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I. Nazwa sprawy: 

Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych 
 

II. Miejsce złożenia dokumentów: 

Biuro Obsługi Klienta 
parter, pok. nr 8 
tel.: (74) 865–75–44 
Czas pracy:  
poniedziałek – piątek od 7:30 – 15:30 
Elektroniczna skrzynka podawcza 
dostępna pod adresem: 
www.epuap.gov.pl 

Formularze, druki  i wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie 

www.bip.powiat.klodzko.pl 

III. Wymagane dokumenty i dane opisowe objęte wnioskiem: 

Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo 
Załączniki do wniosku: 
1) 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, 
2) opinię organu wnioskującego wraz ze szczegółowym uzasadnieniem o konieczności   
wprowadzenia odstępstwa; 
3) propozycje rozwiązań zamiennych; 
4) w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji 
zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną 
konserwatorską - pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie 
wnioskowanego odstępstwa; 
5) w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego: 
a) ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz ekspertyzę 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 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593 oraz z 2020 r. poz. 
471) - 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; 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 2019 r. poz. - w 
6) w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych - pozytywną opinię w 
zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.  
    - oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika 

 

IV. Opłaty: 

          Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. 
Opłatę skarbową należy uiścić od wydanego upoważnienia – 17 zł. 
Opłatę należy uiścić w siedzibie Starostwa przy ul. Okrzei 1 albo bezpośrednio w kasie 
Urzędu Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, lub przelewem na konto 62 9588 0004 
7100 1010 2000 0020 z dopiskiem opłata skarbowa za: ...  

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/
http://www.bip.powiat.klodzko.pl/


V. Termin załatwiania: 

Do 1 miesiąca od uzyskania przez organ upoważnienia właściwego ministra do udzielania zgody na 
odstępstwo. 

VI. Sposób załatwiania: 

Postanowienie w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów 
techniczno – budowlanych 

VII. Miejsce załatwienia sprawy: 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1,  
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa, I piętro. 
Czas pracy: poniedziałek - piątek od 7:30 – 15:30 

VIII. Osoba odpowiedzialna: 

           Pracownicy merytoryczni wydziału 
 

IX. Podstawa prawna: 

1) art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 
2) art. 123 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

X. Tryb Odwoławczy: 

Na postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem 
organu wydającego postanowienie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia  

XI. Informacje dodatkowe: 

   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 użyteczności publicznej i mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego - ograniczenia dostępności dla potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, oraz nie może powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych 
i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. 
      Właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej po uzyskaniu upoważnienia ministra, 
który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia udziela bądź odmawia 
zgody na odstępstwo. Wniosek do ministra organ składa przed wydaniem decyzji  
o pozwoleniu na budowę. 
     W przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania istniejących 
obiektów budowlanych oraz w przypadku dostosowywania tych obiektów do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, w szczególności przy usuwaniu stanu zagrożenia życia ludzi, rozwiązania zamienne 
w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej stosuje się na podstawie zgody udzielonej w 
postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej, bez wymogu uzyskiwania zgody na odstępstwo, o której mowa w ust. 2. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. 
Aktualizacja dnia 1 lipca 2021 r. 


