
Przykładami dokumentów wymaganych w ramach pierwszej transzy są: 

1) zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę, potwierdzone przez ten organ wraz z: oświadczeniem beneficjenta, 

że w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania budowy/robót budowlanych, 

właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, że 

nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania budowy/robót budowlanych. 

Załączniki te dotyczą operacji, na realizację których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, 

lecz dokument zgłoszenia zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych, 

niewymagających pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji budowlanej. 

Sposób realizacji zgłoszenia zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych, 

niewymagających pozwolenia na budowę oraz wykaz dokumentów załączanych wraz z tym 

zgłoszeniem określa ustawa Prawo budowlane. Na podstawie ww. dokumentów nastąpi 

sprawdzenie, czy zakres zgłoszonej budowy/robót odpowiada zakresowi budowy/robót 

objętych wnioskiem o przyznanie pomocy. 

SW nie może udzielić dofinansowania w zakresie budowy/robót budowlanych co do 

których nie zostało wykazane, że wykonane one zostaną zgodnie z obowiązującym 

prawem.  
Właściwy organ administracji budowlanej dokonuje oceny poprawności dokonanego 

zgłoszenia i zakresu robót, przyjmując zgłoszenie na zasadzie „milczącej zgody”. 

W przypadku, gdy okres pomiędzy datą doręczenia zgłoszenia do właściwego organu 

budowlanego a datą złożenia wniosku w SW jest dłuższy niż 21 dni, należy dołączyć 

Oświadczenie beneficjenta, ze w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania 

budowy/robót budowlanych – właściwy organ nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego 

zamiaru wykonania budowy/robót budowlanych – oryginał. 

W przypadku, gdy okres pomiędzy datą doręczenia zgłoszenia a datą złożenia wniosku w SW 

jest krótszy niż 21 dni, należy dołączyć kopię zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, 

że nie wnosi sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania budowy/robót budowlanych. 

Powyższe dokumenty powinny zostać dostarczone najpóźniej w terminie, określonym  

w wezwaniu do usunięcia braków. 

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych powinno zawierać potwierdzenie jego 

złożenia we właściwym urzędzie. 

2) zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – 

dokument wymagany w przypadku, gdy beneficjent planuje zmianę sposobu użytkowania 

obiektu budowlanego lub jego części. 

Uwaga: Prawomocne zgłoszenie będzie wymagane na płatności drugiej transzy płatności.  
Zmiana sposobu użytkowania następuje w trybie art. 71 ustawy Prawo budowlane. Jeżeli 

zmiana ta wymaga wykonania robót budowlanych i uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę, to rozstrzygniecie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji  

o pozwoleniu na budowę. Natomiast, jeżeli zmiana sposobu użytkowania wymaga zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych, to wniosek o zmianę sposobu użytkowania składa się 

wraz ze zgłoszeniem. 

Może wystąpić przypadek, kiedy np. w ramach operacji nie planuje się robót budowlanych, ale 

będzie konieczność zgłoszenia zmiany użytkowania obiektu budowlanego w części (np. 

przesłanka z art. 3 pkt 2 a Prawa budowlanego). 

W trakcie oceny wniosku nastąpi sprawdzenie, czy zmiana sposobu użytkowania budynku lub 

jego części zostały poprawnie zgłoszone, gdyż właściwy organ administracji budowlanej 

zobowiązany jest sprawdzić, czy warunki bezpieczeństwa: pożarowego, powodziowego, pracy, 

zdrowotnego, higieniczno-sanitarnego, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń 

dostosowane będą do planowanej zmiany sposobu użytkowania (planowanej działalności 

zmieniającej warunki dotychczasowego użytkowania). Zgłoszenie zmiany sposobu 



użytkowania musi być wykonane poprawnie i nie powoduje wydania decyzji o zmianie sposobu 

użytkowania, lecz odbywa się na zasadzie „milczącej zgody”. 

Należy mieć na uwadze, że zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 

dni, od dnia doręczenia kompletnego zgłoszenia, właściwy organ nie wniesie sprzeciwu  

w drodze decyzji. 

Na etapie składania wniosku o płatność drugiej transzy, istnieje obowiązek złożenia 

kompletnego zgłoszenia wraz z zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, że nie wniósł 

sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru zmiany sposobu użytkowania lub oświadczenie 

beneficjenta, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania, 

właściwy organ nie wniósł sprzeciwu.” 
 


