
 
 

Zanim zaczniesz budować 
MoŜna się pogubić w formalnościach budowlanych, jeŜeli wcześniej 
nie pozna się podstawowych przepisów prawa dotyczących procesu 
budowlanego i nie przygotuje listy dokumentów, które trzeba 
zgromadzić przed wystąpieniem z wnioskiem o uzyskanie stosownej 
zgody na realizację inwestycji. 
 

 
TEMATY  

1. Jak uzyskać warunki zabudowy? –  
Plan albo decyzja. 

2. Jakich formalności wymaga  
budowa przyłączy? 

3. Z kim trzeba uzgodnić projekt ? 
4. Jak uzyskać pozwolenie  

na budowę? 
5. Co moŜna zbudować  

bez pozwolenia? 
6. Gdzie moŜna postawić garaŜ,  

a gdzie altanę? (przykładowe  
rozwiązanie na działce) 

7. Jak legalnie zakończyć budowę? 
8. Jak rozebrać obiekt budowlany? 
 
 
Lista urzędów w trakcie załatwiania  

    formalności: 

W trakcie załatwiania formalności  
budowlanych czekają na nas wizyty – 
w niektórych miejscach kilkakrotnie – w: 
• urzędzie gminy: w wydziałach 

architektury i budownictwa, 
geodezji, ochrony środowiska, 
infrastruktury (zarządzie dróg), 
spraw obywatelskich; 

• starostwie powiatowym: w ośrodku 
dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej, zespole 
uzgadniania dokumentacji, wydziale 
architektury i budownictwa; 

• powiatowym inspektoracie 
nadzoru budowlanego; 

• miejscowych przedsiębiorstwach 
zarządzających sieciami: 
energetyczną, gazową, wodną 
i kanalizacyjną. 



 
 

Pkt 1. Jak uzyskać warunki zabudowy? 
Plan albo decyzja o warunkach zabudowy. 

Jaki dom moŜna zbudować na własnej działce? Odpowiedź znajdziemy w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla terenu, na którym jest 
połoŜona działka. Plan uchwalają lokalne władze i kaŜdy inwestor musi przestrzegać jego 
ustaleń. 
W planie miejscowym znajdziemy kluczowe dla inwestycji informacje: jakie jest 
przeznaczenie terenu, jaką wielkość musi mieć działka, Ŝeby moŜna na niej postawić dom 
jednorodzinny, i jak duŜy dom wolno zbudować. W zaleŜności od stopnia szczegółowości 
planu moŜemy się dowiedzieć, jaka jest dopuszczalna powierzchnia zabudowy, minimalna 
powierzchnia biologicznie czynna, jaką wielkość i szerokość moŜe mieć budynek, jaką musi 
mieć geometrię dachu (czasami ograniczenia dotyczą nawet koloru elewacji i pokrycia 
dachowego), jak dom moŜe być usytuowany względem drogi, jakie wolno zastosować 
sposoby odprowadzenia ścieków (szambo, oczyszczalnia ścieków czy wyłącznie przyłącze 
do sieci kanalizacyjnej). Im nowszy plan, tym z reguły bardziej szczegółowy w tym zakresie 
i mniejsze pole do interpretacji urzędniczej. W planie miejscowym sprawdzimy teŜ 
przeznaczenie okolicznych terenów. 
Zanim więc kupimy czy zamówimy projekt domu, musimy wystąpić w urzędzie gminy 
o wydanie wypisu i wyrysu z planu dla naszej działki. 
Gmina ma miesiąc na wydanie tych dokumentów. To jednak nie wszystko. Warto w urzędzie 
przeczytać cały tekst planu, bo tam znajdziemy istotne definicje róŜnych pojęć uŜytych 
w wypisie. 
Jeśli dla danego terenu nie ma uchwalonego planu, trzeba uzyskać decyzję o warunkach 
zabudowy. 
 
Pkt 2. Jakich formalności wymaga budowa przyłączy? 
 

� Jak przyłączyć się do sieci elektrycznej i gazowej? 
Przyłączanie nowych odbiorców do sieci elektroenergetycznej i gazowej reguluje 
ustawa Prawo energetyczne. Zgodnie z jej przepisami rejonowy zakład nie moŜe 
odmówić przyłączenia, jeśli jest ono moŜliwe z technicznego i ekonomicznego 
punktu widzenia. Kolejność załatwiania formalności przyłączeniowych jest 
następująca: 
1. W biurze obsługi klienta dla naszego rejonu składamy wniosek o określenie 

warunków przyłączenia do sieci. 
2. Zakład sieciowy ma obowiązek wydać warunki w ciągu 21 (dla gazu) albo 30 dni 

(dla prądu). 
3. Wraz z warunkami otrzymamy projekt umowy przyłączeniowej, w której zostaną 

określone między innymi termin realizacji przyłącza i opłata za nie.  
4. Podpisujemy umowę i wnosimy opłatę (czasami w dwóch ratach, druga po 

wykonaniu przyłącza). 
5. Przedsiębiorstwo zajmuje się budową przyłączą (w tym pracami projektowymi 

i wszelkimi formalnościami). 
6. Naszym zadaniem jest przygotowanie zgodnie z warunkami przyłączenia miejsca 

do zainstalowania przez zakład sieciowy szafki (gazowej z kurkiem głównym 
i gazomierzem lub elektrycznej z licznikiem i złączem) oraz wykonanie we 
własnym zakresie instalacji wewnętrznej w budynku i na terenie posesji (jeśli 
szafki będą w linii ogrodzenia) na podstawie uzyskanego wcześniej pozwolenia 
na budowę i przez uprawnione osoby. 

7. Po zakończeniu robót przeprowadza się odbiory techniczne instalacji i przyłącza. 



 
 

8. Podpisujemy umowę kompleksową dostarczania (sprzedaŜy i dystrybucji) energii 
elektrycznej albo paliwa gazowego. 

9. Po odblokowaniu zamontowanych urządzeń pomiarowych moŜemy korzystać 
z energii elektrycznej lub gazu. 

 
� Jak przyłączyć się do wodociągu i kanalizacji? 

 Zasady przyłączenia do tych sieci reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
jest zobowiązane przyłączyć nieruchomość do sieci, jeŜeli są spełnione warunki 
określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym 
przez gminę. NajwaŜniejsze dla przyszłych odbiorców są przepisy art. 15 tej ustawy, 
zgodnie z którym osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci na 
własny koszt zapewnia realizację przyłączy oraz studni wodomierzowej (lub 
pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego). 
Oto procedura przyłączenia: 
1. Składamy w miejscowym zakładzie wodociągowym i/lub kanalizacyjnym 

wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i/lub 
odprowadzenia ścieków. Do wniosku dołączamy mapę zasadniczą w skali 1:500. 

2. Zakład wydaje warunki w ciągu 21 dni. 
3. Zamawiamy wykonanie projektów przyłączy u projektanta z odpowiednimi 

uprawnieniami. Projekty trzeba uzgodnić w ZUD-zie pod względem lokalizacji. 
4. Składamy w zakładzie po trzy egzemplarze projektów do uzgodnienia pod 

względem technicznym. Trzeba do nich dołączyć dokumenty poświadczające 
własność terenu i ewentualne zgody właścicieli nieruchomości leŜących na trasie 
przebiegu przyłączy. 

5. Zakład uzgadnia projekty w ciągu 30 dni. 
6. Zatrudniamy wykonawcę przyłączy i kierownika budowy. W razie potrzeby 

uzgadniamy z lokalnym zarządcą drogi czasowe zajęcie pasa drogowego. 
7. Na kilka dni przed rozpoczęciem robót zgłaszamy je w zakładzie, dołączając dane 

wykonawcy i kierownika budowy, i podpisujemy z zakładem umowę o pełnienie 
nadzoru nad budową przyłączy. 

8. Przedstawiciel zakładu przeprowadza kontrolę przyłącza przed zasypaniem 
i dokonuje odbioru technicznego po zakończeniu robót. 

9. Zlecamy uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej zrealizowanych przyłączy. 

10. Zakład montuje wodomierz główny na przyłączu wodociągowym. 
11. Podpisujemy umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków. 
 
UWAGA!  
Budowy przyłączy nie trzeba nawet zgłaszać w starostwie powiatowym, jeśli jest ona 
prowadzona zgodnie z przepisami ww ustawy i uprawniony projektant sporządzi na 
kopii mapy zasadniczej plan sytuacyjny (z zaznaczeniem lokalizacji przyłączy). 
Budowa instalacji wewnętrznych wymaga pozwolenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PKT 3. Z kim trzeba uzgodnić projekt? 
 

� Jakie uzgodnienia projektu mogą być potrzebne? 
 Przy projekcie domu jednorodzinnego uzgodnienia i opinie ograniczają się 
najczęściej do zgody na wykonanie zjazdu, zapewnienia dostaw lub odbioru mediów 
oraz tak zwanego uzgodnienia ZUD. 

 
 W typowych sytuacjach 

 Uzgodnienie ZUD, czyli opinia zespołu uzgodnień dokumentacji projektowej, jest 
konieczne, gdy do budowy domu niezbędne jest zrealizowanie elementów 
infrastruktury  na terenie znajdującym się poza własną działką i zaprojektowanie ich 
spoczywa na inwestorze, a nie na dostawcy mediów. Uzgodnienie przeprowadza 
zazwyczaj geodeta przy współpracy z projektantami danej specjalizacji (wodnej, 
kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej itp.), a usytuowanie poszczególnych przyłączy 
powinien sprawdzić architekt. 
 Zgoda na zjazd z drogi publicznej na działkę jest udzielana przez zarządcę drogi, 
czyli gminę (dla drogi gminnej) lub starostę (dla drogi powiatowej). Wydaje ją 
wydział lub referat właściwy dla dróg lub infrastruktury w danym urzędzie. Zdarza 
się – gdy działka ma „trudny” kształt czy wymiary – Ŝe potrzebna jest zgoda zarządcy 
drogi na zbliŜenie budynku do zewnętrznej krawędzi jezdni na mniejszą niŜ 
przepisowa odległość (zaleŜy ona od kategorii drogi – gminnej, powiatowej czy 
krajowej). 

 
 W szczególnych wypadkach 

 Tego, jakie inne opinie lub uzgodnienia są wymagane do pozwolenia na budowę, 
dowiemy się z decyzji o warunkach zabudowy lub z planu miejscowego. MoŜe to być 
decyzja o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej – wymagana, gdy 
działka jest poza granicą administracyjną miasta. Czy grunt jest budowlany, czy rolny 
lub leśny, dowiemy się z mapy, a najlepiej z wypisu z rejestru gruntów, gdzie w tabeli 
wyszczególnione będą uŜytki z podaniem ich powierzchni na działce. 
 Właściwym organem w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta, a gruntów 
leśnych – dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, z wyjątkiem obszarów 
parków narodowych, gdzie o wyłączeniu decyduje dyrektor parku. Czasem do 
projektu wymagane są uzgodnienia lub decyzje środowiskowe. Aby wyciąć duŜe 
stare drzewo na działce potrzebujemy zgody na wycinkę gminnego wydziału 
ochrony środowiska wydanej na podstawie inwentaryzacji szaty roślinnej 
sporządzonej przez ogrodnika lub architekta krajobrazu. W szczególnych 
przypadkach moŜe być do tego wymagany projekt gospodarki drzewostanem 
podający sposób kompensacji strat przyrodniczych przez nowe nasadzenie lub 
przesadzenie drzew. 
 Zdarza się, Ŝe na działce znajduje się drenaŜ lub rów melioracyjny – wtedy 
wymagane są uzgodnienia z lokalnym zarządem melioracji, a w przypadku 
zabudowy w pobliŜu kanałów lub rzek – z regionalną dyrekcja gospodarki wodnej 
i konserwatorem przyrody. 

 
 Gdy sami będziemy oczyszczać ścieki 

Skomplikowanej procedury formalnoprawnej wymaga budowa przydomowej 
oczyszczalni ścieków, gdy do gruntu lub wód odprowadzać będziemy ponad 5m3/dobę 

oczyszczonych ścieków. Taka wielkość powoduje, Ŝe wykraczamy poza zwykłe 
korzystanie z wód i musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne od starosty 
powiatowego. TakŜe zamiar odprowadzania oczyszczonych wód poza własną działkę 



 
 

(na przykład do otwartego rowu) oraz udział w tych ściekach wód z prowadzonej 
działalności gospodarczej (przykładowo w warsztacie przy domu) powodować będzie 
konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W kaŜdym przypadku budowa 
oczyszczalni ścieków musi być zgłoszona w urzędzie, wydającym pozwolenia na 
budowę, źle gdy zrzut oczyszczonych ścieków przekracza 7,5m3/dobę, inwestycja 
wymaga wykonania odrębnego projektu budowlanego zaopiniowanego przez 
rzeczoznawcę sanitarno-epidemiologicznego. 

  
 Gdy chcemy odstąpić od przepisów 

W sprawie zbliŜenia otworu w ścianie do granicy działki będziemy musieli wystąpić 
do ministra infrastruktury o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. 
W sprawach takich jak wysokość pomieszczeń na popyt ludzi mniejsza niŜ 2,5 m lub 
zaplanowanie takiego pomieszczenia poniŜej poziomu terenu o odstępstwo występuje 
się do miejscowego  Państwowego Inspektoratu Sanitarnego.  
Uzgodnienia ze straŜą poŜarną nie są wymagane przy domach jednorodzinnych poza 
bardzo szczególnymi przypadkami. MoŜe nim być na przykład adaptacja starego 
domu ze zbyt wąskimi schodami, które muszą być zachowane, bo inne rozwiązanie 
jest niemoŜliwe albo zabronione przez konserwatora zabytków. Projektant musi 
wówczas wystąpić do rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, 
który w porozumieniu z rzeczoznawcą budowlanym określi, jakie inne środki 
bezpieczeństwa naleŜy zastosować, zachowując element nieodpowiadający 
współczesnym przepisom. 

 
 UWAGA!  

Wszystkie opinie i uzgodnienia powinien dla inwestora uzyskać projektant , bo tylko 
on jest w stanie przyjąć właściwe rozwiązania techniczne zadowalające jednostki 
opiniujące w zgodzie z Prawem budowlanym. Związane z tym koszty będzie musiał 
pokryć inwestor. 

 
� Co musi zawierać projekt domu? 

Zawartości projektu budowlanego, który składamy w urzędzie, aby dostać pozwolenie 
na budowę, określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 
z późn. zm.). 

Projekt budowlany składa się z dwóch części: 
• projektu zagospodarowania działki lub terenu (ten drugi jest potrzebny 

w przypadku, gdy wykraczamy  zmianami poza własną nieruchomość, np. 
projektując zjazd z drogi publicznej albo przyłącze w pasie drogowym) 
oraz  

• właściwego projektu domu, zwanego projektem architektoniczno-
budowlanym. 

Obie części składają się z opisów i rysunków. Wszystkie muszą być opatrzone datą 
i podpisami autorów. 
Projekt architektoniczno-budowlany musi zawierać rzuty wszystkich poziomów 
domu, w tym fundamentów, piwnic oraz dachu, i osobno – jeśli dach jest spadzisty – 
takŜe więźby dachowej.  
Niezbędne są przekroje przeprowadzone w charakterystycznych miejscach 
(najczęściej przez schody) oraz wszystkie elewacje. Rysunki podstawowe powinny 
być sporządzone w skali nie mniejszej niŜ 1:100, a w przypadku projektu rozbudowy 
lub adaptacji w skali 1:50. Projekt musi zawierać takŜe rysunki konstrukcji i instalacji 
wewnętrznych.  



 
 

W części opisowej powinny znaleźć się informacje na temat posadowienia budynku 
(w tym określenie kategorii geotechnicznej), uŜytych materiałów, konstrukcji domu 
oraz istotnych rozwiązań instalacyjnych, warstw przegród z podaniem ich 
współczynników izolacyjności termicznej, a takŜe charakterystyka energetyczna domu 
z obliczonym rocznym zapotrzebowaniem na ogrzanie 1m2 powierzchni. Do projektu 
dołączona musi być teŜ sporządzona przez architekta informacja na temat warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ). 
Znajdują się w nim takŜe wszystkie dane liczbowe, takie jak powierzchnia netto domu, 
z wyodrębnieniem części nadziemnej i podziemnej (jeśli dom jest podpiwniczony), 
kubatura ogrzewana i nieogrzewana. W przypadku rozbudowy lub adaptacji dane 
liczbowe powinny być podane w zestawieniu pozwalającym porównać stan przed 
realizacją projektu i po.  
Projekt zagospodarowania terenu to przede wszystkim rysunek pokazujący plan 
zagospodarowania naszej działki i jej otoczenia w granicach objętych zmianami. 
Wykonywany jest najczęściej w skali 1:500, chyba Ŝe dla danego terenu mapa 
zasadnicza jest prowadzona w mniejszej skali, na przykład 1:1000 (tak jest zazwyczaj 
na obszarach wiejskich).  
Projekt ustala usytuowanie i rozmiary domu, jego odległości od granic działki, linii 
rozgraniczającej ulicy lub linii zabudowy, chodniki i dojazdy, miejsce parkowania 
pojazdów, a takŜe miejsce i sposób uŜytkowania wszystkich obiektów na działce. 
Niezbędnie jest podanie powierzchni działki wraz z wykazaniem powierzchni 
zabudowanej i planowanych utwardzeń oraz powierzchni, która pozostanie 
biologicznie czynna. Plan zagospodarowania terenu wykonuje się najczęściej jako 
zbiorczy, to znaczy pokazujący takŜe projektowane uzbrojenie: przyłącza wodne lub 
studnię, kanalizacji (jeśli jej nie ma, to szambo lub małą oczyszczalnię ścieków), 
energii elektrycznej, gazu i w razie potrzeby takŜe inne, na przykład 
telekomunikacyjne. 
W projekcie trzeba takŜe opisać wprowadzane integracje w środowisko, takie jak 
wycinki drzew, zabezpieczenia przed naruszeniem wód gruntowych, sposób 
skierowania wód opadowych. 

 
 
Pkt 4. Jak uzyskać pozwolenie na budowę? 
 

� NaleŜy złoŜyć we właściwym miejscowo starostwie powiatowym wniosek 
o pozwolenie na budowę na formularzu pobranym z urzędu (wniosek do pobrania na 
stronie www.powiatkwidzynski.pl).  
Do wniosku załączamy: 

• cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z wymaganymi opiniami, 
uzgodnieniami i pozwoleniami; 

• aktualne na dzień opracowania projektu zaświadczenie o przynaleŜności 
projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego (na przykład 
regionalnej izby architektów); 

• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane (równieŜ na urzędowym formularzu); 

• decyzję o warunkach zabudowy, ale tylko wtedy, gdy dla naszej działki nie 
ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli jest, nie 
musimy dołączać wypisu ani wyrysu z tego planu. 

 
 



 
 

� Decyzja o pozwoleniu na budowę powinna być wydana w terminie  do 65 dni od 
złoŜenia wniosku. Do tego okresu nie wlicza się jednak czasu przewidzianego 
w przepisach na dokonanie określonych czynności przez urząd (uzgodnień z innymi 
organami) oraz opóźnień spowodowanych winą inwestora (braki w dokumentacji). 
Jeśli nikt się nie odwoła od decyzji w ciągu 14 dni od doręczenia, staje się ona 
ostateczna. Pozwolenie jest waŜne bezterminowo, co oznacza, Ŝe budowa moŜe trwać 
wiele lat. Jednak trzeba ją rozpocząć w ciągu trzech lat od dnia, którym stała się 
ostateczna, bo w przeciwnym razie straci waŜność. 
Decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego są zwolnione z opłaty 
skarbowej. Za pozwolenie na budowę innych obiektów naleŜy zapłacić: 1 zł za 1m2 
powierzchni budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej (ale 
nie więcej niŜ 539 zł), 48 zł za garaŜ lub budynek gospodarczy, 155 zł za inną 
budowlę. 
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy 
obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się jego powierzchni mieszkalnej. 

 
� Kto moŜe odwołać się od decyzji? 

Mogą to zrobić tak zwane strony postępowania. W Prawie budowlanym 
postanowiono, Ŝe stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę są 
inwestor i właściciele (lub uŜytkownicy wieczyści) sąsiednich nieruchomości 
znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Urząd wyznacza go na 
podstawie przepisów odrębnych, w tym technicznych, które określają warunki 
usytuowania obiektu, naświetlenia, odległości od granic nieruchomości oraz 
istniejących obiektów budowlanych. Jeśli budowa domu nie narusza interesów 
sąsiednich działek, czyli nie pogarsza nasłonecznienia sąsiednich budynków 
i zachowuje wymagane prawem odległości od zabudowy od granic, sąsiedzi nie 
powinni być uznani za strony postępowania. W przeciwnym razie mogą oprotestować 
naszą budowę i wydłuŜyć czas oczekiwania na uprawomocnienie się decyzji. 
Odwołanie wnosi się do wojewody, ale za pośrednictwem organu, który wydał 
decyzję w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Z kolei na decyzję wojewody moŜna 
wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego  w terminie 30 dni. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pkt 5. Co moŜna zbudować bez pozwolenia? 
 
� Zgłoszenie czy pozwolenie. 

Z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione są tylko obiekty i roboty 
budowlane wymienione w art. 29 Prawa budowlanego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaki obiekt Jakie formalności 
Ogrodzenie zgłoszenie, jeśli od strony ulicy albo 

wyŜsze niŜ 2,2 m. Pozostałe bez 
Ŝadnych formalności. 

Obiekt małej architektury 
(murowany grill, hu śtawka, 
piaskownica, itd.) 

Ŝadnych formalności 

GaraŜ pozwolenie na budowę 
Budynek gospodarczy zgłoszenie, jeśli wolnostojący, 

parterowy i o powierzchni zabudowy 
do 25 m2. Pozostałe wymagają 
pozwolenia. 

Wiata, altana zgłoszenie, jeśli powierzchnia 
zabudowy do 25 m2. Pozostałe 
wymagają pozwolenia. 

Przydomowy ogród zimowy zgłoszenie, jeśli powierzchnia 
zabudowy do 25 m2. Pozostałe 
wymagają pozwolenia. 

Szambo pozwolenie na budowę 
Studnia zgłoszenie dotyczy tylko obudowy 

ujęcia wody. Inne prace wymagają 
pozwolenia. Pozwolenie 
wodnoprawne jest konieczne, gdy 
studnia ma być głębsza niŜ 30 m lub 
pobór wody przekracza 5 m3 na dobę. 

Przydomowa oczyszczalnia 
ścieków 

zgłoszenie, jeśli wydajność nie 
przekracza 7,5 m3 na dobę 

Przyłącze zgłoszenie (niekoniecznie, jeśli 
budowa na podstawie z art. 29a 
Prawa budowlanego) 

Miejsca postojowe dla 
samochodu osobowego 

zgłoszenie, jeśli nie będzie więcej niŜ 
dziesięć stanowisk  

Utwardzenie gruntu na 
działce budowlanej (np. 
kostką brukową) 

zgłoszenie 

Zbiornik na gaz płynny zgłoszenie, jeśli jest to pojedynczy 
zbiornik o pojemności do 7 m3 

Basen, oczko wodne zgłoszenie, jeśli powierzchnia do 30 
m2. Większe wymagają pozwolenia 
na budowę i pozwolenia 
wodnoprawnego 

Barakowóz, kontener na 
placu budowy 

bez Ŝadnych formalności, jeśli tylko 
na czas budowy 

Tymczasowy obiekt 
budowlany 

zgłoszenie, jeśli niepołączony trwale 
z gruntem i będzie rozebrany lub 
usunięty po 120 dniach 

Pochylnia dla osób 
niepełnosprawnych 

zgłoszenie 



 
 

� Jak zgłosić roboty, które nie wymagają pozwolenia? 
Zgłoszenia dokonujemy w tym samym organie, w którym składa się wnioski 
o pozwolenie na budowę, czyli w wydziale architektoniczno-budowlanym starostwa 
powiatowego. W urzędzie lub z jego strony internetowej (www.powiatkwidzynski.pl)  
pobieramy odpowiedni formularz, a w nim określamy rodzaj, zakres i sposób robót 
budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. W zaleŜności od potrzeb składamy teŜ 
odpowiednie szkice lub rysunki dotyczące planowanej inwestycji. Nie trzeba 
przygotowywać projektu budowlanego. To urzędnik powinien określić, czy musimy 
dołączyć rysunki oraz czy te, które złoŜyliśmy, są właściwe. Jeśli zamierzamy 
wybudować przyłącza (w tak zwanym trybie zgłoszeniowym) albo instalację 
zbiornikową na gaz płynny z pojedynczym pojemnikiem o pojemności do 7 m3, 
dodatkowo dołączamy projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez 
uprawnionego projektanta. W kaŜdym wypadku musimy dołączyć do zgłoszenia 
oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Do robót 
budowlanych moŜna przystąpić po 30 dniach od dnia zgłoszenia, pod warunkiem, Ŝe 
w tym czasie starosta nie wniósł sprzeciwu (to tak zwana zasada milczącej zgody). 
Nierozpoczęcie robót w ciągu dwóch lat od terminu określonego w zgłoszeniu 
spowoduje wygaśniecie waŜności zgłoszenia. Zakończyć je moŜna w dowolnym 
terminie. Roboty podlegające zgłoszeniu nie wymagają ustanowienia kierownika 
budowy (wyjątkiem jest budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym 
zbiornikiem o pojemności do 7m3). Nie trzeba teŜ zawiadamiać nadzoru budowlanego 
o zakończeniu prac. 

 
� Budowa ogrodzenia i wjazdu na działkę 

Jeśli płot między sąsiednimi działkami nie będzie wyŜszy niŜ 2,2 m, to buduje się go 
bez Ŝadnych formalności urzędowych. Natomiast ogrodzenie od ulicy i innych miejsc 
publicznych trzeba zgłosić bez względu na planowaną wysokość. 
Bardziej skomplikowana jest kwestia lokalizacji bramy wjazdowej i budowy samego 
wjazdu, jeśli odbywa się on z drogi publicznej. Konieczne jest wówczas uzyskanie 
zezwolenia zarządu drogi na lokalizację zjazdu. Jest ono wydawane w drodze 
decyzji administracyjnej na podstawie art. 29 ustawy o drogach publicznych. Określa 
się w nim równieŜ parametry techniczne zjazdu. Na jego podstawie trzeba 
przygotować projekt budowlany i uzgodnić go z zarządcą drogi. Dopiero wówczas 
moŜna złoŜyć w starostwie powiatowym wniosek o pozwolenie na budowę zjazdu. 
To jednak nie wszystko. 
Trzeba jeszcze uzyskać od zarządcy drogi zezwolenie na prowadzenie w pasie 
drogowym robót związanych z wykonaniem zjazdu i zapłacić za jego zajęcie. Opłatę 
ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni, stawki za 
1 m2 (zaleŜy od kategorii drogi i stopnia zajęcia) i liczby dni zajmowania pasa 
drogowego. Koszt budowy i utrzymania zjazdu, łącznie ze znajdującym się pod nim 
przepustem (gdy drodze towarzyszy rów), pokrywa właściciel nieruchomości 
przyległej do drogi. Jedynie w przypadku budowy lub przebudowy drogi publicznej 
budowa i przebudowa zjazdów juŜ istniejących naleŜy do zarządcy drogi. 
 
UWAGA!  

 Zezwolenie na lokalizację zjazdu wygasa po trzech latach od jego wydania. 
 
 
 
 
 



 
 

Pkt 6. Przykładowe rozwiązanie lokalizacji obiektów na działce 

 
 

Pkt 7. Jak legalnie zakończyć budowę? 

Do nowo wybudowanego domu jednorodzinnego moŜna się wprowadzić (rozpocząć jego 
uŜytkowanie) dopiero po zawiadomieniu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego 
o zakończeniu budowy i odczekaniu 21 dni. Warunkiem jest, Ŝe nadzór budowlany nie 
złoŜył w tym czasie sprzeciwu. W wyjątkowych sytuacjach konieczne jest uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na uŜytkowanie (na przykład gdy inwestor chce zamieszkać w domu przed 
wykonaniem wszystkich robót budowlanych). Zawiadomienie (na formularzu pobranym w 
miejscowym PINB) składa inwestor, dołączając do niego: 

• oryginał dziennika budowy; 
• dwa oświadczenia kierownika budowy – pierwsze o zgodności wykonania obiektu 

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
drugie o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy oraz 
ewentualnie terenów sąsiednich; 

• protokoły sprawdzeń instalacji wewnętrznych (gazowej, elektrycznej), przewodów 
kominowych i wentylacyjnych (kaŜde sprawdzenie musi być wykonane przez 
osobę z odpowiednimi uprawnieniami);  

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (mapę wykonaną przez uprawnionego 
geodetę); 

• potwierdzenia odbiorów wykonanych przyłączy (protokoły podpisane przez 
gestorów sieci),w razie zainstalowania zbiornika bezodpływowego (szamba) – 
atest higieniczny, przydomowej oczyszczalni ścieków – certyfikat i odbiór 



 
 

techniczny, a dla studni – badania laboratoryjne potwierdzające zdatność wody do 
spoŜycia; 

• kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (sporządzonego przez 
uprawnionego certyfikatowa). 

JeŜeli w trakcie budowy dokonano nieistotnych zmian w stosunku do projektu, naleŜy 
równieŜ dołączyć kopie rysunków wchodzących w jego skład z naniesionymi przez 
projektanta zmianami (w razie potrzeby z opisem). Oświadczenie kierownika budowy 
powinno być wówczas potwierdzone przez projektanta oraz inspektora nadzoru 
inwestorskiego (gdy został ustanowiony). Po zakończeniu postępowania inwestorowi są 
zwracane: oryginał dziennika budowy, protokoły badań i sprawdzeń oraz inwentaryzacja 
geodezyjna powykonawcza. 
 
UWAGA!  
Za przedwczesne przystąpienie do uŜytkowania domu nadzór budowlany – jeśli wykryje to 
przewinienie – nałoŜy na inwestora karę w wysokości 10 000zł. 
 
 
Pkt 8. Jak rozebrać obiekt budowlany? 

Czasami kupujemy działkę ze starą, zrujnowaną zabudową. Zanim weźmiemy się do 
rozbiórki, musimy sprawdzić, czy i jakich formalności urzędowych wymaga. 
Bez Ŝadnych formalności moŜna rozebrać obiekty i urządzenia budowlane, na których 
budowę nie jest wymagane pozwolenie (wskazane w art. 29 Prawa budowlanego), jeśli nie 
podlegają ochronie jako zabytki. 
Zgłaszamy rozbiórkę budynku lub budowli niŜszych niŜ 8 m, jeśli ich odległość od granicy 
działki jest nie mniejsza niŜ połowa ich wysokości i nie są wpisane do rejestru zabytków ani 
objęte ochroną konserwatorską. Pozwolenia wymaga rozbiórka obiektów budowlanych 
niespełniających podanych wyŜej kryteriów, czyli wyŜszych niŜ 8 m, połoŜonych blisko 
granicy oraz zabytków. 
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę lub zgłoszenie robót rozbiórkowych składamy w urzędzie 
starostwa powiatowego. 
Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę naleŜy załączyć szkic usytuowania obiektu oraz opis 
sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych i sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi 
i mienia. 
W razie bardziej skomplikowanych robót urząd moŜe nakazać sporządzenie projektu 
rozbiórki. Jeśli chcemy rozebrać obiekt zabytkowy, konieczne będzie uzyskanie decyzji 
generalnego konserwatora zabytków o jego skreślenie z rejestru zabytków. JeŜeli jest to 
natomiast obiekt objęty ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, potrzebne będzie uzgodnienie z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. 
 


