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Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów 
budowlanych  

 
Podstawa prawna: 
 

Art. 28, art. 33, art. 34, art.35, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami). 
 
 

Wymagane dokumenty 
 
• Wniosek o pozwolenie na budowę 
• Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, 

pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz 
zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania 
projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na obszar Natura 2000; 

• Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 
• Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana 

zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
• Pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa 

w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane;  

• W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach 
zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o 
uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 
82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:  

o linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony 
dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,  

o przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci 
uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów 
morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku 
publicznego;  

• W przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:  
o wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 

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

marca 1985 r. o drogach publicznych;  
• umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem 

rewitalizacji.  



• W przypadku budowy obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może 
stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, 
rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub których projekty budowlane zawierają 
nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nieznajdujące 
podstaw w przepisach i Polskich Normach, należy dołączyć specjalistyczną opinię 
wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego 
ministra. 

• upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora 
 

 
Opłaty: 
 

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 
783 z późniejszymi zmianami). 

 
Miejsce złożenia i odbioru dokumentów: 
 

złożenie: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Otwocku: ul. Komunardów 10, 
Otwock - Świder 

odbiór:  Wydział Architektury i Budownictwa: ul. Komunardów 10, Otwock - Świder, 
pokój nr 15 

 
Termin załatwienia sprawy: 
 
Terminy załatwiania sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) 

• organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki, 
• niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w 

oparciu o dowody przedstawione przez stronę, 
• nie później niż w ciągu 1 miesiąca, sprawy wymagające postępowania 

wyjaśniającego, 
• nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania w sprawach 

szczególnie skomplikowanych. 
 
Jednostka organizacyjna Starostwa: 
 
Wydział Architektury i Budownictwa  
Otwock – Świder ul. Komunardów 10  
Telefon: (22) 788-15-34, (22) 779-29-29, (22) 788-15-35 (22), 779-62-56, (22) 788-15-37, 
(22) 788-14-65 
 
Godziny przyjęć interesantów: 

Poniedziałek - 815 - 1700 

Wtorek – piątek: 815 - 1400 

Środa - dzień bez przyjęć interesantów  
 

 
Tryb odwoławczy: 
 

Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do 
Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.   


