja i notyfikacja jednostek wykonujących zadania strony trzeciej w
procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów
budowlanych.>
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może:
1) sporządzać roczne plany kontroli;
2) prowadzić kontrole planowe i doraźne;
3) zlecać badania pobranych, w toku kontroli, próbek wyrobów budowlanych;
4) wydawać wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego wytyczne i zalecenia
dotyczące kontroli

wyrobów budowlanych

wprowadzonych do

obrotu lub

udostępnianych na rynku krajowym oraz sprawować nadzór nad ich realizacją;
5) wydawać wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego wytyczne i zalecenia,
zapewniające jednolitość postępowań w sprawach wyrobów budowlanych.
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może wezwać wojewódzkiego inspektora
nadzoru budowlanego do:
1) udziału w prowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 2;
2) przeprowadzenia doraźnej kontroli w określonym zakresie;
3) wprowadzenia do wojewódzkiego rocznego planu kontroli określonych zadań.
3a. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może prowadzić postępowania administracyjne
w pierwszej instancji na podstawie ustaleń dokonanych w wyniku kontroli. W takim
przypadku wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego nie wszczyna postępowania
administracyjnego.
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oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku
krajowym, wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, przekazywanych przez
wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego Głównemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego,
2) sposób i termin przekazywania tych informacji
- mając na uwadze potrzebę monitorowania systemu kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym.

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w
nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2019 r. poz. 1011)

Art. 5.
1. Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli:
1) kredyt preferencyjny został udzielony docelowemu kredytobiorcy, o którym mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 1 lub 2, na:
a) zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z
wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego
którejkolwiek z osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 i ust. 1a, w dniu zawarcia
umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny,
b) zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest
lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny,
c) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania
prawa własności lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy
lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
d) budowę domu jednorodzinnego,
e) przeprowadzenie robót budowlanych, z wyłączeniem montażu, remontu i rozbiórki
obiektu budowlanego, dotyczących budynku mieszkalnego albo budynku lub
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stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu jednorodzinnego;
2) kredyt preferencyjny został udzielony docelowemu kredytobiorcy, o którym mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 3, na:
a) zakup będącego w budowie lub istniejącego lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu
lokalu mieszkalnego, do którego którejkolwiek z osób, o których mowa w art. 3
ust. 1 i ust. 1a, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny
tytuł prawny,
b) zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest
lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym,
c) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania
prawa własności lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy
lokal mieszkalny,
d) przeprowadzenie robót budowlanych, z wyłączeniem montażu, remontu i rozbiórki
obiektu budowlanego, dotyczących budynku mieszkalnego albo budynku lub
lokalu o innym przeznaczeniu, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość;
3) powierzchnia użytkowa:
a) domu jednorodzinnego, o którym mowa w pkt 1, nie przekracza 140 m2,
b) lokalu mieszkalnego, o którym mowa:
– w pkt 1 - nie przekracza 75 m2,
– w pkt 2 - nie przekracza 50 m2;
4) cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, cena zakupu
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wkład budowlany, koszt budowy
domu jednorodzinnego, koszt przeprowadzenia robót budowlanych dotyczących
budynku mieszkalnego albo budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu w celu
uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu
jednorodzinnego, na który został udzielony kredyt preferencyjny, nie przekracza
kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2
powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych;
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny równocześnie z zawarciem umowy kredytu
preferencyjnego z przeznaczeniem na cel określony w ust. 1 pkt 1 lit. a lub ust. 1 pkt 2 lit.
a składa pisemne oświadczenie, że zostały spełnione warunki określone w tych
przepisach.
3. Powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, o której mowa w
ust. 1 pkt 3, a także cenę lub wkład budowlany, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przyjmuje
się na podstawie umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lub spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu, a jeżeli umowa taka nie została zawarta do dnia
złożenia wniosku o kredyt preferencyjny - na podstawie odpowiedniej umowy
zobowiązującej.
4. Powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d i e, lub
lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e lub ust. 1 pkt 2 lit. d, przyjmuje
się na podstawie [zatwierdzonego projektu budowlanego] <projektu technicznego>.
5. Koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt przeprowadzenia robót budowlanych
dotyczących budynku mieszkalnego albo budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu w
celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu
jednorodzinnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przyjmuje się na podstawie kosztorysu
uwzględniającego koszty budowy wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane związanych z
domem jednorodzinnym.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, 1495,
1556, 1751 i 2294)
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ
ZWOLNIENIA
Część

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Zwolnienia

- 193 -

1

2

3

I.

Dokonanie czynności urzędowej
1. Sporządzenie aktu małżeństwa

84 zł

2. Inne czynności kierownika

11 zł

urzędu stanu cywilnego

4

1) sporządzenie aktu
urodzenia lub zgonu
2) przyjęcie
oświadczenia o
uznaniu ojcostwa lub
oświadczeń
małżonków, że
dziecko będzie nosiło
takie samo nazwisko,
jakie nosi albo
nosiłoby ich wspólne
dziecko

3. (uchylony)

4. (uchylony)
5. Protokół zawierający ostatnią

22 zł

wolę spadkodawcy,
sporządzony przez osoby
wymienione w art. 951 § 1
Kodeksu cywilnego

6. (uchylony)
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37 zł

7. Decyzja o zmianie nazwiska i
imienia (imion) albo nazwiska
lub imienia (imion)

107 zł

8. Decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania
terenu

56 zł

9. Przeniesienie decyzji o
warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu na
rzecz innej osoby
[9a. Przyjęcie zgłoszenia

- 1 zł za każdy m2

przyjęcie zgłoszenia

dotyczącego budowy, o której

niemieszkalnej

dotyczącego budynku

mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a

powierzchni użytkowej

zniszczonego lub

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

- nie więcej niż 539 zł

uszkodzonego

Prawo budowlane (Dz. U. z

wskutek działalności

2018 r. poz. 1202, z późn. zm.),

spowodowanej

od którego właściwy organ nie

ruchem zakładu

wniósł sprzeciwu

górniczego lub klęsk
żywiołowych

9b. Przyjęcie zgłoszenia
dotyczącego budowy sieci, o
których mowa w art. 29 ust. 1
pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane:
1) o długości powyżej 1 kilometra,

2143 zł
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105 zł

- od którego właściwy organ nie
wniósł sprzeciwu
9c. Przyjęcie zgłoszenia

50% stawki określonej w

dotyczącego przebudowy, o

ust. 9a

przyjęcie zgłoszenia
dotyczącego budynku

której mowa w art. 29 ust. 2

zniszczonego lub

pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca

uszkodzonego

1994 r. - Prawo budowlane, od

wskutek działalności

którego właściwy organ nie

spowodowanej

wniósł sprzeciwu]

ruchem zakładu

<9a. Przyjęcie zgłoszenia
dotyczącego budowy, o
której mowa w art. 29 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
z późn. zm.), od którego
właściwy organ nie wniósł
sprzeciwu
9b. Przyjęcie zgłoszenia
dotyczącego budowy sieci, o
których mowa w art. 29 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane:
1) o długości powyżej 1
kilometra,
2) o długości do 1 kilometra
– od którego właściwy organ nie
wniósł sprzeciwu
9c. Przyjęcie zgłoszenia
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żywiołowych

- 196 dotyczącego przebudowy, o
której mowa w art. 29 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo
budowlane, od którego
właściwy organ nie wniósł
sprzeciwu>
9d. Przyjęcie zawiadomienia o

przyjęcie zawiadomienia

zakończeniu budowy

dotyczącego

dotyczącego:

zakończenia budowy
obiektu budowlanego
zniszczonego lub
uszkodzonego
wskutek działalności
spowodowanej
ruchem zakładu
górniczego lub klęsk
żywiołowych

1) warsztatów rzemieślniczych,
stacji obsługi pojazdów, myjni

25% stawki określonej w
części III ust. 9 pkt 1 lit. a

samochodowych, garaży do
pięciu stanowisk włącznie,
placów składowych,
postojowych i parkingów oraz
obiektów magazynowych
będących budynkami
składowymi, chłodniami,
hangarami i wiatami przeznaczonych na
prowadzenie działalności
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i leśna
2) placów składowych,
postojowych i parkingów oraz

25% stawki określonej w
części III ust. 9 pkt 1 lit. b

obiektów magazynowych
będących budynkami
składowymi, chłodniami,
hangarami i wiatami służących celom
gospodarczym w
gospodarstwie rolnym
3) budynków kolejowych, takich
jak: nastawnie, podstacje

25% stawki określonej w
części III ust. 9 pkt 1 lit. c

trakcyjne, lokomotywownie,
wagonownie, strażnice
przejazdowe i myjnie taboru
kolejowego
4) stawów rybnych

25% stawki określonej w

- od którego właściwy organ nie

części III ust. 9 pkt 1 lit. e

wniósł sprzeciwu

[10. Zatwierdzenie projektu

47 zł

budowlanego]
<10. Zatwierdzenie projektu
zagospodarowania działki
lub terenu lub projektu
architektonicznobudowlanego>
11. Przeniesienie decyzji o

90 zł
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decyzji o pozwoleniu na
wznowienie robót
budowlanych na rzecz innego
podmiotu

[11a. Decyzja o przeniesieniu na

90 zł

rzecz innego podmiotu praw i
obowiązków wynikających ze
zgłoszenia dotyczącego robót
budowlanych, o których mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a
oraz ust. 2 pkt 1b ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, od którego
właściwy organ nie wniósł
sprzeciwu]
<11a. Decyzja o przeniesieniu na
rzecz innego podmiotu praw
i obowiązków wynikających
ze zgłoszenia dotyczącego
robót budowlanych, o
których mowa w art. 29 ust.
1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1
lit. a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane,
od którego właściwy organ
nie wniósł sprzeciwu>
12. (uchylony)
13. Przyjęcie wymaganego

120 zł

przepisami o ochronie
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- 199 środowiska zgłoszenia
instalacji, z której emisja nie
wymaga pozwolenia, mogącej
negatywnie oddziaływać na
środowisko

14. Wymagane przepisami o
ochronie środowiska:

1) zatwierdzenie raportu o

1069 zł

bezpieczeństwie

2) zatwierdzenie zmian w

214 zł

raporcie o bezpieczeństwie
15. Potwierdzenie przyjęcia

170 zł

zgłoszenia rejestracyjnego w
podatku akcyzowym

16. Potwierdzenie zarejestrowania

170 zł

podatnika podatku od towarów
i usług jako podatnika VAT
czynnego lub podatnika VAT
zwolnionego

17. Zgoda wydawana przez organ

30 zł

zgoda wydana na

podatkowy na podstawie

podstawie art. 108b

przepisów prawa podatkowego

ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2018
r. poz. 2174, z późn.
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18. (uchylony)

19. Dokonanie wpisu do rejestru

26 zł

zwierząt

20. Przyrzeczenie wydania

98 zł

zezwolenia (pozwolenia,
koncesji)
21. Przedłużenie terminu

44 zł

ważności lub zmiana
warunków przyrzeczenia
wydania zezwolenia
(pozwolenia, koncesji)

22. Wydanie duplikatu

24 zł

zezwolenia (pozwolenia,
koncesji) lub przyrzeczenia
wydania zezwolenia
(pozwolenia, koncesji)

23. (uchylony)

23a. Wydanie informacji o

21 zł

nadaniu numeru identyfikacji
podatkowej podmiotowi, o
którego numer identyfikacji
podatkowej wystąpiono
24. Wydanie duplikatu książeczki

28 zł
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25. (uchylony)

26. Decyzja o nabyciu

219 zł

obywatelstwa polskiego
27. Decyzja stwierdzająca

58 zł

posiadanie lub utratę
obywatelstwa polskiego

28. Dokonanie wpisu zaproszenia

27 zł

cudzoziemca na pobyt w
Rzeczypospolitej Polskiej do
ewidencji zaproszeń

29. Dokonanie wpisu

1000 zł

przedstawicielstwa
przedsiębiorcy zagranicznego
do rejestru przedstawicielstw
przedsiębiorców
zagranicznych

30. Decyzja w sprawie dokonania

200 zł

wpisu statku rybackiego do
rejestru statków rybackich

31. Decyzja w sprawie dokonania

100 zł

zmiany wpisu w rejestrze
statków rybackich

32. (uchylony)
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33. (uchylony)

34. Dokonanie wpisu do rejestru

110 zł

agentów ubezpieczeniowych i
agentów oferujących
ubezpieczenia uzupełniające

35. Zmiana wpisu do rejestru

zmiana wpisu do rejestru

agentów ubezpieczeniowych i

agentów

agentów oferujących

ubezpieczeniowych i

ubezpieczenia uzupełniające:

agentów oferujących
ubezpieczenia
uzupełniające
obejmująca:

1) jeżeli zmiana nastąpi na

110 zł

1) imiona i nazwisko,

wniosek zakładu ubezpieczeń

numer PESEL lub,

w związku z zawarciem

jeżeli taki numer nie

umowy agencyjnej z agentem

został nadany, numer

ubezpieczeniowym lub

paszportu, numer

agentem oferującym

dowodu osobistego

ubezpieczenia uzupełniające,

lub innego

który został wpisany do

55 zł

dokumentu

rejestru na uprzedni wniosek

potwierdzającego

innego zakładu ubezpieczeń

tożsamość, adres

2) pozostałe zmiany

miejsca
zamieszkania, numer
identyfikacji
podatkowej (NIP),
numer w rejestrze
przedsiębiorców w
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- 203 Krajowym Rejestrze
Sądowym, firmę
przedsiębiorcy, pod
którą wykonywana
jest działalność
gospodarcza, siedzibę
i adres - w przypadku
agenta
ubezpieczeniowego
lub agenta
oferującego
ubezpieczenia
uzupełniające
będącego osobą
fizyczną
2) nazwę podmiotu lub
firmę, siedzibę i
adres, numer w
rejestrze
przedsiębiorców w
Krajowym Rejestrze
Sądowym - w
przypadku agenta
ubezpieczeniowego
lub agenta
oferującego
ubezpieczenia
uzupełniające
będącego osobą
prawną lub jednostką
organizacyjną
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osobowości prawnej

3) imiona i nazwisko,
numer PESEL lub,
jeżeli taki numer nie
został nadany, numer
paszportu, numer
dowodu osobistego
lub innego
dokumentu
potwierdzającego
tożsamość, adres
miejsca zamieszkania
- w przypadku osób
fizycznych, przy
pomocy których
agent
ubezpieczeniowy lub
agent oferujący
ubezpieczenia
uzupełniające
wykonuje czynności
agencyjne

4) numer dokumentu
potwierdzającego
zawarcie umowy
obowiązkowego
ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej lub numer
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ubezpieczeniowej,
datę obowiązywania
tej umowy oraz
nazwę zakładu
ubezpieczeń, z
którym zawarto tę
umowę - w
przypadku agenta
ubezpieczeniowego
lub agenta
oferującego
ubezpieczenia
uzupełniające
działającego na rzecz
więcej niż jednego
zakładu ubezpieczeń
w zakresie tego
samego działu
ubezpieczeń, zgodnie
z załącznikiem do
ustawy z dnia 11
września 2015 r. o
działalności
ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej (Dz.
U. z 2019 r. poz. 381
i 730)
5) wykreślenie agenta
ubezpieczeniowego
lub agenta
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ubezpieczenia
uzupełniające na
wniosek zakładu
ubezpieczeń

35a. Dokonanie wpisu do rejestru
organizatorów turystyki i
przedsiębiorców ułatwiających
nabywanie powiązanych usług
turystycznych:
1) jeżeli wniosek składa

30 zł

organizacja pożytku
publicznego w rozumieniu
przepisów o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie
2) pozostałe podmioty

355 zł

35b. Zmiana wpisu do rejestru

17 zł

organizatorów turystyki i
przedsiębiorców ułatwiających
nabywanie powiązanych usług
turystycznych

36. Dokonanie wpisu do rejestru
działalności regulowanej:

1) dokonanie wpisu do
rejestru podmiotów
prowadzących
agencje zatrudnienia

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 207 1) podmiotu wykonującego

412 zł

2) dokonanie wpisu do

działalność na podstawie

rejestru działalności

przepisów o ruchu drogowym

regulowanej
podmiotu
produkującego
tablice rejestracyjne

2) podmiotu wykonującego

3) dokonanie wpisu do

działalność w zakresie:

rejestru operatorów
pocztowych

a) wyrobu alkoholu etylowego

b) wyrobu alkoholu etylowego, w

11 610 zł
1005 zł

przypadku gdy przedsiębiorca
zadeklaruje roczną wielkość
produkcji do 10 000 litrów
100% alkoholu

c) oczyszczania alkoholu

11 610 zł

etylowego
d) skażania alkoholu etylowego

11 610 zł

e) odwadniania alkoholu

11 610 zł

etylowego
jeżeli treścią wpisu jest więcej niż
jeden rodzaj działalności,
opłatę skarbową pobiera się od
każdego z nich
3) podmiotu wykonującego

11 610 zł
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wytwarzania wyrobów
tytoniowych
4) podmiotu wykonującego
działalność w zakresie:
a) wyrobu napojów

11 610 zł

spirytusowych
b) rozlewu napojów

11 610 zł

spirytusowych
c) wyrobu lub rozlewu napojów

1005 zł

spirytusowych, w przypadku
gdy przedsiębiorca zadeklaruje
roczną wielkość produkcji do
10 000 litrów 100% alkoholu
jeżeli treścią wpisu jest więcej niż
jeden rodzaj działalności,
opłatę skarbową pobiera się od
każdego z nich
5) podmiotu wykonującego

1087 zł

działalność kantorową

6) (uchylony)

7) (uchylony)
8) podmiotu wykonującego
działalność na podstawie
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roślin w zakresie:
a) wprowadzania środków

1135 zł

ochrony roślin do obrotu lub
konfekcjonowania tych
środków
b) potwierdzania sprawności

220 zł

technicznej sprzętu
przeznaczonego do stosowania
środków ochrony roślin
c) prowadzenia szkoleń w

616 zł

zakresie środków ochrony
roślin

9) (uchylony)
9a) podmiotu wykonującego

50 zł

działalność na podstawie
ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
10) podmiotu wykonującego

616 zł

działalność gospodarczą
niewymienioną w niniejszym
ustępie

36a. Dokonanie wpisu do rejestru
podmiotów niebędących
przedsiębiorcami w
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z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. poz.
646, 1479, 1629, 1633 i 2212),
podmiotu wykonującego
działalność na podstawie
przepisów o środkach ochrony
roślin w zakresie:
1) potwierdzania sprawności

220 zł

technicznej sprzętu
przeznaczonego do stosowania
środków ochrony roślin
2) prowadzenia szkoleń w

616 zł

zakresie środków ochrony
roślin

36b. Decyzja w sprawie

5000 zł

udzielenia upoważnienia do
prowadzenia badań
skuteczności działania środka
ochrony roślin

36c. Zmiana zakresu udzielonego

1000 zł

upoważnienia do prowadzenia
badań skuteczności działania
środków ochrony roślin

36d. Decyzja w sprawie

1000 zł

udzielenia upoważnienia do
opracowywania oceny lub
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o środkach ochrony roślin
500 zł

36e. Zmiana zakresu udzielonego
upoważnienia do
opracowywania oceny lub
uwag w rozumieniu przepisów
o środkach ochrony roślin

37. Zmiana wpisu do rejestru

zmiany wpisu do

działalności regulowanej,

rejestru podmiotów

jeżeli:

prowadzących
agencje zatrudnienia

1) dotyczy ona rozszerzenia

50% stawek określonych

zakresu działalności

od wpisu

2) treścią zmiany wpisu, o którym 100% stawek określonych
mowa w ust. 36 pkt 2 lub 4,

od wpisu

jest kolejny rodzaj działalności

38. (uchylony)
39. Zgoda na chów i hodowlę

105 zł

zamkniętą zwierząt
niebędących zwierzętami
gospodarczymi do celów
zasiedleń lub eksportu
zwierzyny żywej

40. (uchylony)
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105 zł

szkolenia osób wykonujących
określone czynności w ruchu
zakładu górniczego - od
każdego programu
42. Zatwierdzenie planów ruchu:

1005 zł

1) podziemnych zakładów
górniczych
2) odkrywkowych zakładów

805 zł

górniczych lub zakładów
górniczych wydobywających
kopaliny otworami
wiertniczymi
3) innych zakładów

505 zł

43. Nadanie uprawnień
rzeczoznawcy do spraw ruchu
górniczego:

1) osobie prawnej

1005 zł

2) osobie fizycznej

505 zł

44. (uchylony)
45. Decyzja o środowiskowych

205 zł

uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia
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105 zł

środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia na
rzecz innej osoby
47. Decyzja zatwierdzająca

505 zł

instrukcję prowadzenia
składowiska odpadów

48. (uchylony)
48a. Zgoda na podjęcie

100 zł

wstrzymanej działalności
posiadacza odpadów

48b. Zgoda na wznowienie

100 zł

użytkowania składowiska
odpadów

48c. Zgoda na wydobywanie
odpadów:
1) z zamkniętego składowiska
odpadów nieposiadającego
instrukcji prowadzenia
składowiska odpadów
2) ze zwałowiska odpadów
500 zł
48d. Zgoda na zamknięcie

500 zł

składowiska odpadów lub jego
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48e. Decyzja o przeniesieniu praw

259 zł

i obowiązków wynikających z
decyzji dotyczących
składowiska odpadów na rzecz
podmiotu zainteresowanego
przejęciem składowiska
odpadów

49. Decyzja w sprawie uznania

155 zł

wyrobu budowlanego za
regionalny wyrób budowlany
50. Udostępnienie rzeczoznawcy

5 zł

udzielenie informacji w

majątkowemu przez

związku z wyceną

naczelnika urzędu skarbowego

dokonywaną przez

informacji zawierającej dane o

rzeczoznawcę

wartości nieruchomości - od

majątkowego na

każdej nieruchomości

zlecenie organu
administracji
publicznej

51. Wydanie wypisu lub wyrysu
ze studium lub planu
zagospodarowania
przestrzennego:

1) od wypisu:

a) do 5 stron

30 zł
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50 zł

2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład

20 zł

wyrysu pełną lub rozpoczętą
część odpowiadającą stronie
formatu A4
b) nie więcej niż

200 zł

52. Decyzja w sprawie zwolnienia

100 zł

od obowiązku każdorazowego
zdawania odpadów i
pozostałości ładunkowych
przed opuszczeniem portu

52a. (uchylony)

52b. (uchylony)

52c. Decyzja o przyznaniu

45 zł

dodatkowej zdolności
połowowej

52d. Decyzja w sprawie

100 zł

rezerwacji częstotliwości
53. Decyzja inna, niż wymieniona

10 zł

1) decyzja umarzająca

w niniejszym załączniku, do

postępowanie lub

której mają zastosowanie

wydawana w

przepisy Kodeksu

postępowaniu
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odwoławczym albo w

administracyjnego

trybie szczególnym
2) decyzja w sprawie
przyznania dodatku
mieszkaniowego
2a) decyzja w sprawie
przyznania dodatku
energetycznego w
rozumieniu
przepisów ustawy z
dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U.
z 2019 r. poz. 755 i
730)

3) decyzja w sprawie
dotacji
przedmiotowej na
zadania w dziedzinie
rolnictwa

4) decyzja wydana przez
Prezesa Urzędu
Komunikacji
Elektronicznej w
ramach realizacji
jego zadań w zakresie
telekomunikacji, z
wyłączeniem decyzji
w sprawie rezerwacji
częstotliwości
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5) decyzja w sprawie
skargi pasażera
lotniczego na
naruszenie przez
przewoźnika
lotniczego przepisów
rozporządzenia nr
261/2004/WE z dnia
11 lutego 2004 r.
ustanawiającego
wspólne zasady
odszkodowania i
pomocy dla
pasażerów w
przypadku odmowy
przyjęcia na pokład
albo odwołania lub
dużego opóźnienia
lotów, uchylającego
rozporządzenie
(EWG) nr 295/91
(Dz. Urz. UE L 46 z
17.02.2004, s. 1, z
późn. zm.)

6) decyzja o przyznaniu
zwrotu podatku
akcyzowego
zawartego w cenie
oleju napędowego
wykorzystywanego
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7) decyzja zwalniająca z
obowiązku uzyskania
zezwolenia na
przejazd pojazdu
nienormatywnego,
wykonującego
przejazd w ramach
pomocy humanitarnej
lub medycznej
8) decyzja w sprawie
wpisu do rejestru
dostawcy usług
zaufania lub
kwalifikowanej
usługi zaufania

USTAWA 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.)

Art. 72.
1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:
1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu [projektu budowlanego]
<projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektonicznobudowlanego> oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2018 r. poz. 1202, 1276, 1496 i 1669);
2) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 219 3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania
dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne
bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie
odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla - udzielanych na
podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
4a) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych
związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji
inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża
węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża - wydawanych na
podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
4b) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na
podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny - wydawanej
na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
5) decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na
podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i
górnicze;
6)

pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z
wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, wydawanych na podstawie
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

7) (uchylony);
8) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawanej na
podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z
2018 r. poz. 908);
9) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 650, 651,
1479, 1507 i 1669);
10) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474);

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 220 11) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawy z
dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361
oraz z 2018 r. poz. 650, 927, 1338 i 1629);
12) (uchylony);
13) decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1372);
14) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z
2018 r. poz. 1380);
15) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
16) decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawanej na
podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 oraz z 2018 r. poz. 1118), o ile jest
to wymagane;
17) decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach
wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849);
18) decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w
zakresie budowli przeciwpowodziowych;
18a) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki
jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29
czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów
energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
19) zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska
odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada
2000 r. - Prawo atomowe;
20) decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3
lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637);
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zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
22) decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
23) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej
wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie
budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską;
24)

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK, o której mowa w
przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;

25)

(49)

decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym

wydawanej na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;
26)

(50)

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum

Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
wydawanej na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie
budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku;
27)

(51)

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego

wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie
budowy portów zewnętrznych.
1a. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem
zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane.
1b. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje również przed
podjęciem uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w
przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
(Dz. U. poz. 1496). Ilekroć przepisy ustawy mają zastosowanie do wszystkich decyzji, o
których mowa w ust. 1, mają także odpowiednie zastosowanie do uchwały, o której mowa
w zdaniu pierwszym.
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przypadku zmiany:
1) decyzji, o których mowa w ust. 1, polegających na:
a) ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących
powstać wskutek wykonywania działalności objętej decyzją,
b) zmianie danych wnioskodawcy;
1a) decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 19, polegających na zmianie
zatwierdzonego [projektu budowlanego] <projektu zagospodarowania działki lub
terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego> dotyczącej:
a) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, w szczególności: kubatury,
powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, oraz
charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic
pasa drogowego,
b) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepełnosprawne,
c) charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic
pasa drogowego
- które nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach;
1b) decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 15, lub decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, o ile zmiana ta nie
powoduje zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach;
1c)

(52)

decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 25, oraz decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1

ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w sektorze naftowym, o ile zmiana ta nie powoduje zmian uwarunkowań określonych
w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
1d)

(53)

decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 27, oraz decyzji, o której mowa w art. 16 ust.

1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów
zewnętrznych, o ile zmiana ta nie powoduje zmian uwarunkowań określonych w
wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) koncesji lub decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, polegających także na:
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b) przeniesieniu koncesji lub decyzji na inny podmiot,
c) zmianie głębokości robót geologicznych związanych z poszukiwaniem lub
rozpoznawaniem złoża kopaliny, wykonywanych metodą otworów wiertniczych,
d) zmianie koncesji lub decyzji, polegającej na zmianie terminu rozpoczęcia
działalności lub ograniczeniu prowadzenia działalności objętej koncesją lub
decyzją, o ile mieści się ono w zakresie objętym decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach,
e) zmianie zakresu prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub
harmonogramu robót geologicznych, niestanowiących przedsięwzięcia mogącego
znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięcia mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko,
f) jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na poszukiwanie i
rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża
do dwóch lat bez rozszerzenia zakresu koncesji,
g) zmianie terminu rozpoczęcia prac i robót geologicznych,
h) zmianie zapisu dotyczącego przekazywania próbek i danych geologicznych,
i) zmniejszeniu granic obszaru górniczego i terenu górniczego,
j)

jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie
węgla kamiennego ze złoża, wyłącznie w przypadku gdy wydłużenie koncesji
uzasadnione jest racjonalną gospodarką złożem oraz bez rozszerzenia zakresu
koncesji,

k)

jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie
węgla brunatnego do 6 lat, wyłącznie w przypadku gdy wydłużenie koncesji
uzasadnione jest racjonalną gospodarką złożem oraz bez rozszerzenia zakresu
koncesji,

l)

jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie
siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową, wyłącznie w przypadku gdy
wydłużenie koncesji uzasadnione jest racjonalną gospodarką złożem oraz bez
rozszerzenia zakresu koncesji;

3) planu ruchu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4a i 4b.
UWAGA:
pominięto ust 2a – 11
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Art. 76.
1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawach dotyczących wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach przez organy, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 24, lub organy wyższego stopnia w stosunku do tych organów, właściwy regionalny
dyrektor ochrony środowiska kieruje wystąpienie, którego treścią może być w
szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji.
2. Przepis ust. 1 stosuje się także do spraw dotyczących wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
3. W przypadku stwierdzenia, że decyzja, o której mowa w art. 72 ust. 1, została wydana bez
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli taka decyzja była
wymagana, właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska kieruje wniosek o
stwierdzenie nieważności tej decyzji.
4. W przypadku stwierdzenia, że organ administracji architektoniczno-budowlanej, mimo
braku wymaganej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie wniósł sprzeciwu do
zgłoszenia, o którym mowa w:
[1) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - właściwy regionalny
dyrektor ochrony środowiska może skierować wniosek o podjęcie przez organ nadzoru
budowlanego działań z urzędu, o których mowa w art. 50 ust. 1 tej ustawy;]
<1) art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – właściwy
regionalny dyrektor ochrony środowiska może skierować wniosek o podjęcie
przez organ nadzoru budowlanego działań z urzędu, o których mowa w art. 50
ust. 1 tej ustawy;>
2) art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - właściwy regionalny
dyrektor ochrony środowiska może skierować wniosek o podjęcie przez organ nadzoru
budowlanego działań, o których mowa w art. 71a ust. 1 tej ustawy; w takim przypadku
nie ustala się opłaty legalizacyjnej.
5. W przypadku zgłoszeń, o których mowa w art. 96 ust. 1, właściwy regionalny dyrektor
ochrony środowiska może przedstawić stanowisko, czy przedsięwzięcie może
potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.
6. Ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy, regionalny dyrektor ochrony
środowiska może przekazać do rozpoznania Generalnemu Dyrektorowi Ochrony
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1, albo wniosku, o którym mowa w ust. 3 albo 4. Przekazanie sprawy wymaga
uzasadnienia.
7. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może odmówić przyjęcia sprawy, o której mowa
w ust. 1, 3 albo 4, do rozpoznania i zwrócić sprawę do regionalnego dyrektora ochrony
środowiska, jeżeli uzna, że nie zachodzą przesłanki, o których mowa w ust. 6. W
przypadku przyjęcia sprawy uprawnienie do skierowania wystąpienia, o którym mowa w
ust. 1, albo wniosku, o którym mowa w ust. 3 albo 4, przysługuje Generalnemu
Dyrektorowi Ochrony Środowiska.
8. W sprawach, o których mowa w ust. 1, 3 albo 4, właściwemu regionalnemu dyrektorowi
ochrony środowiska oraz Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska przysługują
prawa strony w postępowaniu administracyjnym lub postępowaniu przed sądem
administracyjnym.
Art. 82.
1. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ:
1) określa:
a)

(96)

rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; w przypadku inwestycji w zakresie

terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, miejsce realizacji
przedsięwzięcia określa się za pomocą mapy w skali zapewniającej czytelność
przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie, stanowiącej załącznik do decyzji,
b) istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności
ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz
ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
c)

(97)

wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w

dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w
szczególności w [projekcie budowlanym] <projekcie zagospodarowania działki
lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym>, w przypadku decyzji,
o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27,
d) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w
odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie
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e) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w
odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w
sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
f) gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do
spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy
znamionowej nie mniejszej niż 300 MW;
2) w przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika
potrzeba:
a) wykonania kompensacji przyrodniczej - stwierdza konieczność wykonania tej
kompensacji,
b)

unikania,

zapobiegania,

ograniczania

oddziaływania

przedsięwzięcia

na

środowisko - nakłada obowiązek tych działań,
c)

monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - nakłada
obowiązek monitorowania, określając jego zakres, termin i obowiązki co do
przedłożenia informacji o jego wynikach regionalnemu dyrektorowi ochrony
środowiska, organowi wydającemu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
oraz, gdy jest to uzasadnione, wskazuje inne organy, którym należy przedłożyć
wyniki, spośród następujących:

– wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
– starosta,
– marszałek województwa,
– wojewódzki inspektor ochrony środowiska;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, stwierdza konieczność utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania;
4)

przedstawia

stanowisko

w

sprawie

konieczności

przeprowadzenia

oceny

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie
wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, z zastrzeżeniem
pkt 4a i 4b; nie dotyczy to inwestycji w zakresie terminalu;
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nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla
inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji jej
towarzyszącej, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu
i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji
towarzyszących;

4b) może nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prace
przygotowawcze, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o
przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz
inwestycji towarzyszących;
5)

może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej,
określając jej zakres i termin przedstawienia oraz wskazując inne organy, którym
także należy ją przedstawić;

6)

w przypadku stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania - nakłada obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej, określając jej
zakres i termin przedstawienia oraz wskazując inne organy, którym także należy ją
przedstawić.

1a. W przypadku nałożenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4b, ocenę oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Przepisy działu V rozdziału 4 stosuje się odpowiednio.
1b. Właściwy organ wskazuje inne organy, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, spośród
następujących:
1) regionalny dyrektor ochrony środowiska;
2) organ właściwy do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania - w przypadku, o
którym mowa w ust. 1 pkt 6;
3) wójt, burmistrz lub prezydent miasta;
4) starosta;
5) marszałek województwa;
6) wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
1c. Jeżeli z wyników analizy porealizacyjnej lub monitoringu wynika konieczność podjęcia
działań w celu dostosowania przedsięwzięcia do wymagań ochrony środowiska, wszczyna
się postępowanie, o którym mowa w art. 362 lub art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
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który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, lub regionalnego dyrektora
ochrony środowiska.
2. W stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, właściwy organ stwierdza konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach
postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i
18, oraz pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4b, biorąc pod uwagę w szczególności
następujące okoliczności:
1) posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na
temat przedsięwzięcia nie pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na
środowisko lub wymagają uszczegółowienia w ramach decyzji, o których mowa w art.
72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4b;
2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z
innymi przedsięwzięciami istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań
przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie;
3) istnieje możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej
ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe
formy ochrony przyrody.
2a. W stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, właściwy organ może określić zakres, w
jakim ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinna zostać
przeprowadzona.
3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.

USTAWA z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1380)

Art. 6.
1. Do wniosku, o którym mowa w art. 3, załącza się:
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zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące
uzbrojenie terenu;
2) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z
odrębnymi przepisami;
3) oznaczenie nieruchomości podlegających wykupieniu przez Skarb Państwa albo
jednostkę samorządu terytorialnego w trybie przepisów rozdziału 3 - jeżeli na
projektowanym obszarze lotniska, o którym mowa w pkt 1, znajdują się
nieruchomości

niebędące

własnością

Skarbu

Państwa,

jednostki

samorządu

terytorialnego, zakładającego lotnisko albo zarządzającego lotniskiem;
4) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
5) [cztery egzemplarze projektu budowlanego]
zagospodarowania

działki

lub

terenu

oraz

<trzy egzemplarze projektu
projektu

architektoniczno-

budowlanego> wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), aktualnym na dzień
opracowania projektu;
6) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017
r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 317), jeżeli jest ono wymagane;
7) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu przepisów 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999 oraz z 2018 r. poz. 810 i 1089);
8) promesę zezwolenia na założenie lotniska, o której mowa w art. 57 ustawy z dnia 3
lipca 2002 r. - Prawo lotnicze - w przypadku inwestycji w zakresie lotniska użytku
publicznego obejmującej budowę lotniska użytku publicznego;
9) opinie:
a) Ministra Obrony Narodowej w zakresie realizacji potrzeb obronnych państwa,
b) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
c) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dotyczącą prognozy, rodzaju i wielkości
ruchu pasażerskiego i towarowego z tego lotniska, organizacji ruchu lotniczego na
lotnisku i w jego rejonie ze wskazaniem wpływu na ruch prowadzony z
istniejących sąsiednich lotnisk, a także odnośnie do rodzaju, sposobu i kosztów
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zakładający lotnisko lub zarządzający lotniskiem,
d) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do lotnisk użytku
publicznego lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach

i

obszarach

ochrony

uzdrowiskowej

oraz

o

gminach

uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056) oraz lotnisk użytkowanych przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe",
e) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa
technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
f) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
g)

dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji
obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania
obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia
powodzią,

h) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do
nieruchomości leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w
zarządzie Lasów Państwowych,
i) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr
kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
j) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej;
10) informację dotyczącą prognozy, rodzaju i wielkości ruchu pasażerskiego i
towarowego z tego lotniska, organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie
ze wskazaniem wpływu na ruch prowadzony z istniejących sąsiednich lotnisk, a także
odnośnie do rodzaju, sposobu i kosztów zapewniania służb żeglugi powietrznej - w
przypadku, gdy wnioskodawcą jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej;
11) wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.
2. W przypadku inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego obejmującej przebudowę
lub rozbudowę lotniska użytku publicznego lub urządzeń i obiektów do obsługi ruchu
lotniczego niewykraczającej poza zakres zezwolenia na założenie lotniska, o którym
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stosuje się.
3. Właściwe organy wydają opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 9, na wniosek w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku. Niewydanie opinii w tym terminie
traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.
4. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 9, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź
stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami.
5. Jeżeli realizacja inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego wymaga wydania zgody
wodnoprawnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydaje tę zgodę w
terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach
dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 407 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710). Dla
ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych
nieruchomości określa się według katastru nieruchomości.

USTAWA z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.
U. z 2019 poz. 2410)
Art. 36a.
1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może zwrócić się do operatora sieci realizującego
bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez podwykonawców, roboty budowlane
dotyczące infrastruktury technicznej, finansowane w całości lub w części ze środków
publicznych, z wnioskiem o koordynację robót budowlanych.
2. Koordynacja robót budowlanych polega na:
1) współdziałaniu operatora sieci z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w celu
umożliwienia

wykonywania

przez

tego

przedsiębiorcę

robót

budowlanych

dotyczących szybkiej sieci telekomunikacyjnej w tym samym czasie i w tym samym
miejscu, w szczególności w tym samym budynku lub we wspólnym wykopie, co
roboty budowlane wykonywane przez operatora sieci;
2) zaprojektowaniu i wykonaniu przez operatora sieci infrastruktury technicznej, w
szczególności kanalizacji kablowej, szafy kablowej, punktu styku lub antenowej
konstrukcji wsporczej, uwzględniającej potrzeby przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
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tej infrastruktury przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego jest technicznie
niemożliwe lub ekonomicznie nieopłacalne.
3. Operator sieci uwzględnia wniosek o koordynację robót budowlanych, jeżeli:
1) został złożony w celu budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
dotyczących elementów szybkiej sieci telekomunikacyjnej;
2) jego uwzględnienie nie spowoduje poniesienia przez operatora sieci dodatkowych
kosztów dotyczących planowanych przez niego robót budowlanych, w tym kosztów
spowodowanych opóźnieniami tych robót;
3) zapewnienie

koordynacji

robót

budowlanych

nie

spowoduje

opóźnienia

uniemożliwiającego zakończenie inwestycji realizowanej przez operatora sieci w
terminie określonym w umowie o dofinansowaniu lub umowie w sprawie zamówienia
publicznego;
4) jego uwzględnienie nie utrudni wykonywania kontroli nad robotami budowlanymi
objętymi koordynacją;
[5) został złożony:
a) nie później niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę
lub zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
b) na naradzie koordynacyjnej, o której mowa w art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, w odniesieniu do robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, o którym mowa w art. 30
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;]
<5) został złożony:
a) nie później niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku o pozwolenie na
budowę lub zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane,
b) na naradzie koordynacyjnej, o której mowa w art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w odniesieniu do robót
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, o
którym mowa w art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane;>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 233 6) przedsiębiorca telekomunikacyjny uzyskał decyzję, o której mowa w art. 39 ust. 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - w przypadku robót
budowlanych prowadzonych w pasie drogowym dróg publicznych.
4. Koordynacja robót budowlanych w pasie drogowym dróg publicznych nie zwalnia
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z obowiązku uzyskania decyzji, o której mowa w art.
40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
5. Operator sieci może odmówić uwzględnienia wniosku o koordynację robót budowlanych,
jeżeli:
1) jest to niezbędne ze względu na bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne lub
integralność i bezpieczeństwo sieci, w szczególności infrastruktury krytycznej;
2) planowane usługi telekomunikacyjne mogą spowodować poważne zakłócenia w
świadczeniu innych usług za pośrednictwem infrastruktury technicznej objętej
koordynacją robót budowlanych;
3) zaoferuje przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu skuteczny dostęp do infrastruktury
technicznej,

w

szczególności

polegający

na

współkorzystaniu

z

włókna

światłowodowego lub dostępie do niego, który:
a) spełnia potrzeby przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w zakresie zapewnienia
szybkich sieci telekomunikacyjnych,
b) jest ekonomicznie opłacalny w porównaniu z kosztami zapewniania koordynacji
robót budowlanych w zakresie proponowanym we wniosku o koordynację robót
budowlanych i na warunkach w nim proponowanych.
6. Operator sieci jest obowiązany podać przyczyny odmowy uwzględnienia wniosku o
koordynację robót budowlanych w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

USTAWA z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 933)

Art. 6.
1. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji zawiera:
1)

charakterystykę inwestycji określającą rodzaj inwestycji, jej lokalizację oraz
parametry techniczne;

2) mapę w skali co najmniej 1:10 000, przedstawiającą:
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obszar

inwestycji

z

zaznaczeniem

podziału

geodezyjnego

nieruchomości oraz terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych,
b) istniejące uzbrojenie terenu,
c) wskazanie części nieruchomości będących częścią inwestycji, na której nie będą
prowadzone roboty budowlane,
d) wskazanie nieruchomości przeznaczonych na potrzeby ochrony przed powodzią;
3) analizę powiązania inwestycji z mapami zagrożenia powodziowego, mapami ryzyka
powodziowego, z planami zarządzania ryzykiem powodziowym, o ile zostały
opracowane;
4) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z
odrębnymi przepisami;
5) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
6) [cztery] <trzy> egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018
r. poz. 1202, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu;
7) opinie:
a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji
lokalizowanych na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status
obszaru ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056),
b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa
technicznego, pasa ochronnego, portów i przystani morskich,
c) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
d) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do
gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
e) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr
kultury chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245),
f) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowych,
g) właściwego zarządcy infrastruktury drogowej - w odniesieniu do dróg,
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(burmistrza, prezydenta miasta), o ile nie reprezentują inwestora,
i)

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o ile nie jest ono
inwestorem,

j) właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w
odniesieniu do inwestycji podlegającej przepisom ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 i 1669) oraz ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z
późn. zm.),
k)

ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do
nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933),

l) dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach
parku i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340);
8) pozwolenie wodnoprawne, o ile jest ono wymagane;
9) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą 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
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630), z zastrzeżeniem art. 17;
10) wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o pozwoleniu na realizację
inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 19 ust. 4;
11) wskazanie nieruchomości, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. b;
12) wskazanie

ograniczonych

praw

rzeczowych

obciążających

nieruchomości

wskazanych zgodnie z pkt 10.
2. Właściwy organ wydaje opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 7, na wniosek inwestora, w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii;
niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.
3. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 7, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia,
zwolnienia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi
przepisami.
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domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1805)

Art. 21.
Na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, deweloper zapewnia
możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z:
1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3) kopią pozwolenia na budowę;
4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji
inwestycji przez spółkę celową - sprawozdaniem spółki dominującej;
[5) projektem architektoniczno-budowlanym.]
<5) projektem budowlanym.>
ZAŁĄCZNIK
WZÓR
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Data
sporządzenia
prospektu

PROSPEKT INFORMACYJNY
CZĘŚĆ OGÓLNA
I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

DANE DEWELOPERA

Deweloper
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dane identyfikacyjne
(nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG)

Adres
(adres lokalu przedsiębiorstwa)

Nr NIP i REGON

(NIP)

(REGON)

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej

Nr faksu

Adres

strony

internetowej

dewelopera

II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA
HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA
PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy
wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie)

Adres
Data rozpoczęcia

Data

wydania

ostatecznego
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PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO

Adres
Data rozpoczęcia

Data

wydania

ostatecznego

pozwolenia na użytkowanie
OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE

Adres
Data rozpoczęcia

Data

wydania

ostatecznego

pozwolenia na użytkowanie

Czy przeciwko deweloperowi
prowadzono (lub prowadzi się)
postępowania egzekucyjne na
kwotę powyżej 100 000 zł

III. INFORMACJE

DOTYCZĄCE

NIERUCHOMOŚCI

DEWELOPERSKIEGO
INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU
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i

nr

działki

ewidencyjnej1
Nr księgi wieczystej
Istniejące

obciążenia

hipoteczne nieruchomości lub
wnioski

o

wpis

w

dziale

czwartym księgi wieczystej
W przypadku braku księgi
wieczystej

informacja

o

powierzchni działki i stanie
prawnym nieruchomości2

Plan

zagospodarowania przeznaczenie w planie

przestrzennego

dla

sąsiadujących działek

3

dopuszczalna

wysokość

zabudowy

dopuszczalny

procent

zabudowy działki

Informacje

zawarte

publicznie

w

dostępnych

dokumentach

dotyczących

przewidzianych inwestycji w
promieniu

1

km

od

przedmiotowej nieruchomości,
w szczególności o budowie lub
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szynowych

oraz

przewidzianych

korytarzach

powietrznych, a także znanych
innych

inwestycjach

komunalnych, w szczególności
oczyszczalniach

ścieków,

spalarniach

śmieci,

wysypiskach, cmentarzach
INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU
Czy jest pozwolenie na budowę tak*

nie*

Czy pozwolenie na budowę jest tak*

nie*

ostateczne
Czy pozwolenie na budowę jest tak*
zaskarżone
Nr pozwolenia na budowę oraz
nazwa organu, który je wydał
Planowany termin rozpoczęcia
i

zakończenia

prac

budowlanych
Termin, do którego nastąpi
przeniesienie prawa własności
nieruchomości
Opis

przedsięwzięcia liczba budynków
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rozmieszczenie

ich

nieruchomości
podać

na

(należy

minimalny

odstęp

pomiędzy budynkami)
Sposób pomiaru powierzchni
lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego
Zamierzony

sposób

i (forma posiadanych środków - kredyt, środki własne, inne)

procentowy

udział

źródeł

finansowania

przedsięwzięcia

deweloperskiego
w następujących instytucjach finansowych
(wypełnia się w przypadku kredytu)
Środki ochrony nabywców

bankowy

zamknięty*

rachunek otwarty*

powierniczy

służący

gromadzeniu

środków

nabywcy
gwarancja

instytucji

finansowej

gwarantująca

zwrot

środków nabywcy lokalu, w razie nieprzeniesienia odrębnej
własności w terminie określonym w umowie*
Główne

zasady

funkcjonowania
rodzaju

wybranego
zabezpieczenia

środków nabywcy
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Nazwa instytucji zapewniającej
bezpieczeństwo

środków

nabywcy
Harmonogram przedsięwzięcia
deweloperskiego, w etapach

Dopuszczenie waloryzacji ceny
oraz

określenie

zasad

waloryzacji
WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ
Należy

opisać

na

jakich

warunkach można odstąpić od
umowy deweloperskiej

INNE INFORMACJE
Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część albo
finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece
nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, albo
też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego
ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego - na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu
mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę
własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną
nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem
do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych albo informacja o braku zgody banku finansującego przedsięwzięcie
deweloperskie lub jego część, albo finansującego działalność dewelopera w przypadku
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kredytu

na

hipotece

nieruchomości,

na

której

jest

realizowane

przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, albo też finansującego zakup tej
nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia
hipotecznego - na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego
własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z
domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności
domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej
części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części
nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych:
Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę
zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z:
1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3) kopią pozwolenia na budowę;
4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji
inwestycji przez spółkę celową - sprawozdaniem spółki dominującej;
[5) projektem architektoniczno-budowlanym:]
<5) projektem budowlanym.>

CZĘŚĆ INDYWIDUALNA
Cena m2 powierzchni lokalu
mieszkalnego

lub

domu

jednorodzinnego
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istotnych

położenia

oraz liczba kondygnacji

cech

jednorodzinnego

domu
będącego

przedmiotem

umowy

deweloperskiej lub budynku w
którym ma znajdować się
lokal

mieszkalny

przedmiotem

będący
umowy

deweloperskiej

technologia wykonania

standard

prac

wykończeniowych w części
wspólnej budynku i terenie
wokół niego, stanowiącym
część wspólną nieruchomości

liczba lokali w budynku
liczba miejsc garażowych i
postojowych
dostępne media w budynku
dostęp do drogi publicznej
Określenie
lokalu

usytuowania

mieszkalnego

budynku,

w
jeżeli

przedsięwzięcie
deweloperskie dotyczy lokali
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Określenie

powierzchni

i

układu

pomieszczeń

oraz

zakresu

i

prac

standardu

wykończeniowych, do których
wykonania zobowiązuje się
deweloper

podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji
………………………………………...
______
1

Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie.

2

W szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika

wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości.
3

W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie

informację "Brak planu".
*

Niepotrzebne skreślić.

Załączniki:
1.

Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego.

2.

Wzór umowy deweloperskiej.
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Art. 6.
W przypadku gdy dla budynku lub części budynku został sporządzony [projekt
architektoniczno-budowlany]

<projekt

techniczny>,

świadectwo

charakterystyki

energetycznej tego budynku lub tej części budynku może być opracowane w oparciu o
charakterystykę energetyczną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34
ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, przy uwzględnieniu
ewentualnych

odstępstw

od

projektu

architektoniczno-budowlanego

w

zakresie

charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku.

Art. 7.
1. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o
którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
należącego do grupy budynków o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjnomateriałowych i instalacyjnych, o takim samym przeznaczeniu, stopniu zużycia, sposobie
użytkowania oraz sposobie zaopatrzenia w energię, mających wpływ na ich
charakterystykę

energetyczną

i

stwierdzonych

w

szczególności

na

podstawie

dokumentacji technicznej budynku albo inwentaryzacji techniczno-budowlanej, w
przypadku braku dokumentacji technicznej budynku, może być opracowane w oparciu o
wykonaną dla jednego z tych budynków charakterystykę energetyczną, o której mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane,

przy uwzględnieniu

architektoniczno-budowlanego]

ewentualnych

odstępstw

od

[projektu

<projektu technicznego> w zakresie charakterystyki

energetycznej budynku, lub w oparciu o sporządzone dla jednego z tych budynków
świadectwo charakterystyki energetycznej.
2. Świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku o jednakowych rozwiązaniach
konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych, o takim samym przeznaczeniu, stopniu
zużycia, sposobie użytkowania oraz sposobie zaopatrzenia w energię, mających wpływ na
ich charakterystykę energetyczną i stwierdzonych w szczególności na podstawie
dokumentacji technicznej budynku albo inwentaryzacji techniczno-budowlanej, w
przypadku braku dokumentacji technicznej budynku, może być opracowane w oparciu o
wykonaną dla jednej z tych części charakterystykę energetyczną, o której mowa w
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budowlane,

przy uwzględnieniu

architektoniczno-budowlanego]

ewentualnych

odstępstw

od

[projektu

w zakresie charakterystyki energetycznej części

budynku, lub w oparciu o sporządzone dla jednej z tych części świadectwo
charakterystyki energetycznej.

USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496 oraz z 2019 r.
poz. 630, 1309 i 1696)
Art. 25.
1. Uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wiąże organ wydający
pozwolenie na budowę.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
własności i uprawnień osób trzecich. Informację tej treści zamieszcza się w uchwale.
3. W odniesieniu do określonego terenu rada gminy może podjąć więcej niż jedną uchwałę, o
której mowa w ust. 1.
4. W przypadku gdy na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1, zostanie wydana decyzja
o pozwoleniu na budowę, pozostałe uchwały wydane w odniesieniu do tego samego
terenu wygasają.
5. Ilekroć w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jest mowa o decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumie się przez to także uchwałę o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej.
6. W przypadku realizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie niniejszej ustawy:
1) do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć uchwałę, o której mowa w ust.
1;
[2) przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o
zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ administracji architektonicznobudowlanej sprawdza zgodność projektu budowlanego z uchwałą, o której mowa w
ust. 1;]
<2) przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o
zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego

właściwy
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- 248 architektoniczno-budowlanej sprawdza zgodność projektu zagospodarowania
działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z uchwałą, o
której mowa w ust. 1;>
3) do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
należy dołączyć uchwałę, o której mowa w ust. 1.
7. Zmiana oznaczenia w katastrze nieruchomości, dotycząca nieruchomości objętej uchwałą,
o której mowa w ust. 1, dokonana po podjęciu tej uchwały, wynikająca w szczególności z
podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości, scalenia i wymiany gruntów
lub aktualizacji operatu ewidencyjnego, nie stanowi przeszkody do wydania decyzji o
pozwoleniu na budowę.
8. W przypadku wykonywania, w ramach inwestycji mieszkaniowych, robót zwolnionych z
obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane w zakresie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego stosuje się z uwzględnieniem art. 7 niniejszej ustawy.

USTAWA z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w
sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630)

Art. 18.
1. Pozwolenie na budowę strategicznej inwestycji w sektorze naftowym wydaje wojewoda na
zasadach i w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202, z późn. zm.), zwanej dalej "Prawem budowlanym", z uwzględnieniem
przepisów niniejszej ustawy.
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym wiąże
wojewodę wydającego pozwolenie na budowę.
3. Pozwolenie na budowę strategicznej inwestycji w sektorze naftowym może, w zależności
od żądania wniosku, obejmować całe zamierzenie budowlane położone na obszarze
danego województwa lub jego część.
4. Do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w sektorze
naftowym przepisy art. 5, art. 6 ust. 1 i 2, art. 7 oraz art. 10 stosuje się odpowiednio, z tym
że karę, o której mowa w art. 5 ust. 1, wymierza Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego.
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strategicznej inwestycji w sektorze naftowym jest Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego.
6. Ilekroć w przepisach Prawa budowlanego jest mowa o decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji
strategicznej inwestycji w sektorze naftowym.
7. Do strategicznej inwestycji w sektorze naftowym nie stosuje się przepisu art. 32 ust. 1 pkt 3
Prawa budowlanego.
8. Zmiana oznaczenia w katastrze nieruchomości, dotycząca nieruchomości objętej decyzją o
ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, dokonana po wydaniu
tej decyzji, wynikająca w szczególności z podziału nieruchomości, scalenia i podziału
nieruchomości, scalenia i wymiany gruntów lub aktualizacji operatu ewidencyjnego, nie
stanowi przeszkody do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
9. [Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego strategicznej inwestycji w sektorze
naftowym, w zakresie objętym projektem zagospodarowania działki lub terenu w liniach
rozgraniczających teren tej inwestycji, nie stanowi istotnego odstąpienia, o którym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, jeżeli:]
<Odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu i
projektu

architektoniczno-budowlanego

strategicznej

inwestycji

w

sektorze

naftowym, w zakresie objętym projektem zagospodarowania działki lub terenu w
liniach rozgraniczających teren tej inwestycji, nie stanowi istotnego odstąpienia, o
którym mowa w art. 36a Prawa budowlanego, jeżeli:>
1) nie prowadzi do zwiększenia obszaru oddziaływania inwestycji na nieruchomościach
sąsiednich;
2) nie narusza innych rozstrzygnięć dotyczących inwestycji;
3) nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
wymaganych przepisami szczególnymi.

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i
Wojny 1939 r. – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Dz. U. z 2019 r. poz.
1589 i 2020)
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1. Zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny
1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku może być wydane po
uprzednim uzyskaniu przez inwestora:
1) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie 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
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630 i 1501), jeżeli jest ona wymagana;
2) pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w
art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730).
2. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
zawiera:
1) określenie inwestycji wymagającej zezwolenia, wskazanie granic terenu objętego
wnioskiem oraz oznaczenie obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać,
przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy
ewidencyjnej w skali 1:500 lub mniejszej;
2) wskazanie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu;
3) analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu;
4) charakterystykę inwestycji obejmującą określenie:
a) zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania
ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby
również sposobu zagospodarowywania odpadów,
b) planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i
zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych
obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) charakterystycznych

parametrów

technicznych

inwestycji

oraz

danych

charakteryzujących jej wpływ na środowisko;
5) wskazanie nieruchomości, oznaczonych według katastru nieruchomości, w stosunku
do których decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum
Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ma
wywołać skutek, o którym mowa w art. 18 ust. 3;
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ujawnionych

ograniczonych

praw

rzeczowych

obciążających

nieruchomości wskazane zgodnie z pkt 5;
7) wskazanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
[1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w
art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 , 1309 i 1524), aktualnym na dzień opracowania projektu;]
<1) trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu
architektoniczno-budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12
ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu;>
2) decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli jest ona wymagana;
3) pozwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
4) mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania
podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
5) opinie i zgodę, o których mowa w ust. 5;
6) zgodę wodnoprawną, o ile jest wymagana;
7) wypisy z rejestru gruntów lub inne dokumenty wydane przez organ prowadzący
ewidencję gruntów i budynków, pozwalające na ustalenie stron postępowania,
zawierające co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione,
numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu
ewidencyjnego wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej dla terenu objętego wnioskiem.
UWAGA:
pominięto ust. 4 – 8
Art. 8.
1. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i
Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, z zastrzeżeniem art. 14
ust. 1 i 3, zawiera:
1) określenie terenu objętego inwestycją, w tym określenie linii rozgraniczających teren
inwestycji;
2) określenie warunków technicznych realizacji inwestycji;
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kultury;
4) wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich;
5) zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 18 ust. 1;
6) oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na realizację
inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 18 ust. 3;
7) termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń;
8) oznaczenie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi;
[9) zatwierdzenie projektu budowlanego;]
<9) zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu
architektoniczno-budowlanego;>
10) w razie potrzeby inne ustalenia dotyczące:
a) szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót
budowlanych,
b) obowiązku budowy i okresu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
c) obowiązku

i

terminów

rozbiórki

istniejących

obiektów

budowlanych

nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów
budowlanych,
d) szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie,
e) obowiązku budowy lub przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu,
f) obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji
wodnych,
g) obowiązku przebudowy dróg publicznych,
h) obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów lub budowy dróg wewnętrznych lub
ciągów pieszych,
i) ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków, o których
mowa w lit. b, c oraz e-h,
j) zezwolenia na wykonanie obowiązków, o których mowa w lit. b, c oraz e-h.
2. Do ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków, o których mowa
w ust. 1 pkt 10 lit. b, c oraz e-h, przepisy art. 124 ust. 4-7 i art. 124a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.
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