
Porównanie procedur wynikających 
 z Prawa budowlanego i Ustawy o szczególnych zasadach odbudowy 

 

Remont Odbudowa Obiekt 

Ustawa 
szczególnych 
zasadach odbudowy 

Prawo budowlane Ustawa 
szczególnych 
zasadach odbudowy 

Prawo budowlane 

Zgłoszenie Budynek gospodarczy 
35m2  

Brak procedury 

 

brak procedury w 
siedlisku 

Termin - 7 dni na 
sprzeciw organu 

 

Termin - 21 dni na 
sprzeciw organu 

Budynek inwentarski 
100m2/kubatura 
mniejsza niż 1000m3, 
wysokość nie 
przekracza 12m 

Brak procedury Zgłoszenie, jeżeli 
remont dotyczy 
przegród zewnętrznych 
albo elementów 
konstrukcyjnych - 21 
dni na sprzeciw organu 

Zgłoszenie 

- 7 dni na sprzeciw 
organu 

 

 

Pozwolenie na 
budowę 

- 65 dni 

Budynek inwentarski 
100m2/kubatura 
większa lub równa 
1000m3 lub wysokość 
przekracza 12m 

Zgłoszenie 

- 7 dni na sprzeciw 
organu 

 

Zgłoszenie, jeżeli 
remont dotyczy 
przegród zewnętrznych 
albo elementów 
konstrukcyjnych 

- 21 dni na sprzeciw 
organu 

Pozwolenie na 
budowę 

- 14 dni, rygor 
natychmiastowej 
wykonalności 

Pozwolenie na 
budowę 

- 65 dni 

Budynek mieszkalny 
jednorodzinny 
150m2/kubatura 
mniejsza niż 1000m3, 
wysokość nie 
przekracza 12m 

Brak procedury Zgłoszenie, jeżeli 
remont dotyczy: 

- przegród 
zewnętrznych albo 
elementów 
konstrukcyjnych 
budynku, którego 
obszar oddziaływania 
nie mieści się w całości 
na działce lub 
działkach, na których 
został zaprojektowany 
- 21 dnia na sprzeciw 
organu 

Zgłoszenie 

- 7 dni na sprzeciw 
organu 

 

 

- Zgłoszenie z 
projektem 
budowlanym, 
jeżeli budowa 
dotyczy budynku, 
którego obszar 
oddziaływania 
mieści się w 
całości na działce 
lub działkach, na 
których został 
zaprojektowany - 
21 dni na sprzeciw 
organu 

- Pozwolenie na 
budowę, jeżeli 
budowa dotyczy 
budynku, którego 
obszar 
oddziaływania nie 



mieści się w 
całości na działce 
lub działkach, na 
których został 
zaprojektowany - 
65 dni 

Budynek mieszkalny 
jednorodzinny 
150m2/kubatura 
większa lub równa 
1000m3 lub wysokość 
przekracza 12m 

Zgłoszenie 

- 7 dni na sprzeciw 
organu 

 

Zgłoszenie, jeżeli 
remont dotyczy: 

- przegród 
zewnętrznych albo 
elementów 
konstrukcyjnych 
budynku, którego 
obszar oddziaływania 
nie mieści się w całości 
na działce lub 
działkach, na których 
został zaprojektowany 

- 21 dni na sprzeciw 
organu 

Pozwolenie na 
budowę 

- 14 dni, rygor 
natychmiastowej 
wykonalności 

- Pozwolenie na 
budowę, jeżeli 
budowa dotyczy 
budynku, którego 
obszar 
oddziaływania nie 
mieści się w 
całości na działce 
lub działkach, na 
których został 
zaprojektowany - 
65 dni 

- Zgłoszenie z 
projektem 
budowlanym, 
jeżeli budowa 
dotyczy budynku, 
którego obszar 
oddziaływania 
mieści się w 
całości na działce 
lub działkach, na 
których został 
zaprojektowany - 
21 dni na sprzeciw 
organu 

Budynek produkcyjny 
250m2/kubatura 
mniejsza niż 1000m3, 
wysokość nie 
przekracza 12m 

Brak procedury Zgłoszenie, jeżeli 
remont dotyczy 
przegród zewnętrznych 
albo elementów 
konstrukcyjnych - 21 
dni na sprzeciw organu 

Zgłoszenie 

- 7 dni na sprzeciw 
organu 

 

 

Pozwolenie na 
budowę 

- 65 dni 

 

Zgłoszenie, jeżeli 
remont dotyczy 
przegród zewnętrznych 
albo elementów 
konstrukcyjnych 

- 21 dni na sprzeciw 
organu 

Budynek produkcyjny 
250m2/kubatura 
większa lub równa 
1000m3 lub wysokość 
przekracza 12m 

Zgłoszenie 

- 7 dni na sprzeciw 
organu 

 

Pozwolenie na 
budowę 

- 14 dni, rygor 
natychmiastowej 
wykonalności 

Pozwolenie na 
budowę 

- 65 dni 

 

 



 


