
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia .......... (poz. ………)  

 

WZÓR 

 WNIOSEK  

o wyrażenie zgody na  

odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych  

(PB-0) 

Podstawa prawna: Art. 7 i art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) oraz art. 

92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)1). 

Składający: organ administracji architektoniczno-budowlanej (m.in. starosta/prezydent miasta, wojewoda). 

 

1. WŁAŚCIWY MINISTER, KTÓRY ROZPATRUJE WNIOSEK 

………………………………………………………………………………………………………….... 

2. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ SKŁADAJĄCY 

WNIOSEK 
 

Nazwa i adres: …………………………………………………………………………………………… 

Adres skrzynki ePUAP
2)

: ……………………………………………………………………………… 

3. OZNACZENIE SPRAWY W ORGANIE ADMINSTRACJI ARCHITEKTONICZNO- 

BUDOWLANEJ 

Data wniosku: …………………………………………………………………………..……………….. 

Sygnatura nadana w organie administracji architektoniczno-budowlanej: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. TREŚĆ WNIOSKU 

Zwracam się o wydanie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-

budowlanych (proszę podać przepis rozporządzenia, którego dotyczy wnioskowane odstępstwo) 

...…………………............…...…………………...................................................................................... 

rozporządzenia (zaznaczyć właściwe): 

 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065, z późn. zm.); 

 Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania 

energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. poz. 271); 

 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 

poz. 1864, z późn. zm.); 



 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic 

kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744, z późn. zm.); 

 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 

987, z późn. zm.); 

 Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności 

Państwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 711); 

 Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1479, 

z późn. zm.); 

 Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 579); 

 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 1998 poz. 645); 

 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 81); 

 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych. (Dz. U. poz. 859, z późn. zm.); 

 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 124, z późn. zm.); 

 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz. U. poz. 735, z późn. zm.); 

 Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. poz. 116, z późn. zm.); 

 Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640); 

 Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące 

do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1853, z późn. zm.); 



 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. poz. 680); 

 Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 859); 

 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.( Dz. U. poz. 836, z późn. 

zm.); 

 Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków 

technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli 

hydrotechnicznych (Dz. U. poz. 1516).  

inne rozporządzenia 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. DANE INWESTYCJI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) 

Województwo: ...……………………………………………………………………………………….... 

Powiat: ……………………........................... Gmina: .………………..…………………………… 

Ulica: …………………………………………… Nr domu: ………….  Nr lokalu: ……..…. 

Miejscowość: ……………...................................................... Kod pocztowy: .……….…………..…….  

Identyfikator działki ewidencyjnej: ……………………………………………………………………... 

Zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać numer ewidencyjny działki, obręb 

ewidencyjny, arkusz mapy, jednostkę ewidencyjną. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

6. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

6.1. Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki objętej wnioskiem o odstępstwo oraz 

nieruchomości sąsiednich  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

6.2. Przeznaczenie terenu (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  

a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z decyzją  

o warunkach zabudowy lub decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego) 



……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

6.3. Opis zamierzenia inwestycyjnego i jego wpływu na środowisko lub nieruchomości sąsiednie 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

7. SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WPROWADZENIA 

ODSTĘPSTWA 

7.1. Przesłanki przemawiające za koniecznością wprowadzenia odstępstwa od przepisów techniczno-

budowlanych, w tym argumenty przemawiające za uznaniem przypadku za szczególnie uzasadniony 

oraz przyczyny braku możliwości zastosowania się do obowiązujących przepisów techniczno-

budowlanych 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

7.2. Opinia organu wnioskującego 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

8. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH (ROZWIĄZANIA ZASTĘPCZE 

REKOMPENSUJĄCE SKUTKI WPROWADZENIA ODSTĘPSTWA) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

9. ZAŁĄCZNIKI
3)

 

 Projekt zagospodarowania działki lub terenu.  

 Zagospodarowanie lub projekty zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.  

 W przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji 

zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną 

konserwatorską – pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie 

wnioskowanego odstępstwa. 

 W przypadku odstępstw od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego: 

a) ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz 

b) postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań 

ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961, z późn. zm.) – w przypadku obiektów budowlanych 

istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed 

pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

 W przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych – pozytywna opinia 

w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 

 Opinie innych zainteresowanych organów. 



 Inne 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….……………………. 

………………………………………………………………………………………….……………………. 

10. PIECZĄTKA I PODPIS ORGANU ORAZ DATA PODPISU 

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku składania wniosku w postaci papierowej. 

 

                                                
1) Dla miast na prawach powiatu. 
2) Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 
3) Właściwe zaznaczyć. 


