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Szanowni Państwo, 
 
     oddajemy w Państwa ręce kolejną pozycję z naszej serii poradników,
poruszającą najistotniejsze kwestie, które pojawiają się w toku świadczenia
nieodpłatnej pomocy prawnej. Chcąc w możliwie najszerszy sposób
odpowiadać na potrzeby społeczeństwa – prowadzimy stały monitoring
potrzeb celem utworzenia listy priorytetowych obszarów wsparcia. 
     Aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom uruchomiliśmy w ramach
nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej internetową kampanię informacyjną
#dogmapomoc. Codziennie na naszym profilu na Facebooku mogą
Państwo uzyskać wiele istotnych informacji pomocnych  w odnalezieniu  się
w tej trudnej sytuacji. 
     Naszym celem jest zmniejszenie wciąż dużego dystansu na linii obywatel –
prawo, co w naszej ocenie jest niezwykle istotnym elementem w kontekście
poszerzania świadomości prawnej społeczeństwa. 
     Żywimy głęboką nadzieję, że szczegółowo dobrana tematyka zaspokoi
potrzeby licznych czytelników oraz pomoże odnaleźć się w gąszczu
przepisów prawa, poznać swoje prawa i skutecznie dochodzić ich realizacji.
     Nasz zespół to grupa profesjonalistów - radców prawnych, adwokatów,
prawników, doradców obywatelskich, mediatorów, ekonomistów a zarazem
ludzi aktywnych, zaangażowanych, odpowiedzialnych i empatycznych,
otwartych oraz kreatywnych, którzy dostrzegają potrzebę niesienia pomocy.
      Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. znowelizowała Ustawę z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane. Zmiany obowiązują od 19 września 2020 r. i ich celem
było przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zwiększenie
stabilności decyzji podejmowanych w tym procesie, a także skuteczne
nakłonienie inwestora lub właściciela do zalegalizowania samowolnie
użytkowanego obiektu budowlanego. W niniejszym poradniku przedsta-
wiono najważniejsze zmiany.
     W przypadku pytań oraz potrzeby uzyskania porady prawnej zachęcamy
do korzystania z usług Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz
Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego prowadzonych przez nasze
Stowarzyszenie, których wykaz znajduje się na stronie internetowej:
www.dogma.org.pl 
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dokonania zgłoszenia – dołączyć odpowiedni projekt zagospo-
darowania terenu;
złożenia wniosku o pozwolenie na budowę – złożyć po 3 egzemplarze
projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego. Projekt techniczny, chociaż powinien być sporządzony
przed rozpoczęciem budowy, ma znaczenie dopiero przy zgłoszeniu
zakończenia budowy albo wniosku o pozwolenie na użytkowanie, co
przedstawiono na Rysunku 1.

Na projekt budowlany składa się:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu;
2) projekt architektoniczno-budowlany;
3) projekt techniczny.

Inwestor ma obowiązek w przypadku: 

Rysunek 1. Obowiązki inwestora na poszczególnych etapach realizacji
inwestycji.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tekstu ustawy.

     Na etapie zgłoszenia chęci rozpoczęcia robót dokonuje się jedynie
zawiadomienia, że powstał projekt techniczny, ale nie trzeba go w tym
momencie przedkładać organowi.
    Wprowadzony trójpodział projektu budowlanego i różne terminy
przedkładania poszczególnych części może spowodować, że projekt
techniczny  powstanie później i nie będzie skoordynowany z  pozostałymi

Nowy podział projektu budowlanego
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projektami. W konsekwencji pojawi się konieczność dostosowania
projektu technicznego do wcześniej wykonanego projektu
architektoniczno-budowlanego, w następstwie czego projekt techniczny
będzie zawierał  rozwiązania  technicznie  poprawne,  ale  nieoptymalne
z punktu widzenia interesu ekonomicznego inwestora. W krytycznych
przypadkach, brak wczesnej koordynacji projektów może doprowadzić
do tego, że projekt zagospodarowania działki lub projekt
architektoniczno-budowlany zostanie sporządzony w sposób, który
uniemożliwi  odpowiednie  wykonanie  projektu technicznego. Związany
z tym wzrost kosztów i konsekwencje wydłużenia procesu inwesty-
cyjnego poniesie inwestor.
     Ustawodawca wskazał projektanta jako podmiot odpowiedzialny za
zapewnienie zgodności projektu technicznego z zatwierdzonym przez
organ administracji architektoniczno-budowlanej: 
1) projektem zagospodarowania działki lub terenu;
2) projektem architektoniczno-budowlanym.
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obiekty wykonywane na podstawie zgłoszenia właściwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej (bez pozwo-
lenia na budowę);
roboty budowlane wykonywane na podstawie zgłoszenia
właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej
(bez pozwolenia na budowę), obejmujące: przebudowę, remont lub
zainstalowanie; 
obiekty wykonywane bez pozwolenia na budowę oraz bez
zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej;

1. W przepisach nie określono wzoru pozwolenia na budowę. Pozwolenie
na budowę wydają organy administracji architektoniczno-budowlanej
zgodnie z wymogami określonymi w Kodeksie postępowania admini-
stracyjnego.
2. Poszerzono katalog obiektów, na które nie trzeba pozwolenia na
budowę ani zgłoszenia, np. o paczkomaty, bankomaty czy parkometry.
Wszystkie przypadki, kiedy pozwolenie na budowę nie jest wymagane
wskazano w ustawie i można je podzielić na 4 grupy:

Pozwolenie na budowę



roboty budowlane wykonywane bez pozwolenia na budowę oraz
bez zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej, obejmujące: przebudowę, remont, instalowanie oraz
utwardzanie powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków
wymagają pozwolenia na budowę;
na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymagają zgłoszenia.

uzgodnienia projektu instalacji urządzeń fotowoltaicznych o za-
instalowanej mocy elektrycznej większej niż 6,5 kW z rzeczoznawcą
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;
zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

     Roboty budowlane, wykonywane: 

    W  takich sytuacjach do  wniosku  o  wydanie  pozwolenia  na  budowę
i do zgłoszenia należy załączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego
konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.
    W odniesieniu do instalacji fotowoltaicznych wprowadzono obowiązek: 

       
3. Zawężono  definicję obszaru oddziaływania obiektu budowlanego
w   sprawie   pozwolenia  na   budowę:  teraz  jest  to  tylko  taki  obszar,
w stosunku do którego obiekt wprowadzi ograniczenia budowy innych
obiektów budowlanych ze względu na wymogi prawne odnoszące się do
zabudowy (w szczególności wymogi dotyczące odległości jednych
obiektów budowlanych od drugich). Nie obejmuje on obszaru, na
którym, w związku z realizacją inwestycji, może dochodzić do innych
ograniczeń w gospodarowaniu niż zabudowa. Oznacza to, że takie
oddziaływanie jak hałas, wibracje czy zanieczyszczenie powietrza (tzw.
smród) nie będzie w ogóle brane pod uwagę przy ustaleniu kręgu stron
postępowania, czyli podmiotów, które będą mogły w toku postępowania
kwestionować  realizację  inwestycji.  W  efekcie  spora  część   właścicieli
i użytkowników nieruchomości sąsiednich w stosunku do realizowanej
inwestycji nie będzie mogła brać udziału w postępowaniu
administracyjnym w sprawie pozwolenia na budowę pomimo tego, że
inwestycja będzie oddziaływała na ich nieruchomości i np. obniży ich
wartość, co dotyczy np. budowy oczyszczalni ścieków, spalarni odpadów,
chlewni, ferm drobiu.

5



    Warunkiem udzielenia zgody na odstępstwo jest uzyskanie pozytywnej
opinii:
1. wojewódzkiego inspektora sanitarnego – w odniesieniu do odstępstwa
dotyczącego wymagań higieniczno-zdrowotnych;
2. wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do obiektów
budowlanych wpisanych do rejestru zabytków;
3. komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (forma
postanowienia) – w odniesieniu do odstępstwa od przepisów dotyczą-
cych bezpieczeństwa pożarowego przy nadbudowie, rozbudowie,
przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
     Wprowadzono zakaz udzielania zgody na odstępstwo podczas trwania
procedury legalizacji samowoli budowlanej.
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Postępowanie legalizacyjne samowoli budowlanych

niezłożenie w terminie wniosku o legalizację budowy; 
wycofanie wniosku o legalizację budowy; 
nieprzedłożenie, w wyznaczonym terminie, dokumentów
legalizacyjnych; 
niewykonanie, w wyznaczonym terminie, postanowienia o usunięciu
nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych; 
nieuiszczenie w terminie opłaty legalizacyjnej; 
kontynuowanie budowy mimo postanowienia o wstrzymaniu
budowy.

1) Wprowadzono odrębne postępowanie w sprawie rozpoczęcia i pro-
wadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy. 
2) Zakazano wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego,
jeśli przed 19 września 2020 r. dla samowoli budowlanej wydano nakaz
rozbiórki.
     Przyczyną wydania decyzji o nakazie rozbiórki może być:

3) Odpowiedzialnością finansową i organizacyjną (ale nie karną)
obciążono  inwestora  z  tytułu  realizacji  nakazów i zakazów zawartych
w  postanowieniach  i  decyzjach  związanych  z  samowolą budowlaną.
W przypadku zakończenia robót budowlanych lub niemożności realizacji
tych obowiązków przez inwestora, zostaną nimi obciążeni właściciel lub
zarządca obiektu.



zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o zakończeniu
budowy, jeśli organ nie wniósł w przewidzianym terminie sprzeciwu; 
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wymaganego we wska-
zanych w ustawie sytuacjach.

4) Wprowadzono uproszczone postępowanie legalizacyjne dla
samowoli budowlanych, obiektów budowlanych lub części obiektów
budowalnych zbudowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę,
gdy od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat. W przy-
padku starych samowoli budowlanych właściciele nie będą zobowiązani
do wniesienia opłaty legalizacyjnej. Dokumentacja legalizacyjna
powinna zawierać: oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na
cele budowlane, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą legali-
zowanego obiektu oraz ekspertyzę techniczną, z której będzie wynikało,
że stan techniczny obiektu nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia
ludzi i pozwala na jego bezpieczne użytkowanie.
     Jedyną przeszkodą w skorzystaniu z procedury legalizacyjnej jest
wydanie postanowienia o wstrzymaniu budowy przed upływem 20
lat od zakończenia budowy.
5) Proces budowlany kończy się wraz z uzyskaniem możliwości legalnego
użytkowania skończonego obiektu budowlanego, czyli: 

6) Wprowadzono    termin    na    stwierdzenie   nieważności   decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie wynoszący 5 lat od dnia, w którym
decyzja ta stała się ostateczna.
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Konsekwencje prawne nielegalnego użytkowanie

inwestor,
właściciel obiektu budowlanego. 

     Podmioty odpowiedzialne za nielegalne użytkowanie: 

    Kolejność działań podejmowanych przez organ nadzoru budowlanego
w przypadku stwierdzenia nielegalnego użytkowania przedstawiono na
Rysunku 2.



Rysunek 2. Kolejność działań podejmowanych przez organ nadzoru
budowlanego w przypadku stwierdzenia nielegalnego użytkowania.
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Ekspertyza przy zmianie sposobu użytkowania
budowli

     W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub
jego części, która spowoduje zmianę warunków bezpieczeństwa
pożarowego – do zgłoszenia składanego właściwemu organowi admini-
stracji architektoniczno-budowlanej należy dołączyć ekspertyzę rzeczo-
znawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tekstu ustawy.



  Wprowadzony nowy podział projektu budowlanego na projekt
zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-
budowlany oraz projekt techniczny spowodował pojawienie się nowej
specjalizacji: techniczno-budowlanej. Postępowanie kwalifikacyjne
wobec osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane prowadzi się na
wniosek tej osoby. Izby samorządu zawodowego są zobowiązane
przeprowadzić egzamin co najmniej dwa razy w roku, przy czym część
pisemna ma się odbywać w tym samym dniu i o tej samej godzinie we
wszystkich izbach okręgowych właściwej izby samorządu zawodowego.

Uprawniania budowlane
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1) Dokonano nowego podziału projektu budowlanego.
2) Szczegółowo wskazano wymogi, jakie ma spełnić zgłoszenie do
właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
3) Wprowadzono zmiany dotyczące pozwolenia na budowę.
4) Ograniczono czasowo możliwość stwierdzenia nieważności pozwo-
lenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie.
5) Zdefiniowano istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu
zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.
6) Wskazano obowiązki inwestora przed rozpoczęciem budowy, w tym
wprowadzono zamknięty katalog przypadków, w których inwestor ma
obowiązek ustanowić kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego. Obowiązek taki istnieje w przypadku robót budowlanych
objętych pozwoleniem na budowę, ale niekiedy również wtedy, gdy
budowa jest realizowana na zgłoszenie.
7) Wskazano  dodatkowe  obowiązki kierownika budowy (lub inwestora
w sytuacji, gdy nie ma obowiązku ustanowienia kierownika) oraz
wymagania wobec formy i treści tablicy informacyjnej, którą należy
umieścić w widocznym miejscu na terenie budowy.
8) Zmieniono zasady i procedurę legalizacji samowoli budowlanej.

Podsumowanie najważniejszych zmian



wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę,
aktualizację lub przeniesienie na inny podmiot; 
odbiór przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne; 
włączenie przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do
sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej; 
inne związane z tym zezwolenia.

spraw wszczętych i niezakończonych; 
gdy zamierzenie budowlane realizowane jest na podstawie decyzji
pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia, wydanych przed
wejściem w życie zmian; 
gdy inwestor wystąpi w terminie 12. miesięcy od dnia wejścia w życie
zmian z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę,
zatwierdzenie projektu budowlanego albo dokona zgłoszenia,
dołączając do wniosku projekt budowlany sporządzony na zasadach
dotychczasowych.

9) Wprowadzono nowe kary za nielegalne użytkowanie obiektu
budowlanego.
10) Wprowadzono zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjne opłat za: 

11) Wprowadzono usprawnienia w zakresie przyłączania inwestycji do
sieci  elektroenergetycznych,  gazowych,  ciepłowniczych wodociągowych
i kanalizacyjnych, w tym wprowadzono kary za opóźnienia.
12) Wprowadzono zmiany w zakresie bezpieczeństwa przeciw-
pożarowego.
13) Na mocy przepisów dotyczących zwalczania Covid-19 zmiany
uzupełniono o regulacje dotyczące budowy lub przebudowy przenośnych
wolnostojących masztów antenowych.
 
     Przepisy obowiązujące przed nowelizacją będą mogły być
stosowane w przypadku:
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dr Olena Krawczyk-Antoniuk – prawnik, mediator, arbiter w Sądzie
Arbitrażowym przy RIG w Katowicach i RIPH w Gliwicach, doradca obywatelski.
Przez ponad 15 lat pracowała głównie w jednostkach państwowych i samo-
rządowych na stanowiskach od specjalisty, głównego specjalisty, kierownika, aż
do zastępcy dyrektora. Obecnie prowadzi własną firmę doradczą zajmującą się
prowadzeniem szkoleń i obsługą podmiotów gospodarczych (w zakresie
zagadnień związanych z prawem, podatkami i tłumaczeniami). 
     Najnowsze publikacje naukowe autorki dotyczą wpływu relacji międzyludzkich
na funkcjonowanie firmy:
1) O. Krawczyk-Antoniuk, Rola menedżera w procesie skutecznego motywowania
pracowników, w: Zarządzanie i ekonomia. Teraźniejszość i przyszłość, pod. red. nauk.
Cz. Szmidta, wyd. Poltext, Warszawa 2016.
2) O. Krawczyk-Antoniuk, Organisational climate vs. emotional intelligence of
employees/managers,  „Zeszyty  Naukowe  Politechniki  Śląskiej:  seria  Organizacja
i Zarządzanie” 2017, z. 105.
3) O. Krawczyk-Antoniuk, Wybrane determinanty proefektywnościowego modelu
klimatu organizacyjnego, w: Współczesne trendy zarządzania organizacjami, pod red.
nauk. M. Lisiński, J. Dzieńdziora, M. Wróbel, Wydawnictwo Naukowe Akademia
WSB, Dąbrowa Górnicza 2018.
4) O. Krawczyk-Antoniuk, A. Wziątek-Staśko, Pozytywny klimat w organizacji
czynnikiem determinującym poczucie satysfakcji z pracy, „Marketing i Rynek” 2017,
nr 4. 
    W  2019 r.   uzyskała  tytuł  doktora   nauk  społecznych   w   dyscyplinie   nauki
o zarządzaniu i jakości. W pracy pt. „Proefektywnościowy model klimatu
organizacyjnego” badała możliwość skonstruowania i wdrożenia w firmach
proefektywnościowego modelu klimatu organizacyjnego. Autorka opracowała cykl
Poradników Prawnych: Tarcza Antykryzysowa – część 1, część 2, część 3.
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Notka o autorze:



    Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”
jest jedną  z wiodących  organizacji pozarządowych, która od 16 lat
realizuje szereg inicjatyw obywatelskich nakierowanych na poszerzenie
świadomości prawnej społeczeństwa oraz dostępu do bezpłatnych
porad prawnych i obywatelskich.  
    Od 2016 roku Stowarzyszenie realizuje zadania wynikające z  ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.  W  ciągu 4 lat
udzielono ponad 30 tys. porad osobom znajdującym się  w kryzysowych
sytuacjach  życiowych,  zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
niejednokrotnie  pozbawionym  środków  finansowych  na skorzystanie
z profesjonalnej pomocy prawnej na rynku usług prawniczych. Obecnie
w ramach statutowej działalności Stowarzyszenie współpracuje z ponad
60 prawnikami, radcami prawnimi, adwokatami, doradcami
obywatelskimi oraz mediatorami, specjalizującymi się w różnych
dziedzinach prawa.  
    W roku 2020 pełnimy dyżury w 46 Punktach Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej i Obywatelskiej na terenie województwa śląskiego i mało-
polskiego. 
    Wykaz punktów znajduje się na: www.dogma.org.pl 

Masz pytania, wątpliwości?
Obawiasz się o swoje prawa?
Skontaktuj się z nami!
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PUBLIKACJA WYDANA
PRZEZ:

Stowarzyszenie Na Rzecz
Poradnictwa Obywatelskiego
"DOGMA"

40-074 Katowice, ul. Raciborska 48 lok. 2
tel.  32 557 51 83 
tel. 514 797 671

e-mail: stowarzyszeniedogma@gmail.com
www.dogma.org.pl

NIP: 634-25-05-321     REGON: 278130684      KRS: 0000175368

Zadanie finansowane ze środków budżetu
Powiatu Pszczyńskiego

http://dogma.org.pl/

