Bez pozwolenia
ani rusz
Jakie dokumenty
naleĝy skompletowaÊ
przed pozwoleniem
na budowÚ?
Gromadzenie potrzebnych dokumentów naleĝy
rozpoczÈÊ w wydziale architektury urzÚdu miasta, gminy lub dzielnicy. Tam uzyskamy wypis
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jeĂli takiego nie ma – decyzjÚ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(dziaïki). Dokumenty te mogÈ zawieraÊ szczegóïowe informacje i wymagania dotyczÈce wyglÈdu
domu, dachu, kÈta nachylenia poïaci, wysokoĂci
budynku, a nawet materiaïów wykoñczeniowych
i wielkoĂci terenów zielonych.
NastÚpnie zleca siÚ uprawnionemu geodecie wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokoĂciowej, przeznaczonej do celów projektowych (w skali 1:500). Pomoĝe to w dokïadniejszym okreĂleniu
kosztów przyszïej budowy (robót ziemnych, dïugoĂci przyïÈczy instalacyjnych itp.). Naleĝy równieĝ doïÈczyÊ warunki techniczne dostawy mediów:
wody i odbioru Ăcieków (uzgodnione z okrÚgowym lub miejskim zakïadem wodociÈgów i kanalizacji),
energii elektrycznej (uzgodnione z dzielnicowym, okrÚgowym lub miejskim zakïadem energetycznym),
gazu (uzgodnione z dzielnicowym, okrÚgowym
lub miejskim zakïadem gazowniczym).
W razie braku moĝliwoĂci przyïÈczenia budynku
do którejĂ z sieci, trzeba bÚdzie przedstawiÊ rozwiÈzanie alternatywne (w przypadku np. kanalizacji – projekt szamba lub przydomowej oczyszczalni Ăcieków).
W Wydziale Geodezji i Ewidencji Gruntów urzÚdu gminnego, dzielnicowego lub miejskiego trzeba uzyskaÊ wyciÈg z mapy ewidencyjnej gruntów – zazwyczaj jest to mapa w skali 1:1000. Gdy
na dziaïce sÈ skomplikowane warunki terenowe
lub gruntowo-wodne, niezbÚdna moĝe okazaÊ siÚ
ekspertyza (opinia) geologiczna, ewentualnie tylko oĂwiadczenie projektanta o geotechnicznych
warunkach posadowienia budynku.
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Wedïug obecnie obowiÈzujÈcych
przepisów, wznoszenie domu oraz
zwiÈzanych z nim obiektów i urzÈdzeñ
moĝliwe jest tylko na podstawie decyzji
o pozwoleniu na budowÚ. Trzeba tego
bezwzglÚdnie przestrzegaÊ, poniewaĝ
rozpoczÚcie robót przed terminem
uprawomocnienia siÚ decyzji jest
traktowane jako samowola budowlana
– karana przymusowÈ rozbiórkÈ obiektu
lub kosztownÈ opïatÈ legalizujÈcÈ

§

FormalnoĂci

Gdzie
skïadamy
wniosek
o wydanie
pozwolenia
na budowÚ?

Jakie elementy projektu sÈ konieczne
do uzyskania pozwolenia na budowÚ?
CzÚsto bardziej opïaca siÚ zamówiÊ droĝszy projekt indywidualny, niĝ borykaÊ siÚ z problemami
zwiÈzanymi z adaptacjÈ projektu typowego i zaïatwianiem pozostaïych formalnoĂci. Projektanci
majÈ bowiem obowiÈzek uzyskaÊ wymagane uzgodnienia, dokumenty i ekspertyzy na opracowywany przez siebie projekt.
Projekt gotowy, dokumentacja katalogowa, czyli architektoniczno-budowlana, nie jest jeszcze
projektem budowlanym. Moĝe siÚ nim staÊ dopiero w wyniku zlecenia jej adaptacji, czyli dostosowania do lokalnych warunków terenowych i gruntowo-wodnych, wytycznych zawartych
w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz sugestii inwestora.
W skïad projektu budowlanego wchodzi jeszcze projekt zagospodarowania terenu, czyli dziaïki. Jest to zarys projektowanych obiektów: budynku, szamba, Ămietnika, dojazdów, ogrodzenia,
a takĝe przebieg sieci uzbrojenia terenu naniesiony na aktualnÈ mapÚ sytuacyjno-wysokoĂciowÈ. IntegralnÈ czÚĂciÈ projektu sÈ opisy i rysunki przyïÈczy – np. wodociÈgowego, elektrycznego, gazowego, kanalizacyjnego. W zaleĝnoĂci od warunków zabudowy moĝe byÊ dodatkowo wymagany projekt ogrodzenia lub wjazdu na dziaïkÚ.
Zarówno projekty indywidualne, jak i katalogowe muszÈ byÊ wykonane przez osoby majÈce
odpowiednie uprawnienia budowlane. Architekt (projektant) powinien legitymowaÊ siÚ aktualnym zaĂwiadczeniem o przynaleĝnoĂci do Izby Architektów RP. Wymagane jest równieĝ oĂwiadczenie projektanta o sporzÈdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiÈzujÈcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. NiezbÚdne jest teĝ uzgodnienie projektów przyïÈczy w odpowiednich zakïadach (wodociÈgów i kanalizacji, energetycznym, gazowniczym), a projektu budowlanego w Zakïadzie Uzgodnieñ Dokumentacji Projektowej. JeĂli dziaïka znajduje siÚ na gruncie klasy I-III, konieczne jest uzyskanie decyzji o wyïÈczeniu gruntów z produkcji rolnej.

Pozwolenie na budowÚ, uĝytkowanie lub rozbiórkÚ wydaje starosta powiatowy lub (jeĂli upraw n ien ie to zosta ïo
przekazane gminie) wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Odwoïania rozpatruje wojewoda.
Wniosek o pozwolenie na
budowÚ (formularz urzÚdowy)
trzeba zïoĝyÊ w wydziale architektury bÈdě urbanistyki urzÚdu powiatowego, gminnego lub
dzielnicowego. Do wniosku naleĝy doïÈczyÊ nastÚpujÈce dokumenty:
• cztery egzemplarze projektu
budowlanego (architektoniczno-budowlanego i zagospodarowania dziaïki);
• oĂwiadczenie o dysponowaniu prawem do nieruchomoĂci
(formularz urzÚdowy dostÚpny
w starostwach powiatowych);
• wyciÈg z miejscowego planu
zagospodarowania terenu lub
decyzjÚ o warunkach zabudowy;
• wszyst k ie zg romadzone uzgodnienia, opinie, zaĂwiadczenia i pozwolenia (np.
w przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub
objÚtych ochronÈ – pozwolenie
Konserwatora Zabytków).

W jakim terminie wydawane
jest pozwolenie na budowÚ?
UrzÚdy majÈ 65 dni od daty zïoĝenia wniosku na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowÚ. Do
tego terminu nie wlicza siÚ okresów zawieszenia postÚpowania oraz opóěnieñ z winy inwestora
albo z przyczyn niezaleĝnych od urzÚdu np. gdy bÚdÈ wpïywaÊ odwoïania skïadane przez sÈsiadów, postÚpowanie moĝe siÚ wydïuĝyÊ.
Pozwolenie staje siÚ prawomocne, gdy ĝadna ze stron nie wniesie odwoïania od decyzji w ciÈgu 14 dni od daty jej otrzymania. Gdy np. urzÈd przyjmie odwoïanie wniesione przez sÈsiadów,
z rozpoczÚciem budowy trzeba poczekaÊ, aĝ sprawa zostanie rozpatrzona powtórnie. Pozwolenie
na budowÚ jest waĝne 2 lata – w tym terminie naleĝy rozpoczÈÊ prace i nie wolno ich przerwaÊ
na dïuĝej niĝ 2 lata. Gdy pozwolenie wygaĂnie lub przerwa bÚdzie za dïuga, trzeba siÚ staraÊ
o nowe lub o pozwolenie na wznowienie robót. Pozwolenie na budowÚ wydawane jest na formularzu urzÚdowym.

Jakie opïaty pobierane sÈ w trakcie
kompletowania dokumentów i za samo pozwolenie?
Na podstawie ustawy o opïacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. nr
253 z 2004, poz. 2532) podania i zaïÈczniki do podañ, czynnoĂci
urzÚdowe, zaĂwiadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego sÈ zwolnione z opïat skarbowych. Jednak

na niektóre czynnoĂci i wnioski (np. wniosek i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyrys z tego planu itd.) obowiÈzujÈ tzw. opïaty administracyjne, których wysokoĂÊ jest ustalana w poszczególnych powiatach.
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Co moĝna budowaÊ
bez pozwolenia?
Niektóre rodzaje budynków moĝna stawiaÊ bez pozwolenia na budowÚ. Zamiar budowy naleĝy jedynie zgïosiÊ w urzÚdzie wydajÈcym pozwolenia na budowÚ. JeĂli
w ciÈgu 30 dni nie zgïosi on sprzeciwu, moĝna zgodnie z prawem rozpoczÈÊ prace.
Do obiektów tych naleĝÈ:
wiaty i altany do 25 m2,
pochylnie dla osób niepeïnosprawnych,
przydomowe baseny i oczka wodne do 30 m2,
indywidualne przydomowe oczyszczalnie Ăcieków
o wydajnoĂci do 7,5 m3 na dobÚ,
instalacje zbiornikowe na gaz pïynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemnoĂci do 7 m3 (przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w domach
jednorodzinnych)
wszystkie przyïÈcza elektroenergetyczne, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne,
tymczasowe obiekty budowlane niepoïÈczone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – ale nie póěniej niĝ przed
upïywem 120 dni od dnia rozpoczÚcia budowy (podanego w zgïoszeniu), barakowozy i inne obiekty czasowo uĝytkowane w trakcie robót budowlanych.
Jeĝeli obiekty maïej architektury zostaïy umieszczone na projekcie zagospodarowania dziaïki, nie trzeba
nawet zgïaszaÊ rozpoczÚcia ich budowy.

Co moĝna zmieniÊ
w projekcie?
Aby dokonaÊ zmian w projekcie katalogowym, potrzebna jest pisemna zgoda autora dokumentacji katalogowej. Bez tej zgody moĝna:
wykonaÊ lustrzane odbicie projektu;
zamieniÊ materiaïy i elementy konstrukcyjne (stropy, Ăciany), pod warunkiem zachowania nie gorszych wïaĂciwoĂci technicznych;
nieznacznie zmieniÊ usytuowanie wewnÚtrznych
elementów niekonstrukcyjnych (drzwi, Ăcianek dziaïowych);
zmieniÊ rodzaj pokrycia dachowego, pod warunkiem
zachowania zaprojektowanych spadków i nieprzekroczenia pierwotnego ciÚĝaru;
zmieniÊ elementy wystroju zewnÚtrznego.
WiÚksze ingerencje (np. podpiwniczenie budynku, adaptacja poddasza na mieszkanie) sÈ moĝliwe, ale konieczne jest wówczas przeprojektowanie domu i pisemna zgoda autora projektu. Usïuga ta jest pïatna.
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Prenumerata e–wydania
BD moĝesz czytaÊ na monitorze swojego
komputera w postaci identycznej
z wydaniem papierowym!

A ponadto e-wydanie ma swoje bezcenne zalety:
9wbudowane linki
klikasz i jesteĂ na odpowiedniej stronie WWW
9hipertekstowy spis treĂci i wyszukiwarka
od razu znajdziesz to, czego szukasz
9wygodne archiwum
czyli poprzednie wydania pod rÚkÈ
9multimedia
animacje, děwiÚk, wideo

Prenumerata e-wydania jest bezpïatna
– zamów na stronie www.budujemydom.pl/
eprenumerata

Jakie wydatki poniesiemy
przed rozpoczÚciem budowy?
1. Mapa geodezyjna do celów projektowych (min. 4 egzemplarze) – geodeta
ok. 600 zï.
2. Projekt zagospodarowania dziaïki – projektant ok. 500 zï.
3. Opïata za przydziaï mocy – zakïad energetyczny ok. 1500 zï, dotyczy przyïÈcza o dïugoĂci nie przekraczajÈcej limitu od 50 do 200 m, w zaleĝnoĂci
od regionu Polski. PrzyïÈczem wodnym i gazowym zajmujemy siÚ zwykle,
gdy budowa domu jest juĝ na etapie wykonywania instalacji (informacje
na ten temat oraz koszty w 6. odcinku naszego poradnika).
4. Wytyczenia budynku – geodeta min. 500 zï.
5. Pozyskanie kierownika budowy – ok. 2000 zï.
6. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy – starostwo ok. 100 zï.

