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Poniżej została przygotowana notatka dotycząca zgłoszenia robót budowlanych, bardzo 

proszę ją uzupełnić opierając się o aktualne Prawo budowlane – należy wypisać obiekty 

budowlane, które wymagają zgłoszenia budowy. Wykonane zadanie przesyłacie do mnie na 

maila lub Messengera do 14.05.2020. 

 

Temat: Zgłoszenie robót budowlanych obiektu niewymagającego pozwolenia na budowę 

 

Listę inwestycji, które nie wzmagają pozwolenia na budowę zawiera Prawo budowlane. W tym 

samym akcie prawnym znajdziemy te obiekty i roboty budowlane, które co prawda są zwolnione 

z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, lecz wymagają zgłoszenia właściwemu organowi. 

 

Od czego zacząć procedurę zgłoszenia budowy 

Zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych należy złożyć – tak samo jak wniosek                     

o pozwolenie na budowę – w miejscowym starostwie lub w urzędzie miasta na prawach powiatu), 

w wydziale architektoniczno-budowlanym. Formularz zgłoszenia możemy pobrać w urzędzie lub 

z jego strony internetowej. 

Zgłoszenie powinno zawierać określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania przewidzianych 

do realizacji robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. 

Do zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane; w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki 

dotyczące planowanej inwestycji. 

Prawo budowlane mówi, że zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

a do ich wykonywania można przystąpić po upływie 21 dni od dokonania zgłoszenia, jeżeli w tym 

czasie starosta (lub prezydent miasta na prawach powiatu) nie wniesie sprzeciwu w formie 

decyzji (jest to tak zwana zasada milczącej zgody). 21 dni to czas dla organu na faktyczną i prawną 

ocenę zgłoszenia. 

Jeśli zgłoszenie robót budowlanych będzie niekompletne, na inwestora zostanie nałożony                                

(w drodze postanowienia) obowiązek uzupełnienia dokumentów w określonym terminie. 

Wydanie takiego postanowienia przerywa 21-dniowy okres przewidziany na wniesienie 

sprzeciwu. Ponownie rozpoczyna się on w dniu następującym po tym, w którym zgłoszenie 

zostało uzupełnione. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zostanie wydana decyzja                                     

o sprzeciwie. 



Do wykonywania robót budowlanych musimy przystąpić w ciągu 3 lat od określonego                                      

w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia – w przeciwnym razie zgłoszenie straci ważność (termin 

ten nie podlega przywróceniu), czyli po jego upływie trzeba dokonać nowego zgłoszenia. 

Obiekty budowlane, które wymagają zgłoszenia budowy: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

W razie jakichkolwiek pytań, problemów z wykonaniem zadania proszę o kontakt 

mailowy projektowanie@interia.eu bądź za pomocą Messengera.   

Pozdrawiam  

Katarzyna Kobylińska- Wodo  
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