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Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-
budowlanych 

 
 
Podstawa prawna: 
 
Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z 
późniejszymi zmianami). 
 
W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów 
techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować 
zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 4 - ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno 
powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu 
środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. Właściwy organ, po uzyskaniu 
upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze 
postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo. 
 
Wymagane dokumenty: 
 

1. Wniosek o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 
2. Załączniki:  

• charakterystyka obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub 
terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości 
sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z 
uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy  

• szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa  
• propozycje rozwiązań zamiennych  
• 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 zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych zainteresowanych organów 
• upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora. 

 
Opłaty: 
Nie dotyczy 
 
 



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:  
 
W postępowaniu o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę. 
 


