Dokumenty,
pozwolenia, zgody…
Wszystko, co powinieneś wiedzieć
o budowie domu w Wawrze.
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Gdzie dostępne są druki wniosków z zakresu
prawa budowlanego?
Wszystkie druki wniosków dostępne są w Wydziale Obsługi Mieszkańców (WOM) dla Dzielnicy Wawer, bądź na stronie www.warszawa19115.pl. Pomoc w wypełnieniu druku uzyskasz u pracownika
WOM.

Czy mogę złożyć wniosek / zgłoszenie w formie
elektronicznej?
Oczywiście, przy czym należy pamiętać, że wnioski i zgłoszenia
w wersji elektronicznej mogą składać wyłącznie inwestorzy posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny (w myśl prawa równoznaczny z podpisem odręcznym).

Jak wypełnić wniosek/zgłoszenie/zaświadczenie?
Wszelkie druki należy wypełniać czytelnie. Pomoc merytoryczną
w ich uzupełnianiu można uzyskać w Wydziale Obsługi Mieszkańców.

Czy muszę załączyć oryginały dokumentów?
Do wniosku należy załączyć oryginały dokumentów do wglądu, jeśli
występuje taka konieczność. Mogą to być również kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika strony, będącego adwokatem, radcą
prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Czy muszę załączyć do wniosku/zgłoszenia wypis
i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego?
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Nie ma takiego wymogu – urząd posiada te dokumenty w swoich
zasobach, ale jeśli inwestor posiada wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to dołączenie ich do projektu
budowlanego czy zgłoszenia usprawni pracę nad sprawą.

Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę?
Procedowanie pozwolenia na budowę jest dosyć skomplikowane,
a szczegółowe informacje na ten temat powinien posiadać projektant. Poniżej znajduje się wykaz załączników zawartych w ustawie
Prawo budowlane i innych przepisach, oraz określonych w dokumentach formalno-prawnych właściwych w sprawie danego wniosku o pozwolenie na budowę.
Do wniosku należy załączyć:
a.

4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami, w tym m. in. wymienionymi w poniższych punktach.

b. Jeśli inwestor działa przez pełnomocnika, np. projektanta, inwestor
powinien załączyć pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wskazywać zakres umocowania
(czynności, do których pełnomocnik został umocowany) oraz zawierać adres pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez kilku inwestorów jednemu pełnomocnikowi, każdy z inwestorów musi dokonać opłaty skarbowej oddzielnie.
c.

W przypadku rozbudowy/nadbudowy/przebudowy/zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, bądź wzniesienie budynku
w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego, należy przedłożyć ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego wykonaną przez
uprawnioną osobę.

d. Decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub leśnej – w zależności od rodzaju użytku gruntowego na terenie inwestycji (uży11

tek: B – decyzja nie jest wymagana, Ls – decyzja „leśna”, inne użytki
– decyzja „rolna”); decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej
wymagana jest również dla działek, przez które następuje dostęp do drogi publicznej. Informacje dotyczące wyłączenia gruntu
z produkcji rolnej można znaleźć tutaj: https://warszawa19115.pl/-/
wylaczenie-gruntu-z-produkcji-rolniczej, zaś informacje dotyczące wyłączania gruntów leśnych z produkcji leśnej można uzyskać
w Wydziale Ochrony Gruntów Leśnych Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Warszawie (pok. nr 10, 12, 15), w godzinach 7.30 do
13.30 lub telefonicznie pod numerami: 22 517 33 57, 22 517 33 20, 22
517 33 13, 22 517 33 58, 22 517 33 49.
e. Uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do
pasa drogowego, w szczególności polegającej na budowie obiektu
budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także
uzgodnienie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą, wydane przez zarządcę dróg
przyległych do terenu objętego wnioskiem o pozwoleniu na budowę. Informacji o tym, kto jest zarządcą drogi można zasięgnąć w naszym Wydziale Infrastruktury.
f.

Decyzję o zezwoleniu na lokalizację zjazdu z drogi publicznej, wydaną przez zarządcę drogi, z której będzie obsługiwana planowana
inwestycja, o ile taka konieczność wynika z ww. uzgodnienia zarządcy drogi.

g. Umowę zawartą pomiędzy inwestorem a zarządcą drogi, w przypadku konieczności dokonania budowy bądź przebudowy drogi
publicznej, w związku z realizacją inwestycji niedrogowej (art. 16
ustawy o drogach publicznych). Wypełnienie tego punktu zależy
również od treści uzgodnienia z zarządcą drogi.
h. Warunki techniczne wydane przez właściwego gestora sieci odnośnie możliwości przyłączenia obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, teletechnicznej itp.
i.

W przypadku dokonania podziału działki objętej wnioskiem, po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy bądź wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania terenu, do wniosku należy dołączyć decyzję zatwierdzającą podział tej działki wraz z załącznikiem
mapowym.
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j.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami odrębnymi.

k. Zgodę wodnoprawną, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami odrębnymi.
l.

W przypadku przedłożenia projektu budowlanego wykonanego
z odstępstwem od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych należy przedłożyć postanowienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o udzieleniu odstępstwa od tych przepisów. Odstępstwo uzyskuje się w stosownym ministerstwie za
naszym pośrednictwem.

m. W przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków do wniosku
należy dołączyć decyzję konserwatora zabytków na realizację robót.
n. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowalnego,
aktualne na dzień opracowania projektu, tj. zaświadczenie izby samorządu zawodowego o wpisie autora/ów projektu budowlanego
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
o. Oświadczenie inwestora/ów o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
p. Dokument, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. w przypadku gdy inwestorem nie są
wszyscy współwłaściciele nieruchomości objętej wnioskiem o pozwolenie na budowę, należy przedłożyć pisemną zgodę właścicieli/
współwłaścicieli nieruchomości objętej wnioskiem o pozwoleniu na
budowę na realizację planowanej inwestycji oraz udzielenie prawa
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla inwestora).
q. Decyzję o warunkach zabudowy z klauzulą ostateczności wydaną
dla inwestycji tożsamej z wnioskiem o pozwolenie na budowę, jeżeli
jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym bądź wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie planowanej inwestycji.
r.

W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych należy dołączyć
oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane
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do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2
lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
s.

Oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn.
zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128). Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli
o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

t.

Opinię Wydziału Ochrony Krajobrazu Miasta BAiPP wraz z załącznikiem graficznym (dotyczy: reklam, szyldów, stacji ładowania pojazdów, ekranów MSI, stacji obsługi rowerów miejskich).

u. Przy złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę dla działki, dla której wydano wcześniej decyzję o pozwoleniu na budowę i nie zrealizowano tej inwestycji, należy przedłożyć ostateczną decyzję o wygaszeniu ww. decyzji.
v.

W przypadku toczącego się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego (PINB) postępowania odnośnie obiektów zlokalizowanych na terenie działki objętej wnioskiem o pozwolenie na budowę (np. legalizacji budynku) należy przedłożyć dokument potwierdzający zakończenie prowadzonych przez PINB postępowań.

w. Inne załączniki wynikające z przedłożonych dokumentów, opinii,
uzgodnień, warunków, decyzji itp.
x.

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia
na budowę (zgodnie z tabelą opłat będącej załącznikiem ustawy
o opłacie skarbowej).
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Jakie załączniki należy dołączyć do zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego?
Załączniki do zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zostały wskazane w ustawie Prawo budowlane i innych przepisach, a także określane są w dokumentach
formalno-prawnych właściwych w sprawie danego wniosku o pozwolenie na budowę.
Do wniosku należy załączyć:
a.

4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami w tym m. in. wymienionymi w poniższych punktach.

b. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
c.

Dokument, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. w przypadku gdy inwestorem nie są
wszyscy współwłaściciele nieruchomości objętej wnioskiem o pozwolenie na budowę, należy przedłożyć pisemną zgodę właścicieli / współwłaścicieli nieruchomości objętej wnioskiem o pozwoleniu
na budowę na realizację planowanej inwestycji oraz udzielenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla inwestora).

d. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli
jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
e. Pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową, jednoznacznie wskazujące zakres umocowania (czynności, do których pełnomocnik został
umocowany) przez inwestora – w przypadku kiedy inwestor działa przez pełnomocnika wraz z podaniem adresu pełnomocnika
(w przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez kilku inwestorów
jednemu pełnomocnikowi, każdy z inwestorów musi dokonać opłaty skarbowej oddzielnie).
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f.

W przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku - obiektu budowlanego bądź
wzniesienia budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego należy przedłożyć ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji
i elementów budynku z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego wykonaną przez uprawnioną osobę

g. Decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub leśnej – w zależności od rodzaju użytku gruntowego na terenie inwestycji (użytek: B – decyzja nie jest wymagana, Ls – decyzja „leśna”, inne użytki
– decyzja „rolna”); decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej
wymagana jest również dla działek, przez które następuje dostęp
do drogi publicznej.
h. Uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do
pasa drogowego, w szczególności polegającej na budowie obiektu
budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także
zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą, wydane przez zarządcę dróg przyległych do
nieruchomości objętej wnioskiem o pozwoleniu na budowę.
i.

Decyzję o zezwoleniu na lokalizację zjazdu z drogi publicznej wydaną przez zarządcę drogi, z której będzie obsługiwana planowana
inwestycja.

j.

Umowę zawartą pomiędzy inwestorem a zarządcą drogi w przypadku konieczności dokonania budowy bądź przebudowy drogi
publicznej w związku z realizacją inwestycji niedrogowej (art. 16
ustawy o drogach publicznych).

k. Warunki techniczne wydane przez właściwego gestora sieci odnośnie możliwości przyłączenia obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, teletechnicznej itp.
l.

W przypadku dokonania podziału działki objętej wnioskiem, po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy bądź wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania terenu, do wniosku należy dołączyć decyzję zatwierdzającą podział tej działki wraz z załącznikiem
mapowym.

m. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami odrębnymi.
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n. Zgodę wodnoprawną, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami odrębnymi.
o. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowalnego,
aktualne na dzień opracowania projektu, tj. zaświadczenie izby samorządu zawodowego o wpisie autora/ów projektu budowlanego
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
p. Decyzję o warunkach zabudowy z klauzulą ostateczności wydaną
dla inwestycji tożsamej z wnioskiem o pozwolenie na budowę, jeżeli
jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym bądź wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie
planowanej inwestycji. Uwaga: do zgłoszenia robót polegających na
przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi
ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych
budynków nie należy dołączać decyzji o warunkach zabudowy.
q. W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a,
że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
r.

Opinię Wydziału Ochrony Krajobrazu Miasta BAiPP wraz z załącznikiem graficznym (dotyczy reklam, szyldów, stacji ładowania pojazdów, ekranów MSI, stacji obsługi rowerów miejskich).

s.

Przy złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę dla działki, dla której wydano wcześniej decyzję o pozwoleniu na budowę i nie zrealizowano tej inwestycji, należy przedłożyć ostateczną decyzję o wygaszeniu ww. decyzji.

t.

W przypadku toczącego się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego (PINB) postępowania odnośnie obiektów zlokalizowanych na terenie działki objętej wnioskiem o pozwolenie na budowę (np. legalizacji budynku) należy przedłożyć dokument potwierdzający zakończenie prowadzonych przez PINB postępowań.
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u. Inne załączniki wynikające z przedłożonych dokumentów, opinii,
uzgodnień, warunków, decyzji itp.
v.

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia
na budowę (zgodnie z tabelą opłat będącej załącznikiem ustawy
o opłacie skarbowej).

Jakie załączniki należy dołączyć do zgłoszenia
budowy obiektu budowlanego – wykonania robót
budowlanych niewymagających pozwolenia na
budowę – z wyłączeniem budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, sieci i stacji transformatorowych?
Nie wszystkie roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę.
Część może być przeprowadzona na zgłoszenie. Musimy wiedzieć
czego dotyczą prace więc bardzo ważna jest precyzja i stosowne nazewnictwo. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia – należy zwrócić szczególną uwagę na nazewnictwo ustawowe używane
w zgłoszeniach, opis zakresu robót, sposobu ich wykonania i wskazanie parametrów obiektu zarówno ogólnobudowlanych, jak również
parametrów w odniesieniu do umiejscowienia obiektu na terenie
działki.
W zgłoszeniu należy używać nazewnictwa ustawowego wskazanego w Prawie budowlanym opisując nazwę i zakres inwestycji (np.
zamieszczenie w zgłoszeniu jedynie zapisów typu „dom jednorodzinny”, „dobudówka” itp. nie są właściwe z uwagi na to, iż nie jest to
nazewnictwo ustawowe oraz nie został wskazany zakres robót, których dotyczy inwestycja; właściwie będzie użycie nazewnictwa budowa / przebudowa / nadbudowa / rozbudowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego / wielorodzinnego, rozbudowa budynku itp.)
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Do zgłoszenia należy dołączyć:
a.

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

b. odpowiednie szkice lub rysunki w zależności od potrzeb – taką potrzebą jest mapa działki z naniesionym obiektem, względem którego złożono zgłoszenie, jeśli z opisu wynikają roboty budowlane
należy przedstawić je na rysunkach wraz z podaniem charakterystycznych parametrów technicznych obiektu, wysokość, szerokość,
długość, powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, powierzchnia biologicznie czynna itp.;
c.

pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami
(jak w pozwoleniu na budowę), w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – jeśli jest wymagana;

d. decyzja o warunkach zabudowy o ile jest wymagana;
e. do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20
tj. instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji
gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych – należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem
technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego
odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania
działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 (instalacja zbiornikowa), powinien być
uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
f.

w zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4 (altany i gospodarcze obiekty na terenach ROD i w art. 29 ust. 1 pkt 20aa (podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnej linii kablowej), należy ponadto
przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane;
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g. w zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej
należy ponadto przedstawić:
•

wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym
mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych;

•

uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

h. do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b
(przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków) należy dołączyć 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi do pozwoleń na budowę oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Jakie załączniki należy dołączyć do zgłoszenia
budowy obiektu budowlanego – wykonania robót
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – sieci i stacji transformatorowych?
Do zgłoszenia należy dołączyć załączniki jak do zgłoszeń wyżej oraz:
a.

warunki techniczne gestora sieci;

b. protokół z posiedzenia komisji koordynacyjnej (tzw. ZUD);
c.

decyzję zarządcy drogi na lokalizację urządzeń nie związanych
z drogą;

d. zgody właścicieli terenu na umieszczenie inwestycji.
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Jakie opłaty skarbowe muszę uiścić?
Wysokość opłat skarbowych określona została w ustawie o opłacie
skarbowej z dnia 16.11.2006 r. w zależności od czynności urzędowej
i obiektu budowlanego, którego dotyczy sprawa.
Za wydanie decyzji administracyjnej w sprawach budownictwa
mieszkaniowego nie wnosi się opłat, zaś w przypadku załączenia pełnomocnictwa należy wnieść opłatę za pełnomocnictwo (17 zł).

Ile czasu będę czekać na zaświadczenie, przyjęcie
zgłoszenia i rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę?
Staramy się działać na bieżąco, ale mobilizują nas też terminy ustawowe. I tak: zaświadczenie zostanie wydane w terminie 7 dni od
dnia złożenia wniosku, na rozpatrzenie zgłoszenia organ ma 21 dni
od dnia złożenia zgłoszenia, a pozwolenie na budowę wydawane jest
w terminach określonych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego. Starając się procedować decyzje jak najszybciej wiemy,
że nie możemy przekroczyć 65 dni.
Do wyznaczonych terminów nie wlicza się opóźnień niewynikających z naszej winy, np. czas na uzupełnienie dokumentacji.

Czy dla danej inwestycji muszę uzyskać decyzję
o warunkach zabudowy, jeśli planuję dla tej inwestycji dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych?
To zależy. Jeżeli planowana inwestycja zmieni na stałe zagospodarowanie terenu działki, to wymagamy uzyskania decyzji o warunkach
zabudowy. Pozwala to na unikanie konfliktów sąsiedzkich i oskarżeń
o łamanie ładu przestrzennego.
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Jakie uzgodnienia / opinie / decyzje muszę uzyskać, aby otrzymać pozwolenie na budowę?
Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę należy uzyskać
m.in. niżej wymienione uzgodnienia:
a.

decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego gdy na terenie nieruchomości nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu;

b. uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do
pasa drogowego, w szczególności polegającej na budowie obiektu
budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także
zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą – wydane przez zarządcę dróg przyległych do
nieruchomości objętej wnioskiem o pozwoleniu na budowę;
c.

decyzję na lokalizację zjazdu z drogi publicznej – wydaną przez właściwego zarządcę drogi;

d. decyzję konserwatora zabytków – dla obiektów ujętych w rejestrze
zabytków;
e. decyzję o wyłączeniu działki z produkcji rolnej lub leśnej, wydaną
przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu Miasta lub przez Lasy Państwowe;
f.

opinię Wydziału Ochrony Krajobrazu Miasta Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego – dla obiektów małej architektury, reklam i obiektów MSI

g. inne uzgodnienia, opinie i decyzje wynikające z przepisów prawa
lub określane w dokumentach formalno-prawnych właściwych
w sprawie danego wniosku o pozwolenie na budowę.

Załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę są tu: https://warszawa19115.pl/-/wydawanie-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe.
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Czy mogę otrzymać decyzję o pozwoleniu na budowę nie będąc właścicielem działki?
Aby uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę należy wykazać się
prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (należy złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane).
Co do zasady, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przysługuje właścicielowi nieruchomości, niemniej jednak
można takie prawo uzyskać na podstawie innych umów / służebności / aktów notarialnych / użytkowania wieczystego. W przypadku,
gdy prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
wynika z innych dokumentów, niż własność działki ewidencyjnej, do
wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć te dokumenty
i na ich podstawie podpisać oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Czy w przypadku, kiedy budynek jest własnością dwu lub więcej osób fizycznych / prawnych,
a planowane są roboty budowlane, potrzebne jest
oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane od wszystkich współwłaścicieli?
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane musi złożyć inwestor. W przypadku, gdy współwłaściciele nie są inwestorami, inwestor musi uzyskać zgodę współwłaścicieli
na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Dotyczy to
wszystkich współwłaścicieli.

Czy mogę wybudować dom na działce rolnej?
Tak, o ile pozwalają na to ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. W przy-
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padku planowanej inwestycji budowy budynku na działce rolnej
(o użytku „R”) do wniosku o pozwolenie na budowę (lub zgłoszenia
budowy budynku) należy dołączyć decyzję o wyłączeniu gruntów
z produkcji rolnej.

Czy mogę wybudować dom na działce leśnej?
Tak, o ile pozwalają na to ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku planowanej inwestycji budowy budynku na działce leśnej
(o użytku „Ls”) do wniosku o pozwolenie na budowę (lub zgłoszenia
budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego) należy dołączyć
decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej.

Kto jest stroną w postępowaniu administracyjnym
w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę?
Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy
postępowanie administracyjne, albo ten, kto żąda czynności organu
ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Zgodnie z ustawą
Prawo budowlane stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia
na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub
zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania
obiektu.

Czy mogę wybudować budynek w granicy, jeśli sąsiad wyrazi zgodę?
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane nie jest wymagana pisemna
zgoda właścicieli nieruchomości sąsiednich na realizację inwestycji
na nieruchomości, do której inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane. Realizacja inwestycji musi być jednak zgodna z ustawą Prawo budowlane oraz przepisami odrębnymi. Kwestię
odległości projektowanego budynku od granic działki reguluje §
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12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2019 r. 1065).
Sąsiad, który w takim przypadku jest stroną w postępowaniu, otrzyma decyzje o pozwoleniu na budowę z przysługującym prawem na
wniesienie odwołania od wydanej decyzji. Odwołanie jest rozpatrywane przez organ wyższego rzędu.

Czym różni się wezwanie od postanowienia w postępowaniu administracyjnym?
Wezwanie dotyczy braków formalno-prawnych (np. błędnie wypełniony wniosek czy brak niezbędnego dokumentu), a postanowienie
dotyczy braków materialno-prawnych (np. błędnie przygotowany
projekt budowlany, bądź treść dokumentu nie odpowiadająca wnioskowi czy zawartości projektu budowlanego).
Ogólnie rzecz ujmując wezwanie dotyczy kompletności załączników
i prawidłowości wypełnienia wniosku, zaś postanowienie dotyczy
zgodności złożonych dokumentów z przepisami, wzajemnej zgodności poszczególnych załączników oraz zgodności projektu budowlanego z dokumentacją formalno-prawną, np. decyzja o warunkach
zabudowy, uzgodnień i opinii, itp., a także zgodności z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czy muszę podłączyć budynek do kanalizacji czy
wodociągu?
Jeżeli jest możliwość podłączenia budynku do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej trzeba dokonać przyłączenia do sieci miejskich. Dopiero w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przepisy dopuszczają możliwość
korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania
zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
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o ile miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja
o warunkach zabudowy nie nakładają na inwestora obowiązku podłączenia budynku do sieci miejskich.

Czy do wniosku należy załączyć warunki przyłączenia budynku do sieci miejskich?
Zgodnie z § 26 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, działka budowlana przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi
na pobyt ludzi, powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia
uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej. Przedłożenie
ww. warunków przyłączenia do sieci miejskich pozwoli spełnić warunek opisany powyżej.

Kiedy należy dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, a kiedy muszę uzyskać
pozwolenie na budowę?
Kwestie zgłoszeń reguluje art. 29 oraz art. 30 ustawy Prawo budowlane. W przypadkach nie opisanych w art. 29 i art. 30 ustawy Prawo
budowalne należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

Chcę wymienić pokrycie dachowe z eternitu. Jakich formalności należy dokonać?
W przypadku wymiany pokrycia dachowego z eternitu należy dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowalnych. Dodatkowo należy zgłosić się do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Wawer celem uregulowania kwestii związanych z utylizacją eternitu. Istnieje też możliwość uzyskania dotacji na ten cel. Szczegóły
znajdują się pod linkiem: http://zielona.um.warszawa.pl/sites/zielona2.um.warszawa.pl/files/Ulotka%20AZBEST%20W%20TWOIM%20
DOMU%20I%20OTOCZENIU.pdf.
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Czy mogę wybudować garaż na zgłoszenie?
Tak, można wybudować garaż na zgłoszenie, jednak powierzchnia
zabudowy garażu nie może przekraczać 35 m2 oraz łączna liczba
obiektów opisanych w art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowalne
nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Czy mogę postawić garaż tzw. „blaszak” w ostrej
granicy z sąsiadem?
Lokalizacja obiektu musi być zgodna z § 12 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie. Ta kwestia została opisana w punktach 19. i 28.
w tym rozdziale poradnika.

Czy muszę zgłaszać wiatę niezwiązaną z podłożem?
Budowa wiat do 35 m2 wymaga zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowalnych organowi administracji architektoniczno-budowalnej.

Czy można budować bliżej niż 3 m od granicy?
W przepisach znajdziemy kilka sytuacji, kiedy możliwe jest sytuowanie budynku bliżej niż 3 m od granicy:
a.

sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan
miejscowy przewiduje taką możliwość,

b.

sytuowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego ścianą bez
okien i drzwi bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości
mniejszej niż 3 m, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości 16 m i mniejszej (należy spełnić dodatkowe warunki
np. przeciwpożarowe - architekt uwzględnia je na etapie projektowania);
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c.

nadbudowa budynku istniejącego, usytuowanego w odległości
mniejszej niż 4 m dla ściany z oknami i drzwiami i 3 m dla ścian bez
okien i drzwi, o nie więcej niż jedną kondygnację. Jednakże w żadnej z nadbudowywanych ścian zlokalizowanych w odległości mniejszej niż 4 m nie może być okien i drzwi. (Dotyczy jedynie zabudowy
jednorodzinnej oraz należy spełnić dodatkowe warunki np. przeciwpożarowe - architekt uwzględnia je na etapie projektowania);

d. budowa budynku gospodarczego lub garażu (na terenie zabudowy jednorodzinnej) o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości
nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowalnej
lub w odległości mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi. (Należy spełnić dodatkowe warunki np. przeciwpożarowe - architekt
uwzględnia je na etapie projektowania);

We wszystkich powyższych przypadkach teren działki sąsiedniej (tej,
do której planowane jest zbliżenie) staje się obszarem oddziaływania inwestycji. Oznacza to, że będą występować strony postępowania
w czasie procedowania Państwa wniosku o pozwolenie na budowę.

Co muszę zawrzeć we wniosku o odstępstwo od
przepisów techniczno – budowlanych?
Zakres wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych określa art. 9 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym
wniosek powinien zawierać:
a.

charakterystykę obiektu / inwestycji oraz projek t zagospodarowania terenu, a jeśli odstępstwo miałoby mieć wpływ na środowisko
lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania
tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej
zabudowy;

b. we wniosku należy jednoznacznie określić rodzaj robót budowlanych (budowa, rozbudowa, przebudowa) oraz ich zakres, określić
lokalizację inwestycji (miejscowość, gmina, działka, obręb);
c.

szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;
uzasadnienie powinno być oparte na przesłankach techniczno-budowlanych lub wynikać z warunków miejscowych, przesłanki
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ekonomiczne nie mogą stanowić jedynego uzasadnienia wniosku
(można powołać się m.in. na brak kanalizacji, potwierdzony przez
gestora sieci w przypadku odstępstwa dla zbiorników na nieczystości ciekłe, parametry działki, itp.).
d. propozycje rozwiązań zamiennych (propozycje zamienne muszą
się różnić od propozycji objętej wnioskiem np. budowa oczyszczalni
ścieków, analiza budowy kanalizacji na własny koszt itp.);
e. pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków
w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych, usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;
W przypadku, gdy obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytków oraz nie jest usytuowany na obszarach objętych ochroną
konserwatorską, należy taką informację zawrzeć we wniosku;
f.

w zależności od potrzeb – pozytywną opinię innych zainteresowanych organów (opinia powinna odnosić się konkretnie do wnioskowanego upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo np.
wstępne aktualne warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydane przez gestora sieci, opinia organów wydających
decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, Policji, Regionalnych
Zarządów Gospodarki Wodnej, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, zarządcy drogi itp.)

Bez wyżej wymienionych dokumentów i informacji wniosek o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych nie spełnia wymagań określonych w art. 9 ust.
3 ustawy – Prawo budowlane i nie może być rozpatrywany z przyczyn
formalnych.

Jaki jest termin uzyskania zgody na odstępstwo?
Termin wydania zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów
techniczno-budowlanych jest regulowany przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. W praktyce wszystko zależy
od ministerstwa. To minister udziela pełnomocnictwa prezydentowi
do wydania odstępstwa.
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Czy mogę się odwołać od odmowy udzielenia zgody na odstępstwo?
Na postanowienie o odmowie udzielenia zgody na odstępstwo od
przepisów techniczno-budowlanych nie przysługuje zażalenie. Postanowienie o udzieleniu zgody na odstępstwo może być zaskarżone wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, która została wydana na
podstawie odstępstwa.

Jaką opłatę skarbową należy wnieść wraz z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo?
Wniosek nie podlega opłacie.

Czy muszę zgłaszać utwardzenie terenu na swojej
działce?
W przypadku utwardzania powierzchni gruntu na działce budowlanej nie jest potrzebne pozwolenie na budowę ani zgłoszenie zamiaru wykonania robót - art. 29 ust. 2 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane. Jednakże utwardzając powierzchnię na terenie działki
należy zachować wszelkie wskaźniki i warunki wynikające z miejscowego planu zagospodarowania terenu oraz wydanych wcześniej
pozwoleń na budowę lub zgłoszeń zamiaru wykonania robót, bądź
innych przepisów prawa.

Co to jest budynek tymczasowy?
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane
tymczasowy obiekt budowlany to obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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Jakich formalności muszę dokonać, aby wybudować zjazd z drogi?
Formalności dotyczące budowy zjazdu z drogi publicznej zależą od
kategorii drogi, z której planowany jest zjazd. Budowa zjazdów z dróg
krajowych i wojewódzkich wymaga dokonania zgłoszenia zamiaru
wykonania robót budowlanych, zaś dla zjazdów z dróg powiatowych
i gminnych dokonanie zgłoszenia nie jest wymagane.
W każdym jednak przypadku konieczne jest uzyskanie decyzji zarządcy drogi na lokalizację zjazdu z drogi publicznej. Pozostałe kwestie dotyczące budowy zjazdu należy każdorazowo uzgadniać z właściwym zarządcą drogi.

Jak interpretować zapis decyzji o warunkach zabudowy dotyczący ilości miejsc postojowych ogólnodostępnych?
Miejsca parkingowe ogólnodostępne są to miejsca przeznaczone dla
osób niebędących stałymi użytkownikami obiektu i nie mogą być
uwzględniane w liczbie miejsc dla użytkowników stałych (np. mieszkańców) wyznaczonych w oparciu o wskaźnik określony w decyzji
o warunkach zabudowy.

Czy mogę utwardzić teren „ekokratką”? Czy
„ekokratka” liczona jest jako powierzchnia biologicznie czynna?
Dopuszczalny sposób zagospodarowania terenu określają ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzji o warunkach zabudowy. Jeżeli z ww. dokumentów wynika możliwość stosowania „ekokratki”, bądź uznania jej za powierzchnię biologicznie
czynną, dopuszcza się jej stosowanie. Ponadto stosowanie „ekokratki” możliwe jest o ile wpisuje się w definicję terenu biologicznie czynnego, przez który należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej
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w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód
opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką
nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną
wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę
powierzchniową na tym terenie. W praktyce jeśli zapisy planu miejscowego lub warunków zabudowy nie określają inaczej stoimy na
stanowisku, że ekokrata kompensuje 50% powierzchni biologicznie
czynnej.

Czy mogę ocieplić budynek mieszkalny, który stoi
w granicy działki, bez informowania organu?
Ocieplenie budynku mieszkalnego, stojącego w granicy z działką sąsiednią wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ze względu na
konieczność udziału właściciela nieruchomości sąsiedniej w postępowaniu administracyjnym.

Czy należy zgłosić wymianę stolarki okiennej, instalacje w budynku, ocieplenie budynku, wymianę
dachu, dobudowę pomieszczenia?
Remont to - zgodnie z definicją prawną - roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu budowlanego, przy
których dopuszcza się zastosowanie wyrobów budowlanych innych
niż użyto pierwotnie. Wymiana pokrycia dachu lub jego naprawa są
więc remontem.
Nie ma potrzeby zgłaszania wymiany pokrycia dachowego ani innych robót remontowych, jeśli remontowany dom można by wybudować – według obowiązujących obecnie przepisów – na podstawie
tak zwanego zgłoszenia z projektem.
Chodzi więc o wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne,
których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, czyli
usytuowane w takiej odległości od granic działki, że nie ograniczają
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możliwości zabudowy sąsiednich posesji. Odległość ta powinna wynosić przynajmniej 3 m dla zwróconych ku granicy ścian bez okien
i drzwi albo 4 m dla ścian z oknami lub drzwiami. Nie może to być
jednak budynek zabytkowy ani położony na obszarze wpisanym do
rejestru zabytków.
Zgłoszenie remontu dachu jest konieczne, gdy dom jednorodzinny
jest usytuowany przy granicy działki. Najczęściej dotyczy to więc bliźniaków i segmentów. Budowa takich budynków wymagałaby bowiem uzyskania pozwolenia na budowę. Przepisy mówią, że remont
przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych takich domów
(czyli ich ścian zewnętrznych i nośnych, fundamentów, dachu oraz
stropów) wymaga zgłoszenia w starostwie (lub urzędzie miasta na
prawach powiatu) w wydziale architektoniczno-budowlanym.
Zgłoszenia remontu wymagają też zawsze - bez względu na usytuowanie i zakres robót remontowych - budynki położone na obszarach
wpisanych do rejestru zabytków (przy czym najpierw trzeba uzyskać
pozwolenie na remont od wojewódzkiego konserwatora zabytków).
Zgłoszenie trzeba złożyć co najmniej 21 dni przed planowanym terminem wykonania robót na formularzu pobranym z urzędu lub jego
strony internetowej.

Czy pracownicy wydziału mogą pomóc mi w przygotowaniu mojej inwestycji? Jak należy interpretować przepis (tu podawane są różne przepisy z zakresu architektury i budownictwa)?
Wydział Architektury, ze względu na charakter swojej pracy nie może
świadczyć usług doradczych i inwestycyjnych. Często zwracają się
Państwo do nas w sprawach interpretacji zapisów mpzp lub w celu
„sprawdzenia” danej działki pod kątem inwestycyjnym. Nie możemy
tego robić, choćby dlatego, że każde postępowanie jest inne i nasze
telefoniczne ustalenia nie mogą być wiążące. Za zgodność projektu z zapisami planu zagospodarowania lub warunkami zabudowy
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odpowiada projektant, natomiast wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców urząd miasta stołecznego Warszawy prowadzi w każdej dzielnicy usługę bezpłatnych porad prawnych.

Jak długo ważne jest pozwolenie na budowę czy
zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych?
Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane inwestor powinien
rozpocząć budowę przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja
o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Należy też wspomnieć,
że budowa nie może zostać przerwana na okres dłuższy niż 3 lata.
W przeciwnym przypadku pozwolenie na budowę wygasa.
Zgodnie z art. 30 ust. 5b Prawa budowlanego w przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od
określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych
robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jakie elementy budynku można zmienić podczas
budowy nie narażając się na samowolę budowlaną?
Kwestie dopuszczalnych zmian w projekcie budowlanym reguluje
art. 36a pkt 6 ustawy Prawo budowlane.
Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne,
obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie
informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne
odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji
o zmianie pozwolenia na budowę.
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Co to jest mapa do celów projektowych, skąd ją
należy pozyskać?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych, obowiązujących w budownictwie, mapa dla celów projektowych to mapa geodezyjna sporządzona na kopii aktualnej mapy
zasadniczej (mapa zasadnicza jest standardowym opracowaniem
kartograficznym, tworzonym na podstawie odpowiednich zbiorów
danych zawartych w bazach danych).
Mapa do celów projektowych obrazuje istniejące zagospodarowanie
terenu. Na mapie tej projektant wykonuje projekt zagospodarowania działki, na której planowane jest zamierzenie inwestycyjne. Mapa
do celów projektowych powinna obejmować teren inwestycji oraz
obszar go otaczający w pasie minimum 30 m.
Mapę do celów projektowych wykonuje geodeta, a następnie Biuro
Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Sandomierskiej
12 przyjmuje ją do zasobu geodezyjnego, potwierdzając ten fakt stosowną klauzulą.

Czy potrzebuję projektanta, jeśli posiadam projekt
gotowy?
Każdy projekt gotowy wymaga jego adaptacji do warunków miejscowych panujących na danej działce, dokonanej przez osobę, która
ma odpowiednie uprawnienia projektowe i przynależy do Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa.

35

Na czym polega adaptacja projektu gotowego?
Adaptacja projektu gotowego polega na dostosowaniu projektu budynku do warunków lokalnych terenu, na którym znajduje się dana
działka. Adaptacja projektu gotowego obejmuje m.in.:
a.

dostosowanie projektu do działki ewidencyjnej (uwzględniając
kształt i wielkość działki)

b. dostosowanie projektu do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub warunków zabudowy)
c.

naniesienie ewentualnych zmian w projekcie gotowym na życzenie
inwestora, o ile autor projektu wyraził na te zmiany stosowną zgodę
(zgoda winna zawierać katalog wszystkich wprowadzonych zmian).

Czy mogą mi Państwo polecić projektanta, który
zaprojektuje mi dom?
Urząd nie poleca projektantów. Projekt budowlany może wykonać
każdy projektant posiadający stosowne uprawnienia budowlane.

Otrzymałem wezwanie / postanowienie w sprawie
konieczności uzupełnienia braków, uważam, że nie
jest zasadne – proszę o odstąpienie od wezwania.
Po otrzymaniu wezwania czy postanawiania inwestor jest zobowiązany odnieść się do tego dokumentu w formie pisemnej, w terminie
wyznaczonym w dokumencie. Jeżeli w odpowiedzi na kwestie podniesione w piśmie urzędowym inwestor przedstawi własne stanowisko uzasadniając je stosownie, organ dokona analizy tego stanowiska, a w przypadku jego zgodności z przepisami uzna wyjaśnienie
jako spełnienie wymagań stawianych w wezwaniu czy postanowieniu.
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O co chodzi z oświadczeniem o braku możliwości
przyłączenia do sieci ciepłowniczej? Czy projektant musi mieć jakieś dokumenty potwierdzające
brak możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej?
Art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy Prawo budowlane wskazuje, iż do
wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
„oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia
projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci
ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art.
7b obowiązek zapewnienia efektywnego energetycznie
wykorzystania lokalnych zasobów paliw i energii ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755,
z późn. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233
fałszywe zeznania § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128); składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej
treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.”
Projektant nie jest zobowiązany przedkładać dokumentów
potwierdzających ten fakt.
Wystarczy to oświadczenie.
Czy można przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę na innego inwestora?
Tak, decyzję o pozwoleniu na budowę można przenieść na innego
inwestora, przy spełnieniu warunków z art. 40 ustawy Prawo budowlane, tj. jeżeli strona na którą ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu na budowę przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tej decyzji
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oraz złoży oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania terenem na cele budowlane, a także wykaże, że decyzja nie wygasła
np. przedłoży do wglądu oryginał dziennika budowy i ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

Dlaczego muszę mieć odstępstwo na realizację
zbiornika na nieczystości płynne na terenie zagrożonym powodzią, skoro Państwowe Gospodarstwo
Wody Polskie uzgodniły miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (lub decyzję o warunkach zabudowy)?
Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:
a.

zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust.
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

b.

zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
Lokalizacja zbiornika na nieczystości ciekłe powinna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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Zatem sam fakt uzyskania decyzji o warunkach zabudowy czy też
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy ww. punktu a), co nie zwalnia organu z obowiązku
sprawdzenia projektu budowlanego pod kątem zgodności z przepisami.

Zaginął dziennik budowy, co mam zrobić?
W przypadku zaginięcia dziennika, należy przedłożyć oświadczenia
kierownika budowy oraz pierwotnego inwestora zawierającego nw.
informacje:
a.

dane inwestycji i inwestora,

b.

dane z dziennika budowy tj. numer dziennika budowy, data wydania,

c.

datę i okoliczności zaginięcia dziennika oraz dokumenty potwierdzające fakt zaginięcia dziennika budowy (np. protokół z policji potwierdzający zaginięcie)

Oświadczenie kierownika budowy powinno wskazywać lata, w których kierownik pełnił swoje obowiązki oraz wskazywać przebieg robót budowlanych.
Należy również przedłożyć dokumenty, o których mowa w art. 46
ustawy Prawo budowlane.

Budowa została przerwana na okres dłuższy niż 3
lata, co należy zrobić, aby ją kontynuować?
W przypadku przerwy powyżej 3 lat w budowie, decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa. Aby kontynuować budowę należy ponownie
uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.
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Jakie dokumenty muszę załączyć do wniosku
o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu?
Do wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu należy dołączyć:
a.

dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (za każdy lokal objęty wnioskiem) — wpłaty
można dokonać na konto Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wawer (nie podlegają opłacie skarbowej podania w sprawach budownictwa mieszkaniowego);

b.

dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (w zależności od sytuacji prawnej nieruchomości), np.:

c.

•

odpis z księgi wieczystej dotyczący gruntu (własność lub wieczyste użytkowanie),

•

uchwałę wspólnoty, zawierającą zgodę na ustanowienie odrębnej własności lokalu oraz zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólne),

•

umowę o wybudowanie lokalu, umowę przedwstępną sprzedaży, umowę użyczenia strychu do adaptacji w formie aktu notarialnego,

•

upoważnienie do uzyskania zaświadczenia o samodzielności
lokalu, wystawione przez właściciela budynku;

dokument potwierdzający przyjęcie do użytkowania budynku lub
zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych związanych z wybudowaniem lokalu, wydane przez właściwy organ (dotyczy nowych budynków, nadbudowy
oraz rozbudowy części budynku w celu powiększenia lokalu);

d. oświadczenie zamieszczone na rzucie kondygnacji, wyrażone przez
osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia (np. kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego), potwierdzające, że lokal
powstały w wyniku adaptacji części wspólnych lub przebudowy lokali (np. połączenie albo podział lokali) jest wyposażony w sprawne
urządzenia sanitarno-higieniczne („biały montaż”) i wentylację oraz
nadaje się do zamieszkania;
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e. zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości
(dotyczy nowych budynków) lub pismo potwierdzające nadanie kolejnego numeru dla nowo powstałego lokalu (dotyczy nowych lokali);
Uwaga: w przypadku nowych budynków przed złożeniem wniosku
o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu należy w Biurze
Geodezji i Katastru dla Dzielnicy Wawer uzyskać potwierdzenie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości oraz założyć kartotekę budynku.
f.

rzut kondygnacji z wyszczególnionym lokalem (w 3 oryginalnych
egzemplarzach):
•

pochodzący z istniejącego projektu budowlanego, stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę, potwierdzony „za
zgodność ze stanem faktycznym” przez osobę posiadającą
uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektury lub konstrukcyjno-budowlanym bądź przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia wydane po 1991
r. (w przypadku wniosku dotyczącego kilku lokali powinno być
tyle rzutów, ile kondygnacji w budynku w zależności od potrzeb);

•

inwentaryzację architektoniczno-budowlaną, sporządzoną
w oparciu o przepisy prawa budowlanego oraz polskie normy
(w przypadku braku aktualnej dokumentacji technicznej bądź
w przypadku zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu
budowlanego);

•

Uwaga: rzut powinien przedstawiać cały lokal oraz fragment
klatki schodowej z oznaczeniem wejść do lokali sąsiednich.
Rzut powinien określać / zawierać:

•

adres budynku i numer lokalu oraz rodzaj lokalu (mieszkalny
lub o innym przeznaczeniu);

•

położenie lokalu: w budynku (numer klatki schodowej) i na kondygnacji — określenie np. kondygnacja I (parter), kondygnacja
II (I piętro), lub parter, I piętro, II piętro itd.;

•

numery lokali sąsiednich, nazwy i powierzchnię poszczególnych pomieszczeń wewnątrz przedmiotowego lokalu, podstawowe elementy wyposażenia sanitarno-higienicznego oraz
wentylacji;
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•

powierzchnię poszczególnych pomieszczeń oraz powierzchnię
użytkową całego lokalu z podaniem sposobu obmiaru lokalu,
datę potwierdzenia i oryginalny podpis.

g. Kserokopię zaświadczenia o wpisie do odpowiedniej izby oraz kserokopię uprawnień osoby potwierdzającej rzut bądź sporządzającej
inwentaryzację.

Jakie są warunki samodzielnego lokalu?
Sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali
mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną określa ustawa o własności lokali.
Zgodnie z art. 2 ust. 1. ww. ustawy ,,Samodzielny lokal mieszkalny,
a także lokal o innym przeznaczeniu mogą stanowić odrębne nieruchomości.
Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu następuje
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie
dokonanym zgłoszeniem i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie
albo skutecznie dokonanym zawiadomieniem o zakończeniu budowy’’.
Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 2. ww. ustawy ,,Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi
ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na
stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się
odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych
zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne’’.
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Czy muszę płacić za zaświadczenie o samodzielności lokalu?
Opłacie skarbowej podlega:
a.

zaświadczenie o samodzielności każdego lokalu (z wyłączeniem
spraw dot. budownictwa mieszkaniowego),

b.

ustanowienie pełnomocnika w sprawie wydania zaświadczenia
o samodzielności lokalu.

W jakim terminie zostanie wydane zaświadczenie
o samodzielności lokalu?
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później
jednak niż w terminie 7 dni.
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Mam lub kupuję działkę
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Chcę zakupić działkę, czy mogę dowiedzieć się czy
/ jaki budynek będę mógł na niej wybudować?
Zapisy dotyczące możliwego sposobu zagospodarowania terenu zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
(wypis i wyrys z planu można uzyskać występując z wnioskiem do
Urzędu Dzielnicy Wawer). W przypadku braku planu miejscowego,
można wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)
dla planowanej inwestycji przewidzianej do lokalizacji na terenie
działki, którą planuje się nabyć.

Jaką inwestycję mogę wykonać na własnej działce?
Niestety nie potrafimy i nie chcemy świadczyć usług doradczych.
Sprawny urząd odpowiada na wnioski i zgłoszenia. Aby uzyskać informację dot. możliwości realizacji danej inwestycji na działce należy
złożyć wniosek wraz ze stosownymi załącznikami. Organ nie dokonuje analiz możliwości inwestycyjnych czy też analiz stanu faktycznego
i prawnego poprzedzających wykonanie projektu i złożenie wniosku
w trybie przewidzianym ustawą Prawo budowlane.

Czy mogę wybudować dom na działce rolnej?
Tak, o ile pozwalają na to ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku planowanej inwestycji budowy budynku na działce rolnej
(o użytku „R”) do wniosku o pozwolenie na budowę (lub zgłoszenia
budowy budynku) należy dołączyć decyzję o wyłączeniu gruntów
z produkcji rolnej.

Czy mogę wybudować dom na działce leśnej?
Tak, o ile pozwalają na to ustalenia miejscowego planu zagospoda-
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rowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku planowanej inwestycji budowy budynku na działce leśnej
(o użytku „Ls”) do wniosku o pozwolenie na budowę (lub zgłoszenia
budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego) należy dołączyć
decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej.

Czy działka ma dostęp do drogi publicznej?
Poprzez dostęp działki do drogi publicznej, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy rozumieć bezpośredni dostęp działki do drogi lub dostęp przez drogę wewnętrzną
albo poprzez ustanowienie służebności gruntowej.
Należy mieć na uwadze, że dostęp działki do drogi publicznej należy wykazać jako dostęp faktyczny i prawny, tzn. dojazd musi być
możliwy, a parametry dojazdu muszą spełniać warunki techniczne. Sposób obsługi komunikacyjnej musi być zgodny z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji
o warunkach zabudowy.

Czy dojazd do działki budowlanej może odbywać
się poprzez działkę o użytku „R”? Czy na taki dojazd potrzebuję decyzji o wyłączeniu gruntów
z produkcji rolnej?
Dojazd do drogi publicznej nie może odbywać się poprzez działki
o użytku innym niż „dr”, wyjątkiem jest służebność przejścia i przejazdu ustanowiona na działce o użytku innym niż „dr”.

Czy strona może zrzec się prawa do odwołania?
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec
się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
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Czy mogę wybudować budynek w granicy, jeśli sąsiad wyrazi zgodę?
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane nie jest wymagana pisemna
zgoda właścicieli nieruchomości sąsiednich na realizację inwestycji
na nieruchomości, do której inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane. Realizacja inwestycji musi być jednak zgodna z ustawą Prawo budowlane oraz przepisami odrębnymi. Kwestię
odległości projektowanego budynku od granic działki reguluje §
12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2019 r. 1065).
Sąsiad, który w takim przypadku jest stroną w postępowaniu, otrzyma decyzje o pozwoleniu na budowę z przysługującym prawem na
wniesienie odwołania od wydanej decyzji. Odwołanie jest rozpatrywane przez organ wyższego rzędu.

Czy muszę podłączyć budynek do kanalizacji czy
wodociągu?
Jeżeli jest możliwość podłączenia budynku do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej trzeba dokonać przyłączenia do sieci miejskich. Dopiero w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przepisy dopuszczają możliwość
korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania
zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
o ile miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja
o warunkach zabudowy nie nakładają na inwestora obowiązku podłączenia budynku do sieci miejskich.

Chcę wymienić pokrycie dachowe z eternitu. Jakich formalności należy dokonać?
W przypadku wymiany pokrycia dachowego z eternitu należy dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowalnych. Dodatko47

wo należy zgłosić się do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Wawer celem uregulowania kwestii związanych z utylizacją eternitu. Istnieje też możliwość uzyskania dotacji na ten cel. Szczegóły
znajdują się pod linkiem: http://zielona.um.warszawa.pl/sites/zielona2.um.warszawa.pl/files/Ulotka%20AZBEST%20W%20TWOIM%20
DOMU%20I%20OTOCZENIU.pdf.

Czy mogę wybudować garaż na zgłoszenie?
Tak, można wybudować garaż na zgłoszenie, jednak powierzchnia
zabudowy garażu nie może przekraczać 35 m2 oraz łączna liczba
obiektów opisanych w art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowalne
nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Czy mogę postawić garaż tzw. „blaszak” w ostrej
granicy z sąsiadem?
Lokalizacja obiektu musi być zgodna z § 12 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ta kwestia została opisana w punktach 8. i 14.
w tym rozdziale poradnika.

Czy muszę zgłaszać wiatę niezwiązaną z podłożem?
Budowa wiat do 35 m2 wymaga zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowalnych organowi administracji architektoniczno-budowalnej.

Czy można budować bliżej niż 3 m od granicy?
W przepisach znajdziemy kilka sytuacji, kiedy możliwe jest sytuowanie budynku bliżej niż 3 m od granicy:
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a.

sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan
miejscowy przewiduje taką możliwość,

b. sytuowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego ścianą bez
okien i drzwi bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości
mniejszej niż 3 m, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości 16 m i mniejszej (należy spełnić dodatkowe warunki
np. przeciwpożarowe - architekt uwzględnia je na etapie projektowania);
c.

nadbudowa budynku istniejącego, usytuowanego w odległości
mniejszej niż 4 m dla ściany z oknami i drzwiami i 3 m dla ścian bez
okien i drzwi, o nie więcej niż jedną kondygnację. Jednakże w żadnej z nadbudowywanych ścian zlokalizowanych w odległości mniejszej niż 4 m nie może być okien i drzwi. (Dotyczy jedynie zabudowy
jednorodzinnej oraz należy spełnić dodatkowe warunki np. przeciwpożarowe - architekt uwzględnia je na etapie projektowania);

d. budowa budynku gospodarczego lub garażu (na terenie zabudowy jednorodzinnej) o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości
nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowalnej
lub w odległości mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi. (Należy spełnić dodatkowe warunki np. przeciwpożarowe - architekt
uwzględnia je na etapie projektowania);

We wszystkich powyższych przypadkach teren działki sąsiedniej (tej,
do której planowane jest zbliżenie) staje się obszarem oddziaływania inwestycji. Oznacza to, że będą występować strony postępowania
w czasie procedowania Państwa wniosku o pozwolenie na budowę.

Czy muszę zgłaszać utwardzenie terenu na swojej
działce?
W przypadku utwardzania powierzchni gruntu na działce budowlanej nie jest potrzebne pozwolenie na budowę ani zgłoszenie zamiaru wykonania robót - art. 29 ust. 2 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane. Jednakże utwardzając powierzchnię na terenie działki
należy zachować wszelkie wskaźniki i warunki wynikające z miejscowego planu zagospodarowania terenu oraz wydanych wcześniej
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pozwoleń na budowę lub zgłoszeń zamiaru wykonania robót, bądź
innych przepisów prawa.

Co to jest budynek tymczasowy?
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane
tymczasowy obiekt budowlany to obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Jakich formalności muszę dokonać, aby wybudować zjazd z drogi?
Formalności dotyczące budowy zjazdu z drogi publicznej zależą od
kategorii drogi, z której planowany jest zjazd. Budowa zjazdów z dróg
krajowych i wojewódzkich wymaga dokonania zgłoszenia zamiaru
wykonania robót budowlanych, zaś dla zjazdów z dróg powiatowych
i gminnych dokonanie zgłoszenia nie jest wymagane.
W każdym jednak przypadku konieczne jest uzyskanie decyzji zarządcy drogi na lokalizację zjazdu z drogi publicznej. Pozostałe kwestie dotyczące budowy zjazdu należy każdorazowo uzgadniać z właściwym zarządcą drogi.

Czy należy zgłosić wymianę stolarki okiennej, instalacje w budynku, ocieplenie budynku, wymianę
dachu, dobudowę pomieszczenia?
Remont to - zgodnie z definicją prawną - roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu budowlanego, przy

50

których dopuszcza się zastosowanie wyrobów budowlanych innych
niż użyto pierwotnie. Wymiana pokrycia dachu lub jego naprawa są
więc remontem.
Nie ma potrzeby zgłaszania wymiany pokrycia dachowego ani innych robót remontowych, jeśli remontowany dom można by wybudować – według obowiązujących obecnie przepisów – na podstawie
tak zwanego zgłoszenia z projektem.
Chodzi więc o wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne,
których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, czyli
usytuowane w takiej odległości od granic działki, że nie ograniczają
możliwości zabudowy sąsiednich posesji. Odległość ta powinna wynosić przynajmniej 3 m dla zwróconych ku granicy ścian bez okien
i drzwi albo 4 m dla ścian z oknami lub drzwiami. Nie może to być
jednak budynek zabytkowy ani położony na obszarze wpisanym do
rejestru zabytków.
Zgłoszenie remontu dachu jest konieczne, gdy dom jednorodzinny
jest usytuowany przy granicy działki. Najczęściej dotyczy to więc bliźniaków i segmentów. Budowa takich budynków wymagałaby bowiem uzyskania pozwolenia na budowę. Przepisy mówią, że remont
przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych takich domów
(czyli ich ścian zewnętrznych i nośnych, fundamentów, dachu oraz
stropów) wymaga zgłoszenia w starostwie (lub urzędzie miasta na
prawach powiatu) w wydziale architektoniczno-budowlanym.
Zgłoszenia remontu wymagają też zawsze - bez względu na usytuowanie i zakres robót remontowych - budynki położone na obszarach
wpisanych do rejestru zabytków (przy czym najpierw trzeba uzyskać
pozwolenie na remont od wojewódzkiego konserwatora zabytków).
Zgłoszenie trzeba złożyć co najmniej 21 dni przed planowanym terminem wykonania robót na formularzu pobranym z urzędu lub jego
strony internetowej.
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Czy pracownicy wydziału mogą pomóc mi w przygotowaniu mojej inwestycji? Jak należy interpretować przepis (tu podawane są różne przepisy z zakresu architektury i budownictwa)?
Wydział Architektury, ze względu na charakter swojej pracy nie może
świadczyć usług doradczych i inwestycyjnych. Często zwracają się
Państwo do nas w sprawach interpretacji zapisów mpzp lub w celu
„sprawdzenia” danej działki pod kątem inwestycyjnym. Nie możemy
tego robić, choćby dlatego, że każde postępowanie jest inne i nasze
telefoniczne ustalenia nie mogą być wiążące. Za zgodność projektu z zapisami planu zagospodarowania lub warunkami zabudowy
odpowiada projektant, natomiast wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców urząd miasta stołecznego Warszawy prowadzi w każdej dzielnicy usługę bezpłatnych porad prawnych.

Mój sąsiad zrobił na działce roboty budowlane, wydaje mi się, że są nielegalne / niezgodne z planem,
ja nic o tym nie wiedziałem, jak mogę się dowiedzieć na podstawie jakich dokumentów ten obiekt
powstał?
Osoba fizyczna niebędąca stroną w postępowaniu zakończonym
wydaniem decyzji w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego może uzyskać stosowną
informację w sprawie pozwolenia na budowę w trybie ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej u.d.i.p.).

Gdzie znajdę informacje o uchwalonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego?
Informacje o uchwalonych planach miejscowych znajdują się na
stronie internetowej https://architektura.um.warszawa.pl/plany-miejscowe.
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Występuję o warunki zabudowy

Gdzie dostępne są druki wniosków z zakresu prawa budowlanego?
Wszystkie druki wniosków dostępne są w Wydziale Obsługi Mieszkańców (WOM) dla Dzielnicy Wawer, bądź na stronie www.warszawa19115.pl. Pomoc w wypełnieniu druku uzyskasz u pracownika
WOM.

Czy mogę złożyć wniosek / zgłoszenie w formie
elektronicznej?
Oczywiście, przy czym należy pamiętać, że wnioski i zgłoszenia
w wersji elektronicznej mogą składać wyłącznie inwestorzy posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny (w myśl prawa równoznaczny z podpisem odręcznym).

Jak wypełnić wniosek / zgłoszenie / zaświadczenie?
Wszelkie druki należy wypełniać czytelnie. Pomoc merytoryczną
w ich uzupełnianiu można uzyskać w Wydziale Obsługi Mieszkańców.

Czy muszę załączyć oryginały dokumentów?
Do wniosku należy załączyć oryginały dokumentów do wglądu, jeśli
występuje taka konieczność. Mogą to być również kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika strony, będącego adwokatem, radcą
prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
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Czy muszę załączyć do wniosku / zgłoszenia wypis
i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego?
Nie ma takiego wymogu – urząd posiada te dokumenty w swoich
zasobach, ale jeśli inwestor posiada wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to dołączenie ich do projektu
budowlanego czy zgłoszenia usprawni pracę nad sprawą.

Jak długo ważna jest decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego?
Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego jest ważna dopóki:
a.

inny wnioskodawca nie uzyska pozwolenia na budowę dla tej działki;

b.

dla tego terenu nie zostanie uchwalony plan miejscowy, którego
ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, chyba że została już wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Jakie opłaty skarbowe muszę uiścić?
Wysokość opłat skarbowych określona została w ustawie o opłacie
skarbowej z dnia 16.11.2006 r. w zależności od czynności urzędowej
i obiektu budowlanego, którego dotyczy sprawa.
Za wydanie decyzji administracyjnej w sprawach budownictwa
mieszkaniowego nie wnosi się opłat, zaś w przypadku załączenia pełnomocnictwa należy wnieść opłatę za pełnomocnictwo (17 zł).

55

Czy mogę otrzymać decyzję o warunkach zabudowy nie będąc właścicielem działki?
Tak, można wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy dla dowolnej działki, nie będąc jej właścicielem. To częsta
praktyka pomagająca określić wartość działki budowlanej. Pamiętać
jednak należy, że uzyskanie warunków zabudowy nie sprawia automatycznie, że uzyska się dla działki pozwolenie na budowę.

Czy strona może zrzec się prawa do odwołania?
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec
się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Jak interpretować zapis decyzji o warunkach zabudowy dotyczący ilości miejsc postojowych ogólnodostępnych?
Miejsca parkingowe ogólnodostępne są to miejsca przeznaczone dla
osób niebędących stałymi użytkownikami obiektu i nie mogą być
uwzględniane w liczbie miejsc dla użytkowników stałych (np. mieszkańców) wyznaczonych w oparciu o wskaźnik określony w decyzji
o warunkach zabudowy.

Otrzymałem wezwanie / postanowienie w sprawie
konieczności uzupełnienia braków, uważam, że nie
jest zasadne – proszę o odstąpienie od wezwania.
Po otrzymaniu wezwania czy postanawiania inwestor jest zobowiązany
odnieść się do tego dokumentu w formie pisemnej, w terminie wyznaczonym w dokumencie. Jeżeli w odpowiedzi na kwestie podniesione w piśmie
urzędowym inwestor przedstawi własne stanowisko uzasadniając je stosownie, organ dokona analizy tego stanowiska, a w przypadku jego zgodności
z przepisami uzna wyjaśnienie jako spełnienie wymagań stawianych w wezwaniu czy postanowieniu.
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Interpretacje przepisów i odstępstwa

Czym różni się wezwanie od postanowienia w postępowaniu administracyjnym?
Wezwanie dotyczy braków formalno-prawnych (np. błędnie wypełniony wniosek czy brak niezbędnego dokumentu), a postanowienie
dotyczy braków materialno-prawnych (np. błędnie przygotowany
projekt budowlany, bądź treść dokumentu nie odpowiadająca wnioskowi czy zawartości projektu budowlanego).
Ogólnie rzecz ujmując wezwanie dotyczy kompletności załączników
i prawidłowości wypełnienia wniosku, zaś postanowienie dotyczy
zgodności złożonych dokumentów z przepisami, wzajemnej zgodności poszczególnych załączników oraz zgodności projektu budowlanego z dokumentacją formalno-prawną, np. decyzja o warunkach
zabudowy, uzgodnień i opinii, itp., a także zgodności z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czy do wniosku należy załączyć warunki przyłączenia budynku do sieci miejskich?
Zgodnie z § 26 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, działka budowlana przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi
na pobyt ludzi, powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia
uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej. Przedłożenie
ww. warunków przyłączenia do sieci miejskich pozwoli spełnić warunek opisany powyżej.

Jaką opłatę skarbową należy wnieść wraz z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo?
Wniosek nie podlega opłacie.
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Jak interpretować zapis decyzji o warunkach zabudowy dotyczący ilości miejsc postojowych ogólnodostępnych?
Miejsca parkingowe ogólnodostępne są to miejsca przeznaczone dla
osób niebędących stałymi użytkownikami obiektu i nie mogą być
uwzględniane w liczbie miejsc dla użytkowników stałych (np. mieszkańców) wyznaczonych w oparciu o wskaźnik określony w decyzji
o warunkach zabudowy.

Czy mogę utwardzić teren „ekokratką”? Czy
„ekokratka” liczona jest jako powierzchnia biologicznie czynna?
Dopuszczalny sposób zagospodarowania terenu określają ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzji o warunkach zabudowy. Jeżeli z ww. dokumentów wynika możliwość stosowania „ekokratki”, bądź uznania jej za powierzchnię biologicznie
czynną, dopuszcza się jej stosowanie. Ponadto stosowanie „ekokratki” możliwe jest o ile wpisuje się w definicję terenu biologicznie czynnego, przez który należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej
w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód
opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką
nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną
wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę
powierzchniową na tym terenie. W praktyce jeśli zapisy planu miejscowego lub warunków zabudowy nie określają inaczej stoimy na
stanowisku, że ekokrata kompensuje 50% powierzchni biologicznie
czynnej.

Czy mogę ocieplić budynek mieszkalny, który stoi
w granicy działki, bez informowania organu?
Ocieplenie budynku mieszkalnego, stojącego w granicy z działką sąsiednią wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ze względu na
konieczność udziału właściciela nieruchomości sąsiedniej w postępowaniu administracyjnym.
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Czy należy zgłosić wymianę stolarki okiennej, instalacje w budynku, ocieplenie budynku, wymianę
dachu, dobudowę pomieszczenia?
Remont to - zgodnie z definicją prawną - roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu budowlanego, przy
których dopuszcza się zastosowanie wyrobów budowlanych innych
niż użyto pierwotnie. Wymiana pokrycia dachu lub jego naprawa są
więc remontem.
Nie ma potrzeby zgłaszania wymiany pokrycia dachowego ani innych robót remontowych, jeśli remontowany dom można by wybudować – według obowiązujących obecnie przepisów – na podstawie
tak zwanego zgłoszenia z projektem.
Chodzi więc o wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne,
których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, czyli
usytuowane w takiej odległości od granic działki, że nie ograniczają
możliwości zabudowy sąsiednich posesji. Odległość ta powinna wynosić przynajmniej 3 m dla zwróconych ku granicy ścian bez okien
i drzwi albo 4 m dla ścian z oknami lub drzwiami. Nie może to być
jednak budynek zabytkowy ani położony na obszarze wpisanym do
rejestru zabytków.
Zgłoszenie remontu dachu jest konieczne, gdy dom jednorodzinny
jest usytuowany przy granicy działki. Najczęściej dotyczy to więc bliźniaków i segmentów. Budowa takich budynków wymagałaby bowiem uzyskania pozwolenia na budowę. Przepisy mówią, że remont
przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych takich domów (czyli ich ścian zewnętrznych i nośnych, fundamentów, dachu
oraz stropów) wymaga zgłoszenia w starostwie (lub urzędzie miasta
na prawach powiatu) w wydziale architektoniczno-budowlanym.
Zgłoszenia remontu wymagają też zawsze - bez względu na usytuowanie i zakres robót remontowych - budynki położone na obszarach
wpisanych do rejestru zabytków (przy czym najpierw trzeba uzyskać
pozwolenie na remont od wojewódzkiego konserwatora zabytków).
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Zgłoszenie trzeba złożyć co najmniej 21 dni przed planowanym terminem wykonania robót na formularzu pobranym z urzędu lub jego
strony internetowej.

Czy pracownicy wydziału mogą pomóc mi w przygotowaniu mojej inwestycji? Jak należy interpretować przepis (tu podawane są różne przepisy z zakresu architektury i budownictwa)?
Wydział Architektury, ze względu na charakter swojej pracy nie
może świadczyć usług doradczych i inwestycyjnych. Często zwracają
się Państwo do nas w sprawach interpretacji zapisów miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub w celu „sprawdzenia”
danej działki pod kątem inwestycyjnym. Nie możemy tego robić,
choćby dlatego, że każde postępowanie jest inne i nasze telefoniczne ustalenia nie mogą być wiążące. Za zgodność projektu z zapisami
planu zagospodarowania lub warunkami zabudowy odpowiada projektant, natomiast wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców
urząd miasta stołecznego Warszawy prowadzi w każdej dzielnicy
usługę bezpłatnych porad prawnych.

Jakie elementy budynku można zmienić podczas
budowy nie narażając się na samowolę budowlaną?
Kwestie dopuszczalnych zmian w projekcie budowlanym reguluje
art. 36a pkt 6 ustawy Prawo budowlane.
Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne,
obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie
informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne
odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji
o zmianie pozwolenia na budowę.
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Co to jest mapa do celów projektowych, skąd ją
należy pozyskać?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych, obowiązujących w budownictwie, mapa dla celów projektowych to mapa geodezyjna sporządzona na kopii aktualnej mapy
zasadniczej (mapa zasadnicza jest standardowym opracowaniem
kartograficznym, tworzonym na podstawie odpowiednich zbiorów
danych zawartych w bazach danych).
Mapa do celów projektowych obrazuje istniejące zagospodarowanie
terenu. Na mapie tej projektant wykonuje projekt zagospodarowania działki, na której planowane jest zamierzenie inwestycyjne. Mapa
do celów projektowych powinna obejmować teren inwestycji oraz
obszar go otaczający w pasie minimum 30 m.
Mapę do celów projektowych wykonuje geodeta, a następnie Biuro
Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Sandomierskiej
12 przyjmuje ją do zasobu geodezyjnego, potwierdzając ten fakt stosowną klauzulą.

Dlaczego muszę mieć odstępstwo na realizację
zbiornika na nieczystości płynne na terenie zagrożonym powodzią, skoro Państwowe Gospodarstwo
Wody Polskie uzgodniły miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (lub decyzję o warunkach zabudowy)?
Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:
a.

zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miej-
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scowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust.
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
b.

zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
Lokalizacja zbiornika na nieczystości ciekłe powinna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Zatem sam fakt uzyskania decyzji o warunkach zabudowy czy też
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy ww. punktu a), co nie zwalnia organu z obowiązku
sprawdzenia projektu budowlanego pod kątem zgodności z przepisami.

Wybudowałem obiekt na działce i nie wiedziałem,
że potrzebuję pozwolenia. Co teraz należy zrobić?
Postępowanie legalizacyjne w takiej sytuacji prowadzi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, do którego należy złożyć stosowny
wniosek.
Zgodnie z artykułem 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę można prowadzić na
podstawie ostatecznej i ważnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
W przypadku, gdy obiekt budowlany wybudowano lub jest budowany bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę, możliwe jest
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dokonanie legalizacji inwestycji we właściwym organie nadzoru budowlanego.
Należy podkreślić, że legalizacja samowoli budowlanej jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem inwestora.
Warunkiem koniecznym do zalegalizowania obiektu budowlanego
wybudowanego lub budowanego bez wymaganego pozwolenia na
budowę jest:
a.

przedłożenie stosownych dokumentów wskazanych przez PINB;

b.

zgodność obiektu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – w przypadku, kiedy nie ma wyżej wymienionego planu);

c.

nienaruszenie przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym jego doprowadzenie do stanu zgodnego
z prawem.

Jakie dokumenty muszę załączyć do wniosku
o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu?
Do wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu należy
dołączyć:
a.

dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (za każdy lokal objęty wnioskiem) — wpłaty
można dokonać na konto Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wawer (nie podlegają opłacie skarbowej podania w sprawach budownictwa mieszkaniowego);

b.

dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (w zależności od sytuacji prawnej nieruchomości), np.:
•

odpis z księgi wieczystej dotyczący gruntu (własność lub wieczyste użytkowanie),
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•

uchwałę wspólnoty, zawierającą zgodę na ustanowienie odrębnej własności lokalu oraz zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólne),

•

umowę o wybudowanie lokalu, umowę przedwstępną sprzedaży, umowę użyczenia strychu do adaptacji w formie aktu notarialnego,

•

upoważnienie do uzyskania zaświadczenia o samodzielności
lokalu, wystawione przez właściciela budynku;

c.

dokument potwierdzający przyjęcie do użytkowania budynku lub
zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych związanych z wybudowaniem lokalu, wydane przez właściwy organ (dotyczy nowych budynków, nadbudowy
oraz rozbudowy części budynku w celu powiększenia lokalu);

d.

oświadczenie zamieszczone na rzucie kondygnacji, wyrażone przez
osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia (np. kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego), potwierdzające, że lokal
powstały w wyniku adaptacji części wspólnych lub przebudowy lokali (np. połączenie albo podział lokali) jest wyposażony w sprawne
urządzenia sanitarno-higieniczne („biały montaż”) i wentylację oraz
nadaje się do zamieszkania;

e.

zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości
(dotyczy nowych budynków) lub pismo potwierdzające nadanie kolejnego numeru dla nowo powstałego lokalu (dotyczy nowych lokali);
Uwaga: w przypadku nowych budynków przed złożeniem wniosku
o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu należy w Biurze
Geodezji i Katastru dla Dzielnicy Wawer uzyskać potwierdzenie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości oraz założyć kartotekę budynku.

f.

rzut kondygnacji z wyszczególnionym lokalem (w 3 oryginalnych
egzemplarzach):
•

pochodzący z istniejącego projektu budowlanego, stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę, potwierdzony „za
zgodność ze stanem faktycznym” przez osobę posiadającą
uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektury lub konstrukcyjno-budowlanym bądź przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia wydane po 1991
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r. (w przypadku wniosku dotyczącego kilku lokali powinno być
tyle rzutów, ile kondygnacji w budynku w zależności od potrzeb);

g.

•

inwentaryzację architektoniczno-budowlaną, sporządzoną
w oparciu o przepisy prawa budowlanego oraz polskie normy
(w przypadku braku aktualnej dokumentacji technicznej bądź
w przypadku zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu
budowlanego);

•

Uwaga: rzut powinien przedstawiać cały lokal oraz fragment
klatki schodowej z oznaczeniem wejść do lokali sąsiednich.
Rzut powinien określać / zawierać:

•

adres budynku i numer lokalu oraz rodzaj lokalu (mieszkalny
lub o innym przeznaczeniu);

•

położenie lokalu: w budynku (numer klatki schodowej) i na kondygnacji — określenie np. kondygnacja I (parter), kondygnacja
II (I piętro), lub parter, I piętro, II piętro itd.;

•

numery lokali sąsiednich, nazwy i powierzchnię poszczególnych pomieszczeń wewnątrz przedmiotowego lokalu, podstawowe elementy wyposażenia sanitarno-higienicznego oraz
wentylacji;

•

powierzchnię poszczególnych pomieszczeń oraz powierzchnię
użytkową całego lokalu z podaniem sposobu obmiaru lokalu,
datę potwierdzenia i oryginalny podpis.

Kserokopię zaświadczenia o wpisie do odpowiedniej izby oraz kserokopię uprawnień osoby potwierdzającej rzut bądź sporządzającej
inwentaryzację.

Jakie są warunki samodzielnego lokalu?
Sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali
mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną określa ustawa o własności lokali.
Zgodnie z art. 2 ust. 1. ww. ustawy ,,Samodzielny lokal mieszkalny,
a także lokal o innym przeznaczeniu mogą stanowić odrębne nieruchomości.
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Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu następuje
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie
dokonanym zgłoszeniem i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie
albo skutecznie dokonanym zawiadomieniem o zakończeniu budowy’’.
Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 2. ww. ustawy ,,Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi
ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na
stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się
odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych
zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne’’.
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Moje prawo do informacji
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Mój sąsiad zrobił na działce roboty budowlane, wydaje mi się, że są nielegalne / niezgodne z planem,
ja nic o tym nie wiedziałem, jak mogę się dowiedzieć na podstawie jakich dokumentów ten obiekt
powstał?
Osoba fizyczna niebędąca stroną w postępowaniu zakończonym
wydaniem decyzji w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego może uzyskać stosowną
informację w sprawie pozwolenia na budowę w trybie ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej u.d.i.p.).

W jaki sposób mogę złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej?
Wniosek można złożyć w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, wysłać
pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej.

Czy należy wnieść opłatę skarbową w związku ze
złożeniem wniosku o udzielenie informacji publicznej?
Wniosek jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem
informacji
publicznej
wiążą
się
dodatkowe koszty (wysokość opłaty odpowiada tym kosztom).
Wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej
opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jaki jest czas udzielenia odpowiedzi na wniosek
o udostępnienie informacji publicznej, w jaki sposób mogę otrzymać odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej?
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Czas udzielenia odpowiedzi:
a.

bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia
wniosku;

b.

w uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej może
zostać przekazana w następujący sposób:
a.

odbiór osobisty;

b.

przesłanie informacji pocztą;

c.

przesłanie informacji pocztą elektroniczną;

d.

inny (należy podać jaki).

Gdzie znajdę informacje o uchwalonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego?
Informacje o uchwalonych planach miejscowych znajdują się na
stronie internetowej https://architektura.um.warszawa.pl/plany-miejscowe

Gdzie znajdę informację o wydanych decyzjach
o pozwoleniu na budowę?
Informacje o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę można
odnaleźć na stronach internetowych:
a.

http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/

b.

http://mapa.um.warszawa.pl/
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