
ZADANIE PUBLICZNE REALIZOWANE NA ZLECENIE MIASTA KRAKOWA, FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Obowi!zek zg"oszenia spoczywa na Inwestorze. Inwestorem mo#e by$: osoba fizyczna, osoba prawna lub jed-
nostka nieposiadaj!ca osobowo%ci prawnej. Zg"oszenia mo#na dokona$ osobi%cie lub przez pe"nomocnika.

Zg"oszenia wymaga budowa m.in.:
• wolno stoj!cych budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych, których obszar oddzia"ywania mie%ci si& w ca"o%ci 
na dzia"ce lub dzia"kach, na których zosta"y zaprojekto-
wane;
• wolno stoj!cych, nie wi&cej ni# dwukondygnacyjnych 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzch-
ni zabudowy do 70 m2, których obszar oddzia"ywania 
mie%ci si& w ca"o%ci na dzia"ce lub dzia"kach, na których 
zosta"y zaprojektowane, a budowa jest prowadzona 
w celu zaspokojenia w"asnych potrzeb mieszkaniowych 
inwestora;
• oczyszczalni %cieków o wydajno%ci do 7,50 m3 na dob&;
• zbiorników bezodp"ywowych na nieczysto%ci ciek"e 
o pojemno%ci do 10 m3;
• wolno stoj!cych: parterowych budynków gospodar-
czych, gara#y, wiat - o powierzchni zabudowy do 35 
m2, przy czym "!czna liczba tych obiektów na dzia"ce nie 
mo#e przekracza$ dwóch na ka#de 500 m2 powierzchni 
dzia"ki;
• przydomowych: ganków, oran#erii (ogrodów zimo-
wych) - o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym 
"!czna liczba tych obiektów na dzia"ce nie mo#e przekra-
cza$ dwóch na ka#de 500 m2 powierzchni dzia"ki;
• wolno stoj!cych parterowych budynków rekreacji in-
dywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone 
do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy: 
do 35 m2,
albo powy#ej 35 m2, ale nie wi&cej ni# 70 m2, przy roz-
pi&to%ci elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysi&gu 
wsporników do 2 m - przy czym liczba tych budynków 
na dzia"ce nie mo#e by$ wi&ksza ni# jeden na ka#de 500 
m2 powierzchni dzia"ki;
• ogrodze' o wysoko%ci powy#ej 2,20 m;
• przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni 
zabudowy powy#ej 35 m2;
• przy"!czy: elektroenergetycznych, wodoci!gowych, 
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunika-
cyjnych
• stacji "adowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy 
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno%ci i paliwach 
alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 i 1093), z wy"!-
czeniem infrastruktury "adowania drogowego transpor-
tu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;
• obiektów gospodarczych zwi!zanych z produkcj! rol-
n! i uzupe"niaj!cych zabudow& zagrodow! w ramach 
istniej!cej dzia"ki siedliskowej: p"yt do sk"adowania obor-
nika, szczelnych zbiorników na gnojówk& lub gnojowic&, 
naziemnych silosów na materia"y sypkie, o pojemno%ci 
do 30 m3 i wysoko%ci nie wi&kszej ni# 7 m, silosów na 
kiszonk&;

W JAKIEJ SYTUACJI NALE!Y DOKONA" ZG#OSZENIA?

Zg"oszenia dokonuje si& w organie administracji archi-
tektoniczno-budowlanej.
W wi&kszo%ci przypadków organem administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej w"a%ciwym do za"atwienia 
sprawy b&dzie starosta (w miastach na prawach po-
wiatu rol& starosty pe"ni prezydent miasta). Natomiast, 
w przypadku niektórych inwestycji (przyk"adowo 

W celu zg"oszenia budowy lub innych robót budowlanych 
nale#y czytelnie wype"ni$ formularz zg"oszenia. Konieczne 
b&dzie wskazanie danych dotycz!cych: inwestora (w tym 
danych do korespondencji), pe"nomocnika (je#eli inwestor 
zamierza dzia"a$ przez pe"nomocnika), miejsca, rodzaju, 
sposobu i zakresu planowanych robót budowlanych, 
a tak#e wskaza$ termin rozpocz&cia robót budowlanych.
WA!NE! Jako termin rozpocz&cia robót budowlanych 
nale#y wskaza$ termin realny do wykonania. Powinno si& 
przy tym uwzgl&dnia$ termin na rozpatrzenie zg"oszenia, 

Zg"oszenia nale#y dokona$ przed terminem zamierzonego rozpocz&cia robót budowlanych.

W przypadku dokonywania zg"oszenia przez pe"no-
mocnika, pobierana jest op"ata skarbowa w wysoko-
%ci 17 z".
Op"ata skarbowa pobierana jest równie# od przyj&cia 
zg"oszenia dotycz!cego budowy sieci: elektroener-
getycznych obejmuj!cych napi&cie znamionowe nie 
wy#sze ni# 1 kV, wodoci!gowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych oraz gazowych o ci%nieniu roboczym nie 
wy#szym ni# 0,5 MPa (o d"ugo%ci powy#ej 1 kilometra 
– 2143 z", o d"ugo%ci do 1 kilometra – 105 z"), a tak#e 
wolno stoj!cych budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych, których obszar oddzia"ywania mie%ci si& 
w ca"o%ci na dzia"ce lub dzia"kach, na których zosta"y 
zaprojektowane (1 z" za ka#dy m2 niemieszkalnej po-
wierzchni u#ytkowej, ale nie wi&cej ni# 539 z").
Organ ma 21 dni (od dnia dor&czenia) na rozpatrzenie 
zg"oszenia.

• stawów i zbiorników wodnych o powierzchni prze-
kraczaj!cej 1000 m2 i nieprzekraczaj!cej 5000 m2 oraz 
g"&boko%ci nieprzekraczaj!cej 3 m, po"o#onych w ca"o%ci 
na gruntach rolnych.
• sieci: elektroenergetycznych obejmuj!cych napi&cie 
znamionowe nie wy#sze ni# 1 kV, wodoci!gowych, kana-
lizacyjnych, cieplnych, gazowych o ci%nieniu roboczym 
nie wy#szym ni# 0,5 MPa;
• tymczasowych obiektów budowlanych niepo"!czo-
nych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub 
przeniesienia w inne miejsce - w terminie okre%lonym 
w zg"oszeniu, ale nie pó(niej ni# przed up"ywem 180 dni 
od dnia rozpocz&cia budowy okre%lonego w zg"oszeniu;
• pomostów o d"ugo%ci ca"kowitej do 25 m i wysoko%ci, 
liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m;
• instalacji zbiornikowych na gaz p"ynny z pojedynczym 
zbiornikiem o pojemno%ci do 7 m3, przeznaczonych do 
zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych;
• kanalizacji kablowej;
• boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bie#ni 
s"u#!cych do rekreacji;
• zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok 
parkingowych na tych drogach;
• kana"ów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595), w pasie drogowym w ra-
mach przebudowy drogi;
• niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych 
z zadaszeniem;
• podbudowy s"upowej dla telekomunikacyjnych linii 
kablowych;
• obiektów ma"ej architektury w miejscach publicznych;
• stacji regazyfikacji LNG o pojemno%ci zbiornika magazy-
nowania gazu do 10 m3;
Pozwolenie na budow& b&dzie wymagane, w przypad-
ku gdy:
• inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddzia"y-
wania na %rodowisko;
• inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddzia"y-
wania na obszar Natura 2000;
• roboty budowlane maj! by$ wykonywane przy obiek-
cie wpisanym do rejestru zabytków
• budowa lub roboty budowlane b&d! wykonywane na 
obszarze wpisanym do rejestru zabytków - do zg"oszenia 
do"!cz pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu 
zabytku.

Organ wyda decyzj& o sprzeciwie w przypadku gdy:
• inwestor nie uzupe"ni braków w zg"oszeniu;
• zg"oszona budowa lub roboty budowlane wyma-
gaj! pozwolenia na budow&;
• inwestycja jest niezgodna z ustaleniami miejsco-
wego planu zagospodarowania terenu albo decyzj! 
o warunkach zabudowy lub decyzj! o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz innymi 
aktami prawa miejscowego lub innymi przepisami;
• zg"oszenie dotyczy budowy obiektów tymcza-
sowych (niepo"!czonych trwale z gruntem i prze-
widzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne 
miejsce w terminie podanym w zg"oszeniu, ale nie 
pó(niej ni# 180 dni od dnia rozpocz&cia budowy 
okre%lonego w zg"oszeniu) w miejscu, w którym taki 

KTO ZG#ASZA?

GDZIE I W JAKI SPOSÓB NALE!Y DOKONA" ZG#OSZENIA?

zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich) w"a%ciwym 
organem do zg"oszenia budowy lub innych robót bu-
dowlanych b&dzie wojewoda.
Zg"oszenia mo#na dokona$:
• w urz&dzie,
• za po%rednictwem poczty,
• przez internet (wymaga posiadania profilu zaufanego).

który wynosi 21 dni . Rozpocz&cie robót budowlanych 
przed up"ywem wskazanego 21-dniowego terminu 
stanowi naruszenie prawa (z wyj!tkiem sytuacji, gdy or-
gan wydaje za%wiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu). 
Do zg"oszenia (w ka#dym przypadku) nale#y do"!czy$ 
o%wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomo%ci! na cele budowlane. O%wiadczenie sk"a-
da inwestor albo osoba upowa#niona do z"o#enia takie-
go o%wiadczenia w imieniu inwestora. Ponadto, w przy-
padku niektórych robót budowlanych, nale#y do"!czy$:

JAKIE DOKUMENTY NALE!Y PRZYGOTOWA"?

W JAKIM TERMINIE NALE!Y DOKONA" ZG#OSZENIA?

CZAS REALIZACJI I OP#ATY

W JAKICH SYTUACJACH ORGAN MO!E WNIE$" SPRZECIW?

Od wydanej decyzji o sprzeciwie na wykonanie 
robót budowlanych zawartych w zg"oszeniu przy-
s"uguje odwo"anie do Wojewody Ma"opolskiego za 
po%rednictwem organu, który wyda" decyzj&, w ter-
minie 14 dni od dnia dor&czenia decyzji.

JAK MO!NA ODWO#A" SI% OD DECYZJI O SPRZECIWIE?

W przypadku niedokonania zg"oszenia albo rozpo-
cz&cia robót budowlanych przed up"ywem terminu 
na wniesienie sprzeciwu, organ mo#e uzna$ obiekt 
za samowol& budowlan!, co mo#e wi!za$ si& z ko-

KONSEKWENCJE NIEDOKONANIA ZG#OSZENIA

W przypadku zmiany inwestora (na przyk"ad w wy-
niku zmiany w"a%ciciela nieruchomo%ci), po spe"nie-
niu pewnych warunków mo#liwe jest przeniesienie 
zg"oszenia budowy lub innych robót budowlanych 
na inny podmiot, w drodze decyzji w"a%ciwego orga-
nu, który przyj!" zg"oszenie.

PRZENIESIENIE NA RZECZ INNEGO PODMIOTU
PRAW I OBOWI&ZKÓW WYNIKAJ&CYCH ZE ZG#OSZENIA

W powy#szym terminie organ mo#e wyda$:
• postanowienie o uzupe"nieniu zg"oszenia (wówczas 
inwestor b&dzie musia" uzupe"ni$ zg"oszenie; na"o#e-
nie takiego obowi!zku przerywa bieg powy#szego 
terminu)
• decyzj& o sprzeciwie (od decyzji takiej przys"uguje 
odwo"anie do organu wy#szej instancji).
Je#eli w powy#szym terminie organ nie wniesie sprze-
ciwu, inwestor mo#e rozpocz!$ roboty budowlane. 
Brak sprzeciwu stanowi wi&c milcz!c! zgod& na robo-
ty budowlane.
Organ mo#e z urz&du, przed up"ywem powy#szego 
terminu, wyda$ za%wiadczenie o braku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu. Wydanie za%wiadczenia wy"!cza 
mo#liwo%$ wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora 
do rozpocz&cia robót budowlanych.

obiekt istnieje.
Dodatkowo w decyzji o sprzeciwie organ mo#e na-
kaza$ uzyskanie pozwolenia na budow& dla robót 
budowlanych, które co do zasady wymagaj! jedynie 
zg"oszenia, je#eli ich realizacja mo#e narusza$ ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodowa$:
• zagro#enie bezpiecze'stwa ludzi lub mienia,
• pogorszenie stanu %rodowiska lub stanu zachowania 
zabytków,
• pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
• wprowadzenie i zwi&kszenie ogranicze' lub uci!#li-
wo%ci dla terenów s!siednich (gdy inwestycja oddzia-
"uje na s!siednie dzia"ki).

Je%li organem w"a%ciwym do rozpatrzenia zg"oszenia 
by" wojewoda, inwestorowi przys"uguje odwo"anie od 
decyzji o sprzeciwie do G"ównego Urz&du Nadzoru 
Budowlanego, za po%rednictwem organu, który wyda" 
decyzj&, w terminie 14 dni od dnia dor&czenia decyzji.

ZG"OSZENIE BUDOWY
LUB INNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Nie ka#de przedsi$wzi$cie zwi%zane z budow% obiektu wi%#e si$ z konieczno&ci% uzyskania pozwolenia na budow$. Cz$sto budowa niewielkich 
obiektów takich jak gara#, altana lub pomieszczenie gospodarcze wymaga jedynie zg'oszenia budowy lub innych robót budowlanych w urz$dzie.

nieczno%ci! rozbiórki obiektu albo przeprowadzeniem 
post&powania legalizacyjnego i poniesienia op"at 
z tym zwi!zanych.

• odpowiednie szkice lub rysunki - w zale#no%ci od 
potrzeb
• pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowi!zek 
do"!czenia wynika z przepisów odr&bnych ustaw

• pe"nomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz 
z potwierdzeniem uiszczenia op"aty skarbowej) – je#eli 
inwestor dzia"a przez pe"nomocnika.


