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INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB
informuje

Przepisy ustawy – Prawo budowlane wymagają dołącze-
nia do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1
pkt 19 i 20, projektu zagospodarowania działki lub terenu,
wykonanego przez projektanta posiadającego odpowiednie
uprawnienia budowlane (art. 30 ust. 3ustawy). Art. 34 ust. 3
pkt 1 stanowi jedynie o sporządzeniu projektu zagospoda-
rowania działki lub terenu na aktualnej mapie, natomiast
– w myśl art. 34 ust. 6 – szczegółowy zakres i forma pro-
jektu budowlanego określone zostały w treści aktu wyko-
nawczego, czyli rozporządzeniu Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budow-
lanego (Dz. U. poz. 462, z późn. zm.). Zgodnie z § 8 ust. 1
tego rozporządzenia, część rysunkowa projektu zagospoda-
rowania działki lub terenu powinna być sporządzona na
kopii mapy do celów projektowych poświadczonej za zgod-
ność z oryginałem przez projektanta.

§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzen-
nej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
(Dz. U. poz. 133) stanowi, że projekt zagospodarowania dział-
ki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy za-
sadniczej, a § 4 ust. 2 tego rozporządzenia mówi, że w przy-
padku braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt
sporządza się na mapie jednostkowej, przyjętej do państwo-
wego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie z § 5
rozporządzenia, mapy o których mowa w § 4, przeznaczone
są do celów projektowych.

Z przywołanych przepisów wynika, że projekt zagospoda-
rowania działki lub terenu, obejmujący przyłącza realizo-
wane na podstawie zgłoszenia do organu administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej, powinien być sporządzony
na kopii mapy do celów projektowych.

Na jakiej mapie sporządza się część rysunkową
projektu zagospodarowania działki

przy zgłoszeniu budowy przyłączy?

Warunki uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, wy-
maganej wobec niektórych obiektów wymienionych w art. 31
ust. 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane, są określone w art. 32
ust. 1 tej ustawy. Nie wynika z nich, aby wnioskodawca miał
obowiązek przedłożenia dokumentów potwierdzających wy-
konanie obiektu budowlanego na podstawie pozwolenia na bu-
dowę czy zgłoszenia. Takie dokumenty nie zostały również

wymienione w art. 33 ust. 4 ustawy, który wskazuje, co należy
dołączyć do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę. Nie są one tak-
że wymienione w art. 31 ust. 2, dotyczącym zgłoszenia rozbiór-
ki obiektu budowlanego. Z przepisów wynika więc, że nie
ma obowiązku dołączania do wniosku o rozbiórkę doku-
mentów potwierdzających „legalność” budowy obiektu bu-
dowlanego.

Czy do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę trzeba dołączyć
dokumenty potwierdzające legalną budowę obiektu?

Ustawa – Prawo budowlane nie posługuje się pojęciem „sta-
cja kontroli pojazdów”, lecz „stacja obsługi pojazdów”. Jednak
z punktu widzenia przepisów budowlanych bez znaczenia jest,
czy w budynku stacji prowadzona jest diagnostyka pojazdów,
czy ich naprawy bądź konserwacja. O sposobie zakwalifikowa-
nia obiektu nie decydują również kompetencje osób prowadzą-

cych w obiekcie działalność gospodarczą. Budynki wykorzy-
stywane do świadczenia usług przy obsłudze pojazdów, w tym
stacje kontroli pojazdów, należą do kategorii XVII wg załącz-
nika do ustawy – Prawo budowlane. Takie stacje, zgodnie
z art. 55 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy – Prawo budowlane, nie wy-
magają pozwolenia na użytkowanie.

Czy stacja kontroli pojazdów jest zwolniona
z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie?


