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Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci

17 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw tekst ustawy z dnia 16 kwietnia 2020
r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 (tzw. Tarcza antykryzysowa 2.0.). W ustawie zawarto szereg zmian modyfikujących
przyjęte do tej pory rozwiązania, jak również nowe przepisy, które bezpośrednio dotyczą
pracy zawodowej architektów. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich wraz z
komentarzami. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z treścią całego aktu.

Dodatkowo wskazujemy istotne zmiany wprowadzone na mocy Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązujące od dnia 22
kwietnia 2020 r.

Rozszerzenie katalogu obiektów objętych szybką ścieżką administracyjną
W tzw. „pierwszej tarczy antykryzysowej” wprowadzono przepis, zgodnie z którym do
projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów
budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID19, nie stosuje się przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie zabytków oraz aktów planistycznych.
W takich sytuacjach, prowadzenie robót budowlanych oraz zmiana sposobu użytkowania
wymaga niezwłocznego poinformowania organu administracji architektonicznobudowlanej. Zwróćmy uwagę, że priorytetowa ścieżka dotyczy inwestycji związanych z
przeciwdziałaniem COVID-19 (a nie każdej inwestycji).
Na mocy „Tarczy 2.0.” przepis ten ma zastosowanie również do obiektów budowlanych
dotyczących utrzymania ciągłości działania istotnych usług, w szczególności w zakresie
telekomunikacji, łączności publicznej, transportu, świadczeń zdrowotnych, energii, handlu,
gospodarki wodnej lub kanalizacyjnej, oczyszczania ścieków, porządku publicznego,
obronności.
Dla ułatwienia poniżej przypominamy treść art. 12 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
ustawy z dn. 31 marca 2020 r. o zmianie tej ustawy, czyli tzw. pierwszej tarczy
antykryzysowej”

Treść zmiany:
„Art. 12b. Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów
budowlanych dotyczących utrzymania ciągłości działania istotnych usług, w szczególności w
zakresie telekomunikacji, łączności publicznej, transportu, świadczeń zdrowotnych, energii,

handlu, gospodarki wodnej lub kanalizacyjnej, oczyszczania ścieków, porządku publicznego,
obronności art. 12 stosuje się odpowiednio.”
Art. 12.
1. Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów
budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471) oraz aktów planistycznych, o których mowa w
tej ustawie, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2020 r. poz. 282), a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń
zdrowotnych, także przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Prowadzenie robót budowlanych oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wymagają niezwłocznego
poinformowania organu administracji architektoniczno-budowlanej.
3. W informacji, o której mowa w ust. 2, należy określić:
1)rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia - w
przypadku prowadzenia robót budowlanych;
2)dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w przypadku zmiany sposobu użytkowania.
4. Jeżeli prowadzenie robót budowlanych, o których mowa w ust. 2, powoduje zagrożenie życia
lub zdrowia ludzi, organ administracji architektoniczno-budowlanej, w drodze decyzji
podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, niezwłocznie ustala wymagania dotyczące
niezbędnych zabezpieczeń ich prowadzenia.
5. W przypadku prowadzenia robót budowlanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
których rozpoczęcie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestor jest obowiązany zapewnić
objęcie kierownictwa oraz nadzoru nad tymi robotami przez osobę posiadającą uprawnienia
budowlane w odpowiednich specjalnościach, o których mowa w art. 15a tej ustawy.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się:
1) warunku uzyskania opinii o celowości inwestycji, o której mowa w art. 95dd ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, jeżeli budowa, przebudowa lub remont są inwestycją w rozumieniu art. 95d ust.
1 tej ustawy;
2) przepisów § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, c oraz f, pkt 2 i 3 rozporządzenia wydanego na podstawie
art. 134 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,
z późn. zm.).

Zmiany w ustawie Prawo budowlane
Zmiana wprowadzona tzw. „Tarczą 2.0” ma na celu przyspieszenie procedur
administracyjnych, związanych z budową przenośnych masztów antenowych.
Wprowadzono do ustawy ich definicję legalną. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu,
zmiana ma umożliwić uruchamianie masztów niezwłocznie w sytuacji szczególnego
zagrożenia.
Treść zmiany:
„Art. 21. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z
późn. zm.5) ) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 3 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) przenośnym wolno stojącym maszcie antenowym – należy przez to rozumieć wszelkie
konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą,
rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na
gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją
radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu
i demontażu bez utraty wartości technicznej;”;

2)

w art. 29 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 12,
polegających na budowie i przebudowie przenośnych wolno stojących masztów
antenowych, w przypadku, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub
podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374 i 695).”;

3)

w art. 30 po ust. 5e dodaje się ust. 5f–5i w brzmieniu:
„5f. Do wykonywania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie
przenośnych wolno stojących masztów antenowych w przypadku, gdy inwestorem jest
podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 5, można przystąpić w terminie 3 dni roboczych
następujących po dniu doręczenia organowi administracji architektoniczno- -budowlanej
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
5g. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wnieść sprzeciw do
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5f, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia
wyłącznie w przypadku, gdy wykonanie robót budowlanych lub obiektu objętego
zgłoszeniem może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
5h. W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 5g, organ administracji
architektoniczno- -budowlanej zobowiązuje inwestora do wstrzymania wykonywania
robót budowlanych lub do rozbiórki obiektu.
5i. Przepisy art. 29 ust. 5 i 5f–5h stosuje się podczas stanu zagrożenia epidemicznego,
stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej.”.”

Wyjątki dotyczące wstrzymania biegu terminów
W tzw. „pierwszej Tarczy antykryzysowej” zamieszczono przepisy dotyczące wstrzymania
biegu terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach administracyjnych i
sądowoadministracyjnych. Ustawodawca zdecydował jednak, że należy wskazać katalog
wyłączeń od tej zasady. Wyłączenia te dotyczą głównie spraw określonych w ustawie o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawie o rewitalizacji a także ustawie o
ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji
towarzyszących w zakresie opiniowania projektów studium i aktów prawa miejscowego,
wydawania decyzji WZ i uchwał o lokalizacji inwestycji mieszkaniowych.

Treść zmiany wprowadzonej tzw. „Tarczą 2.0”:
46)

w art. 15zzs:

a)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie
dotyczy terminów:
1) opiniowania i uzgadniania projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, projektu planu miejscowego oraz projektu uchwały
ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, przez organy, o których mowa
odpowiednio w art. 11 pkt 5, art. 17 pkt 6, art. 37b ust. 2 pkt 3–7 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) opiniowania projektu gminnego programu rewitalizacji przez organy, o których mowa
w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730, 1696 i 2020);
3) o których mowa w art. 11 pkt 1, art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4) wydania decyzji, o których mowa w art. 59 ust. 1–2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
5) o których mowa w art. 7 ust. 4, 5, 10–15 i 18 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
(Dz. U. z 2020 r. poz. 219 i 471);
6) o których mowa w art. 6 ust. 4, art. 7 ust. 1, art. 17 ust. 4, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 3 i
3a, art. 19a ust. 3 i 6, art. 25a ust. 3, art. 27 ust. 2 i art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554, 1724 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284);
7) o których mowa w art. 4 ust. 4 i 7, art. 5 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 3 i 4, art. 22
ust. 4 i 7, art. 29 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 2 i art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 22 lutego
2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U.
poz. 630 oraz z 2020 r. poz. 284 i 471);

8) o których mowa w art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 3, art. 15 ust. 3 i art. 25 ust. 4
ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w
zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 191 i 284).”,”

Wyjątki co do milczącego załatwienia sprawy oraz wyrażenia stanowiska przez organ
Regulacje tzw. „pierwszej tarczy antykryzysowej” wprowadzały obowiązek nie rozpoczęcia
lub zawieszenie biegu terminów związanych z milczącym załatwieniem sprawy
8. Bieg terminu:
1) na milczące załatwienie sprawy,
2) w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji,
postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika
postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i
obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
3) na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z
wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997
r. – Ordynacja podatkowa
– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres, o którym mowa w ust. 1.
W tzw. „Tarczy 2.0” od nierozpoczęcia lub zawieszenia biegu terminów na milczące
załatwienie sprawy, jak również wyrażenie przez organ stanowiska przewidziano wyjątki
wyłączające tę ogólną zasadę.
Treść zmiany:
d) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 8, nie
dotyczy terminów na:
1) przedstawienie stanowiska lub warunków, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) zajęcie stanowiska lub wyrażenie opinii, o których mowa w art. 37b ust. 4 i 5 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3) zajęcie lub wyrażenie stanowiska, o których mowa w art. 53 ust. 5 i 5c oraz art. 60 ust.
1a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4) przedstawienie opinii, o której mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015
r. o rewitalizacji; 5) przekazanie opinii lub przedstawienie stanowiska, o których mowa w
art. 7 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;
6) wydanie opinii, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w
Świnoujściu, w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 22
lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;
7) uzgodnienia, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o
przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz art.
4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych
inwestycji w sektorze naftowym.”

Zrzeczenie się prawa do czynnego udziału w postępowaniu
Ustawa tzw. „Tarcza 2.0” wprowadza możliwość odstąpienia od zapewnienia stronom
czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz umożliwienia wypowiedzenia się
co do zebranych dowodów i materiałów w sytuacji zgodnego zrzeczenia się przez wszystkie
strony postępowania prawa do czynnego udziału w postępowaniu, które obejmuje m.in.
wypowiedzenie się co do zebranego materiału dowodowego (art. 10 § 1 k.p.a.) oraz
udostępnianie akt sprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie
dalej pozostaje w mocy § 2 art. 10 k.p.a., który umożliwia organowi odstąpienie od zasady
określonej w § 1 w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą
niepowetowaną szkodę materialną. Tak więc po wprowadzeniu nowych przepisów w
dalszym ciągu organ może z własnej inicjatywy uznać za konieczne odstąpienie od
wymogów art. 10 § 1 k.p.a, ale dodatkowo może też nastąpić to z inicjatywy stron.

Art. 15zzzzzn. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w szczególności,
gdy urząd administracji obsługujący organ administracji publicznej wykonuje zadania w
sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, organ administracji publicznej:
1) może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego także w przypadku, gdy wszystkie strony zrzekły
się swego prawa;
2) może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów
stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art.
20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę;
3) może przeprowadzić czynność w toku postępowania wymagającego zgodnie z
przepisami prawa osobistego stawiennictwa, również przez udostępnienie przez stronę
lub innego uczestnika postępowania swojego wizerunku w czasie rzeczywistym, za
pośrednictwem transmisji audiowizualnej, o ile przemawia za tym interes strony, a organ
prowadzący postępowanie wyraził na to zgodę.

Zmiany w pozwoleniu na użytkowanie
Zawieszono stosowanie art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane w czasie stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W związku z tym, co do określonych kategorii
obiektów (w tym budynków wielorodzinnych) nie trzeba - jak dotychczas - uzyskać
pozwolenia na użytkowanie, a jedynie zawiadomić o zakończeniu budowy. Jako że ma tu
zastosowanie art. 54 ustawy Prawo budowlane, organ ma 14 dni na zgłoszenie sprzeciwu w
drodze decyzji. Po tym okresie (jeśli organ nie wniesie sprzeciwu) można przystąpić do
użytkowania. Należy zwrócić uwagę, że wnioski o pozwolenie na użytkowanie, które złożone
zostały przed dniem wejścia w życie przepisu traktuje się jako zawiadomienie.
Treść zmiany:
68)

po art. 31zy dodaje się art. 31zy1 –31zy10 w brzmieniu:

„Art. 31zy1 . 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z
powodu COVID-19 przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.20) ) nie stosuje się, a wnioski o udzielenie
pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli nie
wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu
budowy o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
2.
W przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1, termin do zgłoszenia sprzeciwu w
drodze decyzji liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”.

Podejmowanie uchwał organów kolegialnych samorządu zawodowego architektów
Ustawodawca wprowadził powtórnie (takie rozwiązanie znalazło się już w „pierwszej Tarczy
antykryzysowej” możliwość podejmowania uchwał przez organy kolegialne samorządu
zawodowego architektów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Treść zmiany:
„Art. 31zy2 . W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19, kolegialne organy samorządu zawodowego architektów i
inżynierów budownictwa, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą
podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość lub w trybie obiegowym.”

Pozwolenia

na

budowę

i

zgłoszenia

wydawane

pomimo

ograniczeń

wprowadzonych w pracy urzędów.

W dniu 19 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19
kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w

związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 697). Jednocześnie uchylono
rozporządzenie z dnia 10 kwietnia br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 658).
Nowy akt wykonawczy wprowadza modyfikacje, co do wykonywania zadań przez urzędy
administracji publicznej, w zakresie bezpośrednio dotyczącym pracy zawodowej
architektów.

Ustawodawca zdecydował o wyszczególnieniu katalogu spraw, co do których postępowania
administracyjne mają być prowadzone bez względu na ograniczenia w pracy urzędu,
wprowadzone przez jego kierownika. Wśród tych spraw znalazły się m.in. te dotyczące
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprzeciwu od zgłoszenia, decyzji o warunkach
zabudowy, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzji o
usuwaniu drzew czy decyzji zakresie zgody wodnoprawnej. Zmiany co do wydawania
pozwoleń na budowę stosuje się od dnia 22 kwietnia 2020 r.
Postępowania w ww. sprawach mogą być prowadzone w sposób wyłączający
bezpośrednią obsługę interesantów (jeżeli taką decyzję podejmie kierownik urzędu)

Treść § 13
1. Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę
organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu
polegającym na wykonywaniu:
1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią
obsługę interesantów.
2. Do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:
[...]
7) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),
b) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. ? Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.5)),
c) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716 oraz z 2020 r.
poz. 471),
d) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, z późn. zm.6));

[...].
8) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na
podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471);
9) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284 i 695).
3. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, podejmuje,
z zastrzeżeniem ust. 2, kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką
organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, uwzględniając konieczność
zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze
ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia
w siedzibie urzędu lub jednostki.

