
Art. 50. 1. W przypadkach innych nic okreWlone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 właWciwy organ 
wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych: 
 1) bez wymaganego pozwolenia na budowC albo zgłoszenia lub 
 2) w sposób mog>cy spowodować zagrocenie bezpieczeMstwa ludzi lub mienia b>da zagrocenie 

Wrodowiska, lub 
 3) na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1, lub 
 4) w sposób istotnie odbiegaj>cy od ustaleM i warunków okreWlonych w pozwoleniu na budowC b>da w 

przepisach. 
2. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych nalecy: 

 1) podać przyczynC wstrzymania robót; 
 2) ustalić wymagania dotycz>ce niezbCdnych zabezpieczeM. 

3. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych mocna nałocyć obowi>zek przedstawienia, w 
terminie 30 dni od dnia dorCczenia postanowienia, inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych lub 
odpowiednich ocen technicznych b>da ekspertyz. 

4. Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci wacnoWć po upływie 2 miesiCcy od dnia 
dorCczenia, chyba ce w tym terminie zostanie wydana decyzja, o której mowa w art. 50a pkt 2 albo w art. 
51 ust. 1. 

5. Na postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych słucy zacalenie. 

Art. 50a. WłaWciwy organ w przypadku wykonywania robót budowlanych - pomimo wstrzymania ich 
wykonywania postanowieniem: 
 1) o którym mowa w art. 48 ust. 2 oraz w art. 49b ust. 2 - nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkC obiektu 

budowlanego lub jego czCWci; 
 2) o którym mowa w art. 50 ust. 1 - nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkC czCWci obiektu budowlanego 

wykonanego po dorCczeniu postanowienia albo doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu 
poprzedniego. 

Art. 51. 1. Przed upływem 2 miesiCcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust. 
1, właWciwy organ w drodze decyzji: 
 1) nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych b>da rozbiórkC obiektu budowlanego lub jego 

czCWci, b>da doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego albo 
 2) nakłada obowi>zek wykonania okreWlonych czynnoWci lub robót budowlanych w celu doprowadzenia 

wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, okreWlaj>c termin ich wykonania, 
albo 

 3) w przypadku istotnego odst>pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 
pozwolenia na budowC - nakłada, okreWlaj>c termin wykonania, obowi>zek sporz>dzenia i 
przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzglCdniaj>cego zmiany wynikaj>ce z 
dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz - w razie potrzeby - wykonania okreWlonych 
czynnoWci lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu 
zgodnego z prawem; przepisy dotycz>ce projektu budowlanego stosuje siC odpowiednio do zakresu 
tych zmian. 
2. W przypadku wydania nakazu, o którym mowa w art. 50a pkt 2, decyzje, o których mowa w ust. 1 

pkt 2 lub 3, wydaje siC po wykonaniu obowi>zku okreWlonego w tym nakazie. 
3. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właWciwy organ sprawdza wykonanie obowi>zku, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 2, i wydaje decyzjC: 
 1) o stwierdzeniu wykonania obowi>zku albo 
 2) w przypadku niewykonania obowi>zku - nakazuj>c> zaniechanie dalszych robót budowlanych b>da 

rozbiórkC obiektu lub jego czCWci, b>da doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. 
4. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właWciwy organ sprawdza wykonanie obowi>zku, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzjC w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia 
na wznowienie robót budowlanych albo - jeceli budowa została zakoMczona - o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego zamiennego. W decyzji tej nakłada siC obowi>zek uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
ucytkowanie. 



5. W przypadku niewykonania w terminie obowi>zku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, właWciwy organ 
wydaje decyzjC nakazuj>c> zaniechanie dalszych robót budowlanych b>da rozbiórkC obiektu lub jego 
czCWci, b>da doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. 

6. Przepisów ust. 4 i 5 dotycz>cych pozwolenia na ucytkowanie nie stosuje siC do robót budowlanych 
innych nic budowa b>da przebudowa obiektu budowlanego lub jego czCWci. 

7. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 stosuje siC odpowiednio, jeceli roboty budowlane, w 
przypadkach innych nic okreWlone w art. 48 albo w art. 49b, zostały wykonane w sposób, o którym mowa 
w art. 50 ust. 1. 

Art. 52. Inwestor, właWciciel lub zarz>dca obiektu budowlanego jest obowi>zany na swój koszt 
dokonać czynnoWci nakazanych w decyzji, o której mowa w art. 48, art. 49b, art. 50a oraz art. 51. 
 

 


