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Po wakacjach zmieni się prawo 
budowlane. Nowe rozwiązania bę-
dą dotyczyć projektów budowla-
nych, pozwoleń na budowę i na 
użytkowanie, istotnego odstąpie-
nia od projektu budowlanego, a 
także procesu legalizacji samowoli 
budowlanych. Za sprawą zmian 
ma być po prostu szybciej i łatwiej. 
Z kolei nielegalnie użytkującym 
budynki grożą nowe kary. 

Nowe rozwiązania mają w prawie bu-
dowlanym mają uprościć i przyspie-
szyć proces inwestycyjno-budowlany 
oraz zapewnić większą stabilność po-
dejmowanych w nim rozstrzygnięć. 
Zmiany zaproponowane w ustawie 
mają na celu:

1) usunięcie nadmiarowych obowiąz-
ków inwestora oraz doprecyzowa-
nie regulacji budzących wątpliwo-
ści interpretacyjne w zakresie:

a) procedury uzyskiwania od-
stępstw od przepisów techniczno-
-budowlanych,

b) zasad sporządzania projektu bu-
dowlanego,

c) szczegółowych zamierzeń bu-
dowlanych,

d) stwierdzenia nieważności decyzji,
e) przeniesienia decyzji pozwolenia 

na budowę,
f) samowoli budowlanej,
g) uregulowanie kwestii nielegalne-

go użytkowania obiektu,
h) zmian doprecyzowujących i do-

stosowujących niejasne przepisy;

2) zwiększenie bezpieczeństwa  
pożarowego;

3) uporządkowanie kwestii kompe-
tencyjnych związanych z:

a) wydawaniem decyzji o pozwole-
niu na budowę obiektów budow-
lanych związanych z gospodarką 
morską,

b) wprowadzeniem do obrotu lub 
udostępnieniem na rynku krajo-
wym wyrobów budowlanych;

4) zapewnienie sprawności przebie-
gu procesu inwestycyjnego w czę-
ści dotyczącej wydawania warun-
ków przyłączenia do sieci elektro-
energetycznych, gazowych, cie-
płowniczych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych oraz realizacji 
przyłączy do tych sieci.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

- Najistotniejsza propozycja modyfi-
kacji procesu budowlanego to po-
dział projektu budowlanego na pro-
jekt zagospodarowania działki lub 
terenu, projekt architektoniczno-bu-
dowlany oraz projekt techniczny. Ta-
ki zabieg legislacyjny ma zmniejszyć 
obciążenia organów administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej oraz 
umożliwić szybsze przygotowanie do-

Rewolucja w prawie  
budowlanym
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kumentacji projektowej w zakresie nie-
zbędnym do uzyskania decyzji o po-
zwoleniu na budowę. 

 ■ Aby ułatwić inwestorom ustalenie, 
które roboty budowlane wymagają 
dokonania zgłoszenia budowy orga-
nowi administracji architektoniczno-
-budowlanej, zamiast uzyskania 
pozwolenia na budowę, a które kate-
gorie robót nie wymagają ani pozwo-
lenia na budowę ani nawet zgłoszenia, 
zaproponowano daleko idące zmiany.

 ■ Na nowo określono katalog obiektów, 
których budowa wymaga dokonania 
zgłoszenia organowi administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej. Dotych-
czasowe brzmienie przepisu 
wyszczególniało budowy zwolnione z 
obowiązku uzyskania decyzji pozwo-
lenia na budowę bez określenia, czy 
dana budowa podlega zgłoszeniu, o 
którym mowa powyżej. Katalog robót 
budowlanych niewymagających po-
zwolenia na budowę, a wymagających 
zgłoszenia, uzupełniono o naziemne 
tarasy przydomowe o powierzchni za-
budowy powyżej 35 m2. Zrezygno-
wano również z opisania przeznaczenia 
pomostów, które można wznosić na 
podstawie zgłoszenia, pozostając przy 
określeniu ich parametrów charaktery-
stycznych, tj. całkowitej długości do 25 
m i wysokości 2,5 m od korony po-
mostu do dna akwenu.

 ■ Zdecydowano się zwolnić z pozwo-
lenia na budowę wszystkie oczysz-

czalnie ścieków o wydajności do 7,5 
m3 na dobę, bez względu na to, czy są 
to oczyszczalnie przydomowe czy też 
nie. Procedurę zgłoszenia już stosuje 
się do oczyszczalni przydomowych o 
wskazanej pojemności.

 ■ Wprowadzono również ułatwienia w 
zakresie realizacji obiektów budowla-
nych będących jednocześnie urządze-
niami wodnymi na gruntach leśnych 
Skarbu Państwa. Zmiana ta ma 
wpłynąć na skuteczniejszą realizację 
inwestycji polegających na budowie 
obiektów retencjonujących wodę w 
lasach.

 ■ Poza tym wskazano katalog budów, 
których prowadzenie nie wymaga de-
cyzji o pozwoleniu na budowę ani 
zgłoszenia. 

 ■ Z obowiązku uzyskiwania pozwolenia 
na budowę jak i zgłoszenia, zostały 
zwolnione m.in. tarasy przydomowe 
o powierzchni zabudowy do 35 m2. 

 ■ Do listy obiektów budowlanych nie-
wymagających zgłoszenia dodano 
również zamierzenia budowlane po-
legające na instalacji naziemnych 
zbiorników do przechowywania paliw 
o pojemności do 5 m3.

 ■ Przewidziano także podział projektu 
budowlanego na projekt zagospoda-
rowania działki lub terenu, projekt ar-
chitektoniczno-budowlany oraz 
projekt techniczny. 

 ■ Projekt zagospodarowania działki lub 
terenu wraz z projektem architekto-

niczno-budowlanym będą tą częścią 
projektu budowlanego, którą zatwier-
dzać ma organ administracji architek-
toniczno-budowlanej. Projekt 
techniczny nie będzie zatwierdzany i 
przedkładany organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej. 

 ■ Przepisy wprowadzają obowiązek 
uzgodnienia projektu instalację urzą-
dzeń fotowoltaicznych o mocy zain-
stalowanej elektrycznej większej niż 
6,5 kW, z rzeczoznawcą do spraw za-
bezpieczeń przeciwpożarowych pod 
względem zgodności z wymaganiami 
ochrony przeciwpożarowej oraz za-
wiadomieniu organów Państwowej 
Straży Pożarnej.

 ■ W celu zapewnienia interesów właści-
cieli obiektów budowlanych wybudo-
wanych na podstawie będącej w 
obiegu decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę, jak również budynków, dla któ-
rych została wydana decyzja o 
pozwoleniu na użytkowanie, wprowa-
dzono w przepisach regulację, zgodnie 
z którą nie będzie można stwierdzić 
nieważności decyzji o pozwoleniu na 
budowę, jeżeli na jej podstawie zostało 
zrealizowane zamierzenie budowlane, 
a od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia 
upłynęło 5 lat, a w przypadku wydania 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 
5 lat od dnia, w którym decyzja o po-
zwoleniu na użytkowanie stała się 
ostateczna.

 ■ Zmiana ustawy – Prawo budowlane 

wprowadza uproszczone postępo-
wanie legalizacyjne odnoszące się do 
starych samowoli budowlanych – bu-
dowy zakończone przynajmniej 20 lat 
temu – w szczególności zrealizowane 
przed wejściem w życie obowiązu-
jącej ustawy.

Nowe przepisy wejdą w życie od 
19 września. Szczegółowe informa-
cje na temat poszczególnych zmian 
zostały omówione na kolejnych 
stronach.

Przepisy, które obowiązują obec-
nie będą mogły być stosowane 
w przypadku:
• spraw wszczętych i niezakończo-

nych
• gdy zamierzenie budowlane re-

alizowane jest na podstawie de-
cyzji pozwolenia na budowę lub 
skutecznego zgłoszenia, wyda-
nych przed wejściem w życie 
zmian

• gdy inwestor wystąpi w terminie 
12. miesięcy od dnia wejścia w 
życie zmian z wnioskiem o wyda-
nie decyzji pozwolenia na budo-
wę, zatwierdzenie projektu bu-
dowlanego albo dokona zgło-
szenia, dołączając do wniosku 
projekt budowlany sporządzony 
na zasadach dotychczasowych.
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Co z samowolami  
budowlanymi? 

Brak wzoru, unieważnienie 
decyzji i ekspertyza

Ubieganie się  
o uprawniania budowlane

Dotychczasowe przepisy obejmują 
jedno postępowania w przypadku 
wszczęcia i prowadzenia robót bu-
dowlanych bez zezwolenia, czyli 
tzw. samowoli budowlanej. Zmiany 
obejmą również i ten obszar.

Za sprawą nowelizacji wprowadzo-
no uproszczone postępowanie lega-
lizacyjne dla samowoli budowlanych, 
obiektów budowlanego lub części 
obiektów budowalnych zbudowanych 
bez wymaganej decyzji o pozwoleniu 
na budowę, gdy od zakończenia bu-
dowy upłynęło co najmniej 20 lat.
  
Uwaga! Nie będzie można wszcząć 
uproszczonego postępowania legali-

zacyjnego, jeśli przed 19 września 
2020 r. dla samowoli budowlanej wy-
dany zostanie nakaz rozbiórki.
Decyzja o nakazie rozbiórki zostanie 
wydana w przypadku:

 ■ niezłożenia wniosku o legalizację bu-
dowy w terminie

 ■ wycofania wniosku o legalizację bu-
dowy

 ■ nieprzedłożenia, w wyznaczonym ter-
minie, dokumentów legalizacyjnych

 ■ niewykonania, w wyznaczonym ter-
minie, postanowienia o usunięciu nie-
prawidłowości w dokumentach 
legalizacyjnych

 ■ nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej  
w terminie

 ■ kontynuowania budowy mimo posta-
nowienia o wstrzymaniu budowy.

Rezygnacja ze wzoru decyzji  
o pozwoleniu na budowę

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest 
wydawana na podstawie wzoru okre-
ślonego w rozporządzeniu. Jest to pro-
blematyczne dla osób, które starają 
się o pozwolenie, bo rozporządzenie i 
sam wzór zmienia się dosyć często.
Od 19 września organy administracji 
architektoniczno-budowlanej nie bę-
dą stosować obowiązującego wzoru 
decyzji o pozwoleniu na budowę okre-
ślonego w rozporządzeniu. Decyzja 
będzie wydawana zgodnie z wymoga-
mi określonymi w Kodeksie Postępo-
wania Administracyjnego, bez okre-
ślonego wzoru.
Unieważnienie decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub na 
użytkowanie

Na podstawie obecnych przepisów 
decyzję o pozwoleniu na budo-

wę można uchylić w dowolnym 
czasie. Nowe przepisy wprowadzają 
zasadę, że decyzja o pozwoleniu na 
budowę nie zostanie unieważnio-
na, jeżeli od dnia jej doręczenia lub 
ogłoszenia upłynęło 5 lat. Z kolei de-
cyzja o pozwoleniu na użytkowanie 
nie zostanie unieważniona, jeżeli 
upłynęło 5 lat od dnia, w którym sta-
ła się ostateczna.

Ekspertyza przy zmianie 
sposobu użytkowania budowli

W przypadku zmiany sposobu użyt-
kowania obiektu budowlanego lub 
jego części, która spowoduje zmia-
nę warunków bezpieczeństwa po-
żarowego – do zgłoszenia składane-
go właściwemu organowi admini-
stracji architektoniczno-budowlanej 
musisz dołączyć ekspertyzę rze-
czoznawcy do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych.

Ze względu na to, że dotychczaso-
we przepisy nie wskazywały trybu 
ubiegania się o uprawnienia bu-
dowlane, zmiana ustawy wprowa-
dziła doprecyzowanie wskazujące, 
że postępowanie kwalifikacyjne 
wobec osoby ubiegającej się o 
uprawnienia budowlane prowadzo-
ne będzie na podstawie specjalne-
go wniosku. 

Izby samorządu zawodowego dowol-
nie określają terminy egzaminów, po 
wejściu w życie zmian, będą miały 
obowiązek przeprowadzania egzami-

nu co najmniej dwa razy w roku, przy 
czym część pisemna odbywać ma się 
w tym samym dniu i o tej samej go-
dzinie we wszystkich izbach okręgo-
wych właściwej izby samorządu za-
wodowego.
Wprowadzony nowy podział projektu 
budowlanego na projekt zagospoda-
rowania działki lub terenu, projekt ar-
chitektoniczno-budowlany oraz pro-
jekt techniczny spowodował zmiany 
dotyczące specjalizacji budowlanych 
– pojawia się nowa specjalizacja: 
techniczno-budowlana.
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Podatek od deszczu sposobem 
na suszę
Ministerstwo Gospodarki i Żeglugi 
Śródlądowej planuje wprowadzenie 
tzw. podatku deszczowego, czyli 
opłatę za usługi wodne. Nowe opła-
ty mają na celu walkę z suszą. Nowy 
podatek będzie dotyczył właścicieli 
nieruchomości o powierzchni co 
najmniej 600 mkw.
 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej planuje naliczyć 
nową opłatę za usługi wodne zwią-
zane z ochroną przyrody, tzw. poda-
tek deszczowy. Nowy podatek bę-
dzie dotyczył właścicieli nieruchomo-

ści o powierzchni co najmniej 600 
metrów kwadratowych i 50 proc. po-
wierzchni użytkowej. Podatek od wo-
dy deszczowej na gospodarstwo do-
mowe ma wynieść średnio 1350 zł 
rocznie. Pieniądze uzyskane z podat-
ku mają zostać przeznaczone na in-
westycje związane z walką ze skutka-
mi suszy i powodzi.  Ma być to forma 
rekompensaty za utratę naturalnej 
retencji - obecnie płacą ją właściciele 
nieruchomości liczących co najmniej 
3,5 tys. mkw., zabudowanych w 70  
i więcej procentach.

bea
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Zgoda na odstępstwa  
od przepisów 
techniczno 
-budowlanych
Od września zmienią się zasa-
dy uzyskiwaniu zgody na od-
stępstwa od przepisów tech-
niczno budowlanych, czyli 
przepisów określających wa-
runki techniczne, jakim po-
winny odpowiadać obiekty 
budowlane i ich usytuowanie 
oraz warunki techniczne ich 
użytkowania.

Do tej pory organ administracji archi-
tektoniczno–budowlanej może udzie-
lić zgody na odstępstwo przed wyda-
niem decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę. Od września będzie mógł to 
również zrobić przed zmianą decyzji 
pozwolenia na budowę.
Zgoda na odstępstwo może być udzie-
lona pod warunkiem pozytywnych 
opinii:

 → wojewódzkiego inspektora sanitar-
nego w przypadku odstępstw doty-
czących wymagań higieniczno 
-zdrowotnych
 → wojewódzkiego konserwatora za-
bytków w odniesieniu do obiektów 
budowlanych wpisanych do rejestru 
zabytków.

W przypadku odstępstw od przepi-
sów dotyczących bezpieczeństwa 
pożarowego przy nadbudowie, roz-
budowie, przebudowie lub zmianie 
sposobu użytkowania obiektu budow-
lanego zgoda będzie udzielana w po-
stanowieniu komendanta wojewódz-
kiego Państwowej Straży Pożarnej,  
a nie jak dotychczas - przez organ admi-
nistracji architektoniczno- budowlanej.
Ważne! Wprowadzono zakaz udzie-
lania zgody na odstępstwo podczas 
trwania procedury legalizacji samowo-
li budowlanej.
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Kiedy nie trzeba mieć
pozwolenia na budowę?
Dotychczasowe przepisy prawa 
budowlanego zwierały wyszcze-
gólnienie, które obiekty można 
budować bez pozwolenia na bu-
dowę - na podstawie zgłoszenia 
lub bez zgłoszenia oraz jakie ro-
boty budowlane można prowa-
dzić na podstawie zgłoszenia lub 
bez zgłoszenia. W niektórych sy-
tuacjach trudno było jednak 
określić, czy pozwolenie lub 
zgłoszenie jest wymagane, czy 
nie. Z tego też powodu noweliza-
cji ustawy zebrano wszystkie 
przypadki, kiedy pozwolenie na 
budowę nie jest wymagane, w 
jasne i jednoznaczne katalogi:

1. Obiekty wykonywane na pod-
stawie zgłoszenia właściwemu 
organowi administracji architek-
toniczno-budowlanej (bez decyzji 
o pozwoleniu na budowę):

 → wolnostojące budynki mieszkalne 
jednorodzinne, których obszar od-
działywania (czyli teren wyznaczony 
w otoczeniu obiektu budowlanego 
na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zabudowie 
tego terenu) mieści się w całości na 
działce lub działkach, na których zo-
stały zaprojektowane
 → sieci wodociągowe, kanalizacyjne, 
cieplne, gazowe (o ciśnieniu robo-
czym nie wyższym niż 0,5 MPa) oraz 
elektroenergetyczne (o napięciu zna-
mionowym nie wyższym niż 1 kV)
 → wolnostojące parterowe budynki 
stacji transformatorowych i kontene-
rowych stacji transformatorowych 
o powierzchni zabudowy do 35 m2

 → oczyszczalnie ścieków o wydajności 
do 7,50 m3 na dobę
 → zbiorniki bezodpływowe na nieczy-
stości ciekłe o pojemności do 10 m3 
(czyli tzw. „szamba”)
 → tymczasowe obiekty budowlane, 
niepołączone trwale z gruntem i prze-
widziane do rozbiórki lub przenie-
sienia w inne miejsce – w terminie 
określonym w zgłoszeniu, ale nie póź-
niej niż przed upływem 180 dni od 
dnia rozpoczęcia budowy określo-
nego w zgłoszeniu
 → pomosty o długości całkowitej do 25 
m i wysokości, liczonej od korony po-
mostu do dna akwenu, do 2,50 m
 → instalacje zbiornikowe na gaz 
płynny z pojedynczym zbiornikiem 
o pojemności do 7 m3, przeznaczone 
do zasilania instalacji gazowych w bu-
dynkach mieszkalnych jednorodzin-
nych
 → kanalizacja kablowa
 → zjazdy z dróg krajowych i wojewódz-
kich oraz zatok parkingowych na tych 
drogach
 → obiekty budowlane do wykony-

wania działalności regulowanej 
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – 
Prawo geologiczne i górnicze, w za-
kresie poszukiwania i rozpoznawania 
złóż węglowodorów
 → obiekty budowlane piętrzące wodę 
i upustowe o wysokości piętrzenia 
poniżej 1 m poza śródlądowymi dro-
gami wodnymi oraz poza obszarem 
parków narodowych, rezerwatów 
przyrody i parków krajobrazowych 
oraz ich otulin
 → wolnostojące: parterowe budynki 
gospodarcze, garaże i wiaty – o po-
wierzchni zabudowy do 35 m2, przy 
czym łączna liczba tych obiektów na 
działce nie może przekraczać dwóch 
na każde 500 m2 powierzchni działki
 → przydomowe: ganki i oranżerie 
(ogrody zimowe) – o powierzchni za-
budowy do 35 m2, przy czym łączna 
liczba tych obiektów na działce nie 
może przekraczać dwóch na każde 
500 m2 powierzchni działki
 → wolnostojące parterowe budynki 
rekreacji indywidualnej, rozumianych 
jako budynki przeznaczone do okre-
sowego wypoczynku, o powierzchni 
zabudowy do 35 m2, przy czym liczba 
tych obiektów na działce nie może 
przekraczać jednego na każde 500 m2 
powierzchni działki
 → gospodarcze obiekty budowlane 
o powierzchni zabudowy do 35 m2, 
przy rozpiętości konstrukcji nie więk-
szej niż 4,80 m, oraz stawy i zbiorniki 
wodne o powierzchni nieprzekracza-
jącej 500 m2 i głębokości nieprzekra-
czającej 2 m od naturalnej powierzchni 
terenu, przeznaczone wyłącznie na 
cele gospodarki leśnej i położonych na 
gruntach leśnych Skarbu Państwa, sy-
tuowanych na obszarze Natura 2000
 → stanowiska postojowe dla samo-
chodów osobowych do 10 stanowisk 
włącznie, sytuowane na obszarze Na-
tura 2000
 → boiska szkolne oraz boiska, korty te-
nisowe, bieżnie służące do rekreacji
 → ogrodzenia o wysokości powyżej 
2,20 m
 → przydomowe tarasy naziemne o po-
wierzchni zabudowy powyżej 35 m2

 → przyłącza: elektroenergetyczne, wo-
dociągowe, kanalizacyjne, gazowe, 
cieplne i telekomunikacyjne – z za-
strzeżeniem, iż budowa przyłącza te-
lekomunikacyjnego wymaga 
sporządzenia planu sytuacyjnego na 
kopii aktualnej mapy zasadniczej lub 
mapy jednostkowej przyjętej do pań-
stwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego
 → kanały technologiczne w pasie dro-
gowym w ramach przebudowy drogi, 
w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych
 → stacje ładowania, w rozumieniu 
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alter-
natywnych, z wyłączeniem infrastruk-
tury ładowania drogowego 
transportu publicznego oraz zastrze-
żeniem konieczności sporządzenia 

planu sytuacyjnego na kopii aktu-
alnej mapy jednostkowej przyjętej do 
państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego
 → niecki dezynfekcyjne, w tym niecki 
dezynfekcyjne z zadaszeniem
 → podbudowy słupowe dla telekomu-
nikacyjnych linii kablowych
 → obiekty małej architektury w miej-
scach publicznych
 → obiekty gospodarcze związane 
z produkcją rolną i uzupełniające zabu-
dowę zagrodową w ramach istniejącej 
działki siedliskowej: płyty do składo-
wania obornika, szczelne zbiorniki na 
gnojówkę lub gnojowicę, naziemne 
silosy na materiały sypkie o pojem-
ności do 30 m3 i wysokości nie więk-
szej niż 7 m, silosy na kiszonkę
 → stacje regazyfikacji LNG o pojem-
ności zbiornika magazynowania gazu 
do 10 m3.

2. Roboty budowlane wykonywa-
ne na podstawie zgłoszenia właści-
wemu organowi administracji archi-
tektoniczno-budowlanej (bez decyzji 
o pozwoleniu na budowę):

przebudowa:
 → przegród zewnętrznych oraz ele-
mentów konstrukcyjnych bu-
dynków mieszka lnych 
jednorodzinnych, o ile nie prowadzi 
do zwiększenia obszaru oddziały-
wania obiektu poza działkę, na 
której budynek jest usytuowany
 → sieci wodociągowych, kanalizacyj-
nych cieplnych, gazowych (o ci-
śnieniu roboczym nie wyższym niż 
0,5 MPa) oraz elektroenergetycz-
nych (o napięciu znamionowym nie 
wyższym niż 1 kV)
 → wolnostojących parterowych bu-
dynków stacji transformatorowych 
i kontenerowych stacji transforma-
torowych o powierzchni zabudowy 
do 35 m2

 → instalacji zbiornikowych na gaz 
płynny z pojedynczym zbiornikiem 
o pojemności do 7 m3, przeznaczo-
nych do zasilania instalacji gazo-
wych w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych
 → zjazdów z dróg krajowych i woje-
wódzkich oraz zatok parkingowych 
na tych drogach
 → obiektów budowlanych służących 
bezpośrednio do wykonywania 
działalności regulowanej ustawą 
z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo 
geologiczne i górnicze, w zakresie 
poszukiwania i rozpoznawania złóż 
węglowodorów
 → obiektów budowlanych piętrzących 
wodę i upustowych o wysokości pię-
trzenia poniżej 1 m poza śródlądo-
wymi drogami wodnymi oraz poza 
obszarem parków narodowych, re-
zerwatów przyrody i parków krajo-
brazowych oraz ich otulin
 → stacji regazyfikacji LNG o pojem-
ności zbiornika magazynowania 

gazu do 10 m3

 → dróg, torów i urządzeń kolejowych
 → polegająca na dociepleniu bu-
dynków o wysokości powyżej 12 m i 
nie wyższych niż 25 m
 → instalacji odnawialnych źródeł 
energii o łącznej mocy zainstalowanej 
elektrycznej nie większej niż 1 MW 
wykorzystujących hydroenergię do 
wytwarzania energii elektrycznej

remont:
 → budowli, których budowa wymaga 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę
 → budynków, których budowa wy-
maga uzyskania decyzji o pozwo-
leniu na budowę – w zakresie 
przegród zewnętrznych albo ele-
mentów konstrukcyjnych

zainstalowanie:
 → na obiektach budowlanych stano-
wiących albo niestanowiących ca-
łości techniczno-użytkowej 
urządzeń, w tym antenowych kon-
strukcji wsporczych i instalacji radio-
komunikacyjnych, a także 
związanego z tymi urządzeniami 
osprzętu i urządzeń zasilających,  
o wysokości powyżej 3 m
 → krat na budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych, użyteczności pu-
blicznej i zamieszkania zbiorowego
 → tablic i urządzeń reklamowych,  
z wyjątkiem reklam świetlnych i pod-
świetlanych usytuowanych poza ob-
szarem zabudowanym w rozumieniu 
przepisów o ruchu drogowym
 → wewnątrz i na zewnątrz użytko-
wanego budynku instalacji gazo-
wych, mikroinstalacji biogazu 
rolniczego. W powyższych przypad-
kach, jako inwestor masz prawo 
wystąpić z wnioskiem o wydanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę za-
miast dokonywać zgłoszenia wła-
ściwemu organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej.

3. Obiekty wykonywane bez 
decyzji o pozwoleniu na budo-
wę oraz bez zgłoszenia właści-
wemu organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej:

 → obiekty gospodarcze związane z 
produkcją rolną i uzupełniające za-
budowę zagrodową w ramach ist-
niejącej działki siedliskowej: 
parterowe budynki gospodarcze o 
powierzchni zabudowy do 35 m2, 
przy rozpiętości konstrukcji nie 
większej niż 4,80 m; suszarnie kon-
tenerowe o powierzchni zabudowy 
do 21 m2

 → wiaty o powierzchni zabudowy do 
50 m2, sytuowane na działce, na 
której znajduje się budynek miesz-
kalny lub przeznaczonej pod bu-
downictwo mieszkaniowe, przy 
czym łączna liczba tych wiat na 
działce nie może przekraczać dwóch 
na każde 1000 m2 powierzchni 
działki
 → wolnostojące altany o powierzchni 
zabudowy do 35 m2, przy czym 
łączna liczba tych obiektów na działce 
nie może przekraczać dwóch na 
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każde 500 m2 powierzchni działki
 → altany działkowe i obiekty gospo-
darcze, o których mowa w ustawie z 
dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych 
ogrodach działkowych
 → wiaty przystankowe i peronowe
 → parterowe budynki o powierzchni 
zabudowy do 35 m2, służące jako za-
plecze do bieżącego utrzymania linii 
kolejowych, położone na terenach 
stanowiących własność Skarbu Pań-
stwa, z wyjątkiem budynków sytu-
owanych na obszarze Natura 2000
 → stanowiska postojowe dla samo-
chodów osobowych do 10 stanowisk 
włącznie, z wyjątkiem sytuowanych 
na obszarze Natura 2000
 → gospodarcze obiekty budowlane o 
powierzchni zabudowy do 35 m2, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 
4,80 m, oraz stawy i zbiorniki wodne o 
powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 
i głębokości nieprzekraczającej 2 m od 
naturalnej powierzchni terenu prze-
znaczonych wyłącznie na cele gospo-
darki leśnej i położonych na gruntach 
leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem 
sytuowanych na obszarze Natura 2000
 → wolnostojące kabiny telefoniczne, 
szafy i słupki telekomunikacyjne
 → parkometry z własnym zasilaniem
 → zjazdy z dróg powiatowych i gmin-
nych oraz zatoki parkingowych na tych 
drogach
 → przepusty o przekroju wewnętrznym 
do 0,85 m2

 → przydomowe baseny i oczka wodne 
o powierzchni do 50 m2   

POZWOLENIE NA BUDOWĘ CZ.2
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Do tej pory pozwolenie na budowę 
w przypadku robót budowlanych w 
obiekcie wpisanym do rejestru za-
bytków jest wymagane w kilku wy-
szczególnionych przypadkach. 
Po wejściu w życie zmian wszystkie 
wskazane powyżej roboty budowla-
ne, wykonywane przy obiekcie bu-
dowlanym wpisanym do rejestru za-
bytków, będą wymagały decyzji o po-
zwoleniu na budowę. Roboty budow-
lane wykonywane na obszarze wpisa-
nym do rejestru zabytków będą wy-
magały zgłoszenia.
Do wniosku o decyzję o pozwoleniu 
na budowę i do zgłoszenia będzie 
musiało być załączone pozwolenie 
właściwego wojewódzkiego konser-
watora zabytków wydane na podsta-
wie przepisów o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami.

 → obiekty budowlane będące urzą-
dzeniami melioracji wodnych
 → opaski brzegowe oraz inne sztuczne, 
powierzchniowe lub liniowe umoc-
nienia brzegów rzek i potoków gór-
skich oraz brzegu morskiego, brzegu 
morskich wód wewnętrznych, niesta-
nowiących konstrukcji oporowych
 → pochylnie przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych
 → telekomunikacyjne linie kablowe
 → obiekty małej architektury, z wyjąt-
kiem obiektów małej architektury w 
miejscach publicznych
 → ogrodzenia o wysokości nieprzekra-
czającej 2,20 m
 → obiekty do czasowego użytkowania 
w trakcie realizacji robót budowla-
nych, położonych na terenie budowy, 
oraz ustawianie barakowozów uży-
wanych przy wykonywaniu robót bu-
dowlanych, badaniach geologicznych 
i pomiarach geodezyjnych
 → tymczasowe obiekty budowlane 
stanowiące wyłącznie eksponaty wy-
stawowe, niepełniące jakichkolwiek 
funkcji użytkowych, usytuowane na 
terenach przeznaczonych na ten cel
 → znaki geodezyjne, a także obiekty 
triangulacyjne, poza obszarem 
parków narodowych i rezerwatów 
przyrody
 → obudowy ujęć wód podziemnych
 → punkty ładowania, w rozumieniu 
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 
elektromobilności i paliwach alterna-
tywnych, z wyłączeniem infrastruk-
tury ładowania drogowego 

transportu publicznego
 → bankomaty, biletomaty, wpłato-
maty, automaty sprzedające, auto-
maty przechowujące przesyłki lub 
automaty służące do wykonywania 
innego rodzaju usług o wysokości do 
3 m włącznie
 → naziemne zbiorniki będące obiek-
tami budowlanymi, służące do prze-
chowywania paliw płynnych klasy III, 
na potrzeby własne użytkownika, o 
pojemności do 5 m3

 → przydomowe tarasy naziemne o po-
wierzchni zabudowy do 35 m2

 → stawy i zbiorniki wodnych o po-
wierzchni nieprzekraczającej 1000 m2  
i głębokości nieprzekraczającej 3 m po-
łożone w całości na gruntach rolnych

4. Roboty budowlane wykony-
wane bez decyzji o pozwoleniu 
na budowę oraz bez zgłosze-
nia właściwemu organowi admi-
nistracji architektoniczno-bu-
dowlanej:

przebudowa:
 → budynków, których budowa wy-
maga uzyskania decyzji o pozwo-
leniu na budowę oraz budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych z 
wyłączeniem przebudowy przegród 
zewnętrznych oraz elementów kon-
strukcyjnych
 → obiektów, których budowa nie 
wymaga decyzji o pozwoleniu na 

budowę oraz zgłoszenia do or-
ganów administracji architekto-
niczno-budowlanej  oraz 
większości obiektów dla budowy, 
których wystarczające jest zgło-
szenie do organów administracji 
architektoniczno-budowlanej
 → polegająca na dociepleniu bu-
dynków o wysokości nieprzekracza-
jącej 12 m
 → urządzeń budowlanych,

remont:
 → obiektów budowlanych, z wyłącze-
niem remontu: budowli, których 
budowa wymaga decyzji o pozwo-
leniu na budowę, budynków, któ-
rych budowa wymaga decyzji o 
pozwoleniu na budowę – w zakresie 
przegród zewnętrznych albo ele-
mentów konstrukcyjnych
 → urządzeń budowlanych,

instalowanie:
 → urządzeń na obiektach budowla-
nych stanowiących albo niestanowią-
cych całości techniczno-użytkowej,  
w tym antenowych konstrukcji wspo-
rczych i instalacji radiokomunikacyj-
nych, a także związanego z tymi 
urządzeniami osprzętu i urządzeń za-
silających o wysokości nieprzekracza-
jącej 3 m
 → krat na obiektach budowlanych, z 
wyłączeniem instalowania krat na bu-
dynkach mieszkalnych wielorodzin-

nych, użyteczności publicznej  
i zamieszkania zbiorowego
 → pomp ciepła, wolno stojących kolek-
torów słonecznych, urządzeń foto-
woltaicznych o mocy zainstalowanej 
elektrycznej nie większej niż 50 kW
 → instalacji wewnątrz i na zewnątrz 
użytkowanego budynku, z wyłącze-
niem instalacji gazowych,
 → utwardzanie powierzchni gruntu 
na działkach budowlanych.
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Nawet 1,5 tys. zł 
miesięcznej dopłaty  
do mieszkania
Rząd przyjął projekt ustawy, który 
zakłada dopłaty do wynajmowa-
nych mieszkań. Chce w ten spo-
sób wspierać tych, którzy nie mają 
pieniędzy na opłacenie czynszu, 
bo z powodu pandemii COVID-19 
utracili dochody. Dopłaty do do-
datku mieszkaniowego wyniosą 
maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcz-
nie (do 75 proc. czynszu).

Dopłaty do wynajmowanych 
mieszkań

Dla najemców dotkniętych pande-
mią koronawirusa wprowadzone 
zostaną dopłaty do czynszu (będą 
one stanowić część dodatków 
mieszkaniowych). – Najemcom 
umożliwi to regularne opłacanie 
czynszu, a wynajmującym zapewni 
płynność finansową, co pozwali na 
regulowanie kredytów bankowych 
czy zapewnienie właściwej eksplo-
atacji mieszkań – informują rządzą-
cy. Dopłaty do czynszu wyniosą 
maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie 

(do 75 proc. czynszu). Będą wypła-
cane przez 6 miesięcy. – Osoby ko-
rzystające z dopłat będą musiały 
wykazać, że w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających datę złożenia 
wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego, ich średni mie-
sięczny dochód był o co najmniej 
25 proc. niższy niż w 2019 r. (np. na 
podstawie PIT za 2019 r.) – dodają. 
Dodatek mieszkaniowy powiększo-
ny o dopłatę będzie przysługiwał, je-
żeli najemca był najemcą lokalu 
mieszkalnego przed 14 marca 2020 r.

Wnioski o dopłaty do czynszu 
będzie można składać nie póź-

niej niż do końca 2020 r.

Będą one mogły być przyznane 
wraz z dodatkiem mieszkaniowym 
także za okres wstecz, tj. od daty 
wprowadzenia stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii 
– podsumowują rządzący. Na ten 
cel w tym roku ma zostać przezna-
czone około 420 milionów złotych.
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Nowy podział 
projektu 
budowlanego
Zmiany w prawie budowlanym 
zakładają między innymi nowy 
podział projektu budowlane-
go. Ma się on składać z trzech 
części: projektu zagospodaro-
wania działki lub terenu, pro-
jektu architektoniczno - bu-
dowlanego oraz projektu tech-
nicznego. Rozwiązanie ma na 
celu uczynienie „bardziej czy-
telnym zakresu odpowiedzial-
ności projektanta oraz orga-
nów administracji”.

Zgodnie z nowym prawem projekt 
budowlany zostaje rozdzielony na:

 ● projekt zagospodarowania działki 
lub terenu

 ● projekt architektoniczno-budowlany
 ● projekt techniczny.

Do tej pory projekt budowlany był jed-
nolitym dokumentem zawierającym 
elementy zagospodarowania działki, 
projekt architektoniczny budowlany 
oraz projekt techniczny.
Podział projektu ma spowodować 
uproszczenie procedur i przyspiesze-
nie postępowania.
Najpierw organ administracji architek-
toniczno-budowlanej będzie zatwier-
dzać projekt zagospodarowania dział-
ki lub terenu wraz z projektem archi-
tektoniczno-budowlanym w dro-
dze decyzji o wydaniu pozwolenia 
na budowę. Projekt techniczny przed-
kładany będzie organowi nadzoru bu-
dowlanego dopiero na etapie skła-
dania wniosku o wydanie decyzji 
pozwolenia na użytkowanie.
Zgodność projektu technicznego z za-
twierdzonym przez organ administra-
cji architektoniczno-budowlanej pro-
jektem zagospodarowania działki lub 
terenu oraz projektem architektonicz-
no-budowlanym powinien zapewnić 
projektant.

Projekt zagospodarowania 
działki lub terenu

Projekt obejmuje:

 ● określenie granic działki lub terenu
 ● usytuowanie, obrys i układy istnieją-
cych i projektowanych obiektów bu-
dowlanych, w tym sieci uzbrojenia 
terenu oraz urządzeń budowlanych 
sytuowanych poza obiektem budow-
lanym

 ● sposób odprowadzania lub oczysz-
czania ścieków

 ● układ komunikacyjny i układ zieleni, 
ze wskazaniem charakterystycznych 

elementów, wymiarów, rzędnych  
i wzajemnych odległości obiektów,  
w nawiązaniu do istniejącej i projek-
towanej zabudowy terenów sąsied-
nich

 ● informację o obszarze oddziaływania 
obiektu.

 ● Projekt sporządzimy na aktualnej 
mapie do celów projektowych

Projekt architektoniczno 
- budowlany

Projekt obejmuje:

 ● układ przestrzenny oraz formę archi-
tektoniczną istniejących i projekto-
wanych obiektów budowlanych

 ● zamierzony sposób użytkowania 
obiektów budowlanych, w tym liczbę 
projektowanych do wydzielenia lo-
kali, z wyszczególnieniem lokali 
mieszkalnych

 ● charakterystyczne parametry tech-
niczne obiektów budowlanych

 ● opinię geotechniczną oraz infor-
mację o sposobie posadowienia 
obiektu budowlanego

 ● projektowane rozwiązania materia-
łowe i techniczne, mające wpływ na 
otoczenie, w tym środowisko - cha-
rakterystykę ekologiczną

 ● informację o wyposażeniu tech-
nicznym budynku, w tym projekto-
wanym źródle lub źródłach ciepła do 
ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej

opis dostępności dla osób niepełno-
sprawnych, w tym osób starszych (w 
przypadku obiektów użyteczności pu-
blicznej i mieszkaniowego budownic-
twa wielorodzinnego)
informację o minimalnym udziale lo-
kali mieszkalnych dostępnych dla 
osób niepełnosprawnych w tym star-
szych (w przypadku budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych)
postanowienie udzielające zgody na 
odstępstwo od przepisów techniczno-
-budowlanych, jeżeli zostało wydane.

Projekt techniczny

Projekt obejmuje:

 ● projektowane rozwiązania konstruk-
cyjne obiektu wraz z wynikami obli-
czeń statyczno-wytrzymałościowych,

 ● charakterystykę energetyczną  
– w przypadku budynków,

 ● projektowane niezbędne rozwią-
zania techniczne oraz materiałowe,

 ● dokumentację geologiczno-inży-
nierską lub geotechniczne warunki 
posadowienia obiektów budowla-
nych (w zależności od potrzeb),

 ● inne opracowania projektowe.
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