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CZĘŚĆ I.
Zmiany w prawie budowlanym

• ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia 
prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z dnia 30 
grudnia 2016 r.)



Zmiana słowniczka ustawowego –
skreślenie art. 3 pkt 17 i zmiany w 

poszczególnych przepisach

• Uchylono definicję właściwego organu, który każdorazowo
oznaczał organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, ustalane stosownie do
ich właściwości określonej w rozdziale 8. Prawa
budowlanego

• W to miejsce wprowadzono precyzyjne określenie
właściwego organu we wszystkich miejscach, w których to
pojęcie występowało



Zmiany w katalogu zwolnień od 
obowiązku uzyskania pozwolenia na 

budowę – art. 29

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających 
zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i 
wysokości nie większej niż 4,50 7 m

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, 
altan oraz, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów 
zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych 
obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 
powierzchni działki;

2d) wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym 
łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na 
każde 500 m2 powierzchni działki;



Zmiany w katalogu zwolnień od 
obowiązku uzyskania pozwolenia na 

budowę – art. 29

11) zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych krajowych i
wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;

11a) zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych
na tych drogach;

11b) przepustów o średnicy do 100 cm;

12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i
przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie
określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż
przed upływem 120 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w
zgłoszeniu;

27) instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz
użytkowanego budynku;



Zmiany w katalogu zwolnień od 
obowiązku uzyskania pozwolenia na 

budowę – art. 29

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych 
polegających na:

1aa) przebudowie budynków, innych niż budynki, o których mowa w ust. 
1, z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów 
konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem budynków, których projekty 
budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony 
przeciwpożarowej;

1b) przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów 
konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie 
prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych 
budynków;



Zmiany w katalogu zgłoszeń – art. 30

1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-2b 1 lit. b-d, pkt 1a-2b, 3, 3a, 
9, 11, 12, 14-17 14, 16, 

2a) wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, z wyjątkiem 
remontu obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga uzyskania 
pozwolenia na budowę; dotyczącego:

a)  budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,

b)  przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, 
których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę;

2b) wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 
1-2b 1 lit. b-d oraz pkt 2b, 3, 3a, 11, 12, 14-17 14, 16, 19, 19a, 20b i 28 oraz 
przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 11 i 12



Zmiany w zasadach sprzeciwu dla budowy na 
zgłoszenie – art. 30 i nast. 

5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem
zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ Organ
administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 30 21 dni od dnia
doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania
robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji
architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
5aa. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, wydać zaświadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza
możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 i 7, oraz uprawnia
inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Przepis ust. 5e stosuje się
odpowiednio.

Na podstawie art. 31 ust. 2 przepis ten stosuje się odpowiednio do
zgłoszenia rozbiórki budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz
nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość
od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości



Zmiany w regulacji tzw. nieistotnych odstąpień
od pozwolenia na budowę – art. 36a

5. Nieistotne Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na 
budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy stanowi 
odstąpienie w zakresie:
1) zakresu objętego projektem projektu zagospodarowania działki lub terenu;
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, 
szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a;
3) (uchylony),
4) (uchylony),
5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu
oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.
6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym 
odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5.
3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne;
4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
6) wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia 
na budowę lub do dokonania zgłoszenia:
a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub
b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.



Zmiany w regulacji tzw. nieistotnych 
odstąpień od pozwolenia na budowę – art. 

36a
5a. Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 
pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego 
obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w 
projekcie budowlanym;
2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, z wyjątkiem odstępstwa od 
projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z 
rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.
6. 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.



Pozwolenie na budowę dla tymczasowego 
obiektu budowlanego

• Art. 37a. 1. Inwestor może, przed upływem 180 dni od
dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu,
złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowę tymczasowego obiektu budowlanego, o którym
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12. Przepisy art. 32-36 stosuje
się odpowiednio.

• 2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust.
1, inwestor może powstrzymać się od rozbiórki lub
przeniesienia w inne miejsce tymczasowego
obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1
pkt 12, do czasu zakończenia postępowania w
przedmiocie pozwolenia na budowę.

• Wyjątek od zasady uprzedniego charakteru p.n.b.



Najistotniejsze zmiany procedur 
legalizacyjnych

Art. 48. 1. Właściwy organ nakazuje Organ nadzoru budowlanego nakazuje, z zastrzeżeniem ust.
2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo
wybudowanego
1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo
2) bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i
19a, albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia.
2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1:
1) jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:
a) ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi
aktami prawa miejscowego albo;
b) ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2) nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym
doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem
- właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych.
2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego
oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym
doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem, organ
nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych. Na
postanowienie przysługuje zażalenie.



Art. 49b. 1. Właściwy organ nakazuje Organ nadzoru budowlanego nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w 
drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo 
wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy 
organ organ administracji architektoniczno-budowlanej.
2. (74) Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego albo , w przypadku jego braku, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu i innymi aktami prawa miejscowego, oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-
budowlanych, właściwy organ w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie 
obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem, organ 
nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem - gdy budowa nie została zakończona - prowadzenie 
robót budowlanych oraz nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni wyznaczonym 
terminie:
1) dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 albo art. 30 ust. 2 i 3, albo art. 30 ust. 2 i 4;
2) projektu zagospodarowania działki lub terenu;
3) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie.



• W aktualnym stanie prawnym kwestia zgodności budowy z decyzją o warunkach
zabudowy została objęta wyłącznie unormowaniem art. 50 ust. 1 określającym
przesłanki wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych. Zgodnie z
tym przepisem organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem
prowadzenie robót budowlanych wykonywanych:

1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia lub
2) w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź
zagrożenie środowiska, lub
3) na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1, lub
4) w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu
na budowę, projekcie budowlanym lub w przepisach.
• Jeżeli wiec nie zachodzi przesłanka z pkt 4, to jest istotna niezgodność z

ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę, projekcie
budowlanym lub w przepisach, nie można wydać postanowienia o wstrzymaniu
robót budowlanych wykonywanych niezgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.



Zaświadczenie o braku sprzeciwu na 
zmianę sposobu użytkowania art. 71 ust. 

4c

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może
z urzędu przed upływem terminu, o którym mowa w
ust. 4 (30 dni), wydać zaświadczenie o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia
wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym
mowa w ust. 4, oraz uprawnia inwestora do zmiany
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego
części.



Zasady intertemporalne – art. 26 ustawy 
ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r.

1. W sprawach, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 5, wszczętych i 
niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w tym do zgłoszeń i 
zawiadomień, o których mowa w art. 30, art. 31, art. 54 i art. 71 ustawy zmienianej 
w art. 5, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie 
upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. W sprawach, o których mowa w art. 36a, art. 48 i art. 49b ustawy zmienianej w 
art. 5, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 
stosuje się art. 36a, art. 48 i art. 49b ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą.
3. Inwestor, który w trybie art. 37a ustawy zmienianej w art. 5 złożył wniosek o 
wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego, o którym 
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu 
dotychczasowym, przed upływem terminu, w którym obiekt ten, zgodnie z 
dotychczasowymi przepisami, powinien być rozebrany lub przeniesiony w inne 
miejsce, w przypadku gdy budowa została rozpoczęta przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy, może powstrzymać się od rozbiórki lub przeniesienia w inne 
miejsce tego obiektu do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie 
pozwolenia na budowę.



CZĘŚĆ I.
Zmiany w k.p.a.

• ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy
- Kodeks postępowania administracyjnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 12 maja
2017 r.)



Zmiany w zasadach ogólnych k.p.a.

Art. 7a. § 1. Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku
bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści
normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu
sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni
wpływ.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się:
1) jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności
jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego;
2) w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych.

Art. 7b. W toku postępowania organy administracji publicznej współdziałają ze sobą w zakresie
niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, mając na względzie
interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz sprawność postępowania, przy pomocy środków
adekwatnych do charakteru, okoliczności i stopnia złożoności sprawy.

Art. 8. § 1. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego
uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego
traktowania.
§ 2. Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki
rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.



Art. 15. Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, chyba 
że przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 16. § 1. Decyzje, od których nie służy odwołanie w 
administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich 
decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie 
postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych 
w kodeksie lub ustawach szczególnych.
§ 2. Decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z 
powodu ich niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie 
określonych w odrębnych ustawach.
§ 3. Decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, 
są prawomocne.



Załatwianie spraw

Art. 35. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o
dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o
fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się
postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później
niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca
od dnia otrzymania odwołania.
§ 3a. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie,
nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
§ 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3 3 i 3a.
§ 5. (13) Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia
postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony
albo z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 36. § 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w
przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony,
podając przyczyny zwłoki i, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie
do wniesienia ponaglenia.
§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w
załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.



Ponaglenie – nowe brzmienie art. 37
Art. 37. § 1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie 
wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
§ 3. Ponaglenie wnosi się:
1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.
§ 4. Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez 
zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie 
wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. 
Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego.
§ 5. Organ, o którym mowa w § 3, rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.
§ 6. Organ rozpatrujący ponaglenie wydaje postanowienie, w którym:
1) wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia 
postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;
2) w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:
a) zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli 
postępowanie jest niezakończone,
b) zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby 
także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.
§ 7. Organ rozpatrujący ponaglenie może z urzędu zmienić postanowienie, o którym mowa w § 6, wyznaczając 
dłuższy termin zakończenia postępowania, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub 
nowe dowody, wymagające dłuższego postępowania, nieznane w momencie wyznaczania terminu.
§ 8. W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 2, przepisów § 4, 6 i 7 nie stosuje się. W przypadku stwierdzenia 
bezczynności lub przewlekłości organ prowadzący postępowanie niezwłocznie załatwia sprawę oraz zarządza 
wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie 
środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.



Doręczenia – nowe brzmienie art. 49 i dodane 
art. 49a i 49b

Art. 49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach
organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis
szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art. 49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o
decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w
formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia
zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu
administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie
lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści
tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w
którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.



Art. 49a. Poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może
dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu
administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w
postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis
szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku
skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze
zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się
przepis art. 49 § 2.

Art. 49b. § 1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub
art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na
wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie,
niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania
wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i
formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi
dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej
formie.
§ 2. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być
udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ
powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis
decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.



Terminy – zmiana art. 57

§ 3a. Terminy określone w latach kończą się z
upływem tego dnia w ostatnim roku, który
odpowiada początkowemu dniowi terminu, a
gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było - w
dniu poprzedzającym bezpośrednio ten dzień.

§ 4. Jeżeli koniec terminu do wykonania
czynności przypada na dzień uznany ustawowo
za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa
następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od
pracy ani sobotą.



Wszczęcie postępowania 

Art. 64. § 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu 
wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na 
podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez 
rozpoznania.

§ 2. Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom 
ustalonym spełnia innych wymagań 
ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego 
do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że 
nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania 
bez rozpoznania.



Dowody – dodany art. 79a

Art. 79a. § 1. W postępowaniu wszczętym na żądanie 
strony, informując o możliwości wypowiedzenia się co do 
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, 
organ administracji publicznej jest obowiązany do 
wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie 
zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub 
wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji 
niezgodnej z żądaniem strony. Przepisy art. 10 § 2 i 3 
stosuje się.
§ 2. W terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do 
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, 
strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem 
wykazania spełnienia przesłanek, o których mowa w § 1.



Art. 81a. § 1. Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego
jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub
odebranie stronie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają
niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego,
wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się:
1) jeżeli w sprawie uczestniczą strony o spornych interesach lub
wynik postępowania ma bezpośredni wpływ na interesy osób
trzecich;
2) jeżeli przepisy odrębne wymagają od strony wykazania
określonych faktów;
3) jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne
interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa,
obronności lub porządku publicznego;
4) w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy
zawodowych.



Posiedzenie w trybie współdziałania

Art. 106a. § 1. Organ załatwiający sprawę może, z urzędu albo na wniosek
strony lub organu, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, zwołać
posiedzenie, jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia zajęcia stanowiska
(posiedzenie w trybie współdziałania).
§ 2. Organ załatwiający sprawę może zwołać posiedzenie w trybie
współdziałania przed upływem terminu do zajęcia stanowiska,
określonego w art. 106 § 3, a jeżeli przepis prawa przewiduje inny termin,
przed upływem tego terminu, tylko na wniosek organu, do którego
zwrócono się o zajęcie stanowiska.
§ 3. Organ załatwiający sprawę może wezwać strony na posiedzenie w
trybie współdziałania. Przepisy art. 90-96 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Zwołanie posiedzenia w trybie współdziałania nie zwalnia z
obowiązku rozpatrzenia ponaglenia, o którym mowa w art. 106 § 6.
Postanowienie, o którym mowa w art. 106 § 5, może zostać wpisane do
protokołu posiedzenia w trybie współdziałania.



Treść decyzji
Art. 107. § 1. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę 
wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie 
faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli 
decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione 
powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać 
ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.
Art. 107. § 1. Decyzja zawiera:
1) oznaczenie organu administracji publicznej;
2) datę wydania;
3) oznaczenie strony lub stron;
4) powołanie podstawy prawnej;
5) rozstrzygnięcie;
6) uzasadnienie faktyczne i prawne;
7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się 
odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania;
8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu 
upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu 
elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny;
9) w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu 
powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego - pouczenie o 
dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od 
powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo 
podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości 
ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.



Związanie organu wydanym 
rozstrzygnięciem

Art. 110. § 1. Organ administracji publicznej, który
wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej
doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks nie stanowi
inaczej.
§ 2. Organ administracji publicznej, w przypadku
milczącego załatwienia sprawy, jest związany
wydanym w tym trybie rozstrzygnięciem od dnia
następującego po dniu, w którym upływa termin
przewidziany na wydanie decyzji lub
postanowienia kończącego postępowanie albo
wniesienie sprzeciwu, o ile kodeks nie stanowi
inaczej.



Milczące załatwienie sprawy – dodany Rozdział 
8a

• Celem milczącego załatwienia sprawy jest przyspieszenie i
uproszczenie postępowania. Stanowi ono alternatywę dla tradycyjnego
modelu zakończenia postępowania decyzją, już dzisiaj obecnym np. w
przypadku tzw. interpretacji podatkowych albo budowy na zgłoszenie.
„Milczenie” organu, czyli brak decyzji po upływie terminu na
załatwienie sprawy, uznaje się za załatwienie tej sprawy w sposób w
całości uwzględniający żądanie strony.

• K.p.a. nie przesądza, w których postępowaniach tryb milczącego
załatwienia sprawy będzie miał zastosowanie – wynikać to będzie
z przepisów szczególnych.

• W k.p.a. określono 2 rodzaje milczącego załatwienia sprawy:
– Milczącą zgodę – tutaj organ musi w terminie ustawowym wnieść w drodze

decyzji sprzeciw, aby nie doszło do milczącego załatwienia sprawy

– Milczące zakończenie postępowania – tutaj organ musi w terminie ustawowym
wydać decyzję lub postanowienie kończące sprawę, aby nie doszło do
milczącego załatwienia sprawy



Wyłączenie zastosowania milczącego 
trybu załatwienia sprawy

• Postępowanie wznowieniowe

• Postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany ostatecznej 
decyzji przed organem, który wydał decyzję

• Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

• Postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany ostatecznej 
decyzji przed ministrem



Art. 122b. Za dzień wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie
w sprawie, o której mowa w art. 122a § 2 pkt 1, albo wniesienia sprzeciwu, o
którym mowa w art. 122a § 2 pkt 2, uznaje się dzień:
1) nadania sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w
sprawie za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo
2) doręczenia za pokwitowaniem sprzeciwu, decyzji lub postanowienia
kończącego postępowanie w sprawie przez pracowników organu administracji
publicznej lub inne upoważnione osoby, albo
3) wprowadzenia sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego
postępowanie w sprawie do systemu teleinformatycznego w przypadku, o którym
mowa w art. 391 albo art. 392.

Art. 122c. § 1. Milczące załatwienie sprawy następuje w dniu następującym po
dniu, w którym upływa termin przewidziany do wydania decyzji lub
postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu. W
przypadku gdy organ przed upływem terminu do załatwienia sprawy zawiadomi
stronę o braku sprzeciwu, milczące załatwienie sprawy następuje w dniu
doręczenia tego zawiadomienia.
§ 2. Jeżeli podanie nie spełnia wymagań wskazanych w przepisach lub jest
konieczne doprecyzowanie treści żądania, stosuje się przepis art. 64. Termin, o
którym mowa w art. 122a § 2, biegnie od dnia uzupełnienia braków lub
doprecyzowania treści żądania.



Art. 122f. § 1. Na wniosek strony organ administracji publicznej, w drodze postanowienia, wydaje 
zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy albo odmawia wydania takiego zaświadczenia.
§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, przysługuje zażalenie.
§ 3. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy zawiera:
1) oznaczenie organu administracji publicznej i strony lub stron postępowania;
2) datę wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy;
3) powołanie podstawy prawnej;
4) treść rozstrzygnięcia sprawy załatwionej milcząco;
5) datę milczącego załatwienia sprawy;
6) pouczenie o możliwości wniesienia zażalenia;
7) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu 
upoważnionego do wydania zaświadczenia, a jeżeli zaświadczenie zostało wydane w formie 
dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny.
§ 4. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy doręcza się wszystkim stronom w sprawie 
załatwionej milcząco.
§ 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1-4 do zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy 
stosuje się przepisy działu VII.



Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

Art. 127a. § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może 
zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, 
który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o 
zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Art. 130. § 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega 
wykonaniu.
§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
§ 4. Ponadto decyzja Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania, gdy jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub 
jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Postępowanie dowodowe przed organem 
II instancji

Art. 136. § 1. Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z
urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w
sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał
decyzję.
§ 2. Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a
konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej
rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu,
organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie
niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do
przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić
przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego
organowi, który wydał decyzję.
§ 3. Przepis § 2 stosuje się także w przypadku, gdy jedna ze stron zawarła w
odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy
postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia
sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od
dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego
wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania
wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli przeprowadzenie przez organ
odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do
rozstrzygnięcia sprawy byłoby nadmiernie utrudnione.



Decyzje organu II instancji
Art. 138. § 1. Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której:
1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co 
do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej 
instancji w całości albo w części, albo
3) umarza postępowanie odwoławcze.
§ 2. Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać 
sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta 
została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do 
wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując 
sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę 
przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.
§ 2a. Jeżeli organ pierwszej instancji dokonał w zaskarżonej decyzji błędnej 
wykładni przepisów prawa, które mogą znaleźć zastosowanie w sprawie, w 
decyzji, o której mowa w § 2, organ odwoławczy określa także wytyczne w 
zakresie wykładni tych przepisów.
§ 2b. Przepisu § 2 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 136 
§ 2 lub 3. Organ odwoławczy po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy wydaje 
decyzję, o której mowa w § 1 albo 4.



Zasady intertemporalne – art. 16 ustawy z dnia 
7 kwietnia 2017 r. 

Art. 16. Do postępowań administracyjnych wszczętych i
niezakończonych przed dniem wejścia niniejszej ustawy
ostateczną decyzją lub postanowieniem stosuje się przepisy
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z
tym że do tych postępowań stosuje się przepisy art. 96a-96n
(mediacja) ustawy zmienianej w art. 1.


