
Art. 49b. 1. WłaWciwy organ nakazuje, z zastrzeceniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkC obiektu 
budowlanego, lub jego czCWci, bCd>cego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego 
zgłoszenia b>da pomimo wniesienia sprzeciwu przez właWciwy organ. 

2. Jeceli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, a w szczególnoWci ustaleniami obowi>zuj>cego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego albo, w przypadku jego braku, ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, właWciwy organ 
wstrzymuje postanowieniem - gdy budowa nie została zakoMczona - prowadzenie robót budowlanych oraz 
nakłada na inwestora obowi>zek przedłocenia w terminie 30 dni: 
 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) zaWwiadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodnoWci budowy z ustaleniami 

obowi>zuj>cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowi>zuj>cego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
3. W przypadku niespełnienia obowi>zku, o którym mowa w ust. 2, stosuje siC przepis ust. 1. 
4. Jeceli zachodz> okolicznoWci, o których mowa w ust. 2, właWciwy organ, w drodze postanowienia, 

ustala wysokoWć opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje zacalenie. 
5. Do opłaty legalizacyjnej stosuje siC odpowiednio przepisy art. 59g, z tym ce wysokoWć opłaty w 

przypadku budowy, o której mowa w: 
 1) art. 29 ust. 1 pkt 7-11, 14, 15, 17 i 18 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4 - wynosi 2.500 zł; 
 2) art. 29 ust. 1 pkt 1-3, 5, 6, 12, 13, 16 i 19-21 - wynosi 5.000 zł. 

6. WłaWciwy organ, w przypadku gdy budowa nie została zakoMczona, po wniesieniu opłaty, o której 
mowa w ust. 5, zezwala, w drodze postanowienia, na dokoMczenie budowy. 

7. W przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej właWciwy organ wydaje decyzjC, o 
której mowa w ust. 1. 

 

Art. 30. 2. W zgłoszeniu nalecy okreWlić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych 
oraz termin ich rozpoczCcia. Do zgłoszenia nalecy doł>czyć oWwiadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 
pkt 2, oraz, w zalecnoWci od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a takce pozwolenia, uzgodnienia i 
opinie wymagane odrCbnymi przepisami. W razie koniecznoWci uzupełnienia zgłoszenia właWciwy organ 
nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszaj>cego obowi>zek uzupełnienia, w okreWlonym terminie, 
brakuj>cych dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji. 

3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, nalecy ponadto doł>czyć projekt 
zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta 
posiadaj>cego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w 
przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z 
podmiotem właWciwym do spraw zabezpieczeM przeciwpocarowych. 

4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nalecy ponadto przedstawić projekt 
zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadaj>cego wymagane uprawnienia 
budowlane. 

Art. 59g. 1. KarC, o której mowa w art. 59f ust. 1, właWciwy organ wymierza w drodze postanowienia, 
na które przysługuje zacalenie. Wpływy z kar stanowi> dochód budcetu paMstwa. 

2. Wymierzon> karC wnosi siC w terminie 7 dni od dnia dorCczenia postanowienia, o którym mowa w 
ust. 1, w kasie właWciwego urzCdu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tego urzCdu. 

3. W przypadku nieuiszczenia kary w terminie podlega ona Wci>gniCciu w trybie przepisów o 
postCpowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. Uprawnionym do c>dania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowi>zków, o których 
mowa w ust. 3, jest wojewoda. 

5. Do kar, o których mowa w ust. 1, stosuje siC odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póan. zm.8)), z tym ce 
uprawnienia organu podatkowego, z wyj>tkiem okreWlonego w ust. 1, przysługuj> wojewodzie. 



6. Organ właWciwy do wydania, zmiany, uchylenia lub stwierdzenia niewacnoWci postanowienia 
niezwłocznie przesyła kopiC wydanego postanowienia właWciwemu wojewodzie. 
 

 


