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Pozwolenie na budowę 

 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

Budowa – wzniesienie (skonstruowanie) obiektu budowlanego, o określonych parametrach 

(wymiary, materiały, technologia budowy), a także jego odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa. 

 

Pozwolenie na budowę – dokument uzyskiwany po decyzji administracyjnej zezwalający na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych.  

 

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. 

 

Pozwolenie na budowę powinno być wydawane w terminie ustalonym przez kodeks 

postępowania administracyjnego, czyli bez zbędnej zwłoki. W przypadku spraw wymagających 

postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie 

skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy[1]. W praktyce terminy te są 

nagminnie naruszane 

 

Zawartość pozwolenia na budowę: 

1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego w raz z opiniami, uzgodnieniami, 

pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi odrębnymi przepisami, 

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

4. Oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu 

budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej. 

 

Zawartość projektu budowlanego: 

1. projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, 

zawierający działki terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych 

obiektów, sieci uzbrojenia terenu, sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 

układ komunikacyjny i układ zieleni 

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, 

3. informacje o udziale lokali – budynek wielorodzinny 

 

Zawartość pozwolenia na rozbiórkę: 

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 opinii innych organów 

 

Pozwolenia na budowę nie wymaga wzniesienie: 

1. Obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną: 



− parterowych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, max 

wysokość 4,8 m 

− płyt składowania obornika  

− szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,  

− naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie 

większej niż 7 m, 

− suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2 

− silosów na kiszonkę;  

2. Wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub 

przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 

35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 

500 m2 działki 

3. 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;  

4. Wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych 

stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 ;  

5. 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;  

6. 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;  

7. Przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;  

8. Zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 ;  

9. 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);  

10. Wiat przystankowych i peronowych;  

11. Parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2 , służących jako zaplecze 

do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących 

własność Skarbu Państwa;  

12. Wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;  

13. Parkometrów z własnym zasilaniem;  

14. 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;  

15. Boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji; 

16. 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;  

17. 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;  

18. Obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 

1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów 

przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;  



19. Przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2 ; 

 

Pozwolenia na budowę nie wymagają prace polegające na: 

1. Remoncie obiektów budowlanych;  

2. Przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1; 

3. 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;  

4. Przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia 

dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;  

5. Remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych; 

6. dociepleniu budynków o wysokości do 25 m;  

7. Utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych 

8. 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; 

9. 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.3) ) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 

elektrycznej większej niż 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego, stosuje 

się obowiązek 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; 

 

Zgłoszenie robót powinno zawierać: 

1. Rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia 

2. W zależności od potrzeb należy dołączyć odpowiednie szkice lub rysunki, pozwolenia, 

uzgodnienia, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

3. Projekt zagospodarowania działki lub terenu z opisem technicznych instalacji. 

 

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych, 

organ architektoniczno-budowlany w terminie 21 dni może wnieść sprzeciw. Roboty należy 

rozpocząć w terminie 3 lat – później zgłoszenie wygasza. 

 

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. 


