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I. Nazwa sprawy: 

 

Wydanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej 

nieruchomości (budynku, lokalu) celem wykonania robót budowlanych 

 
II. Miejsce złożenia dokumentów: 

 

Biuro Obsługi Klienta 

parter, pok. nr 8 

tel.: (74) 865–75–44 

Czas pracy:  

poniedziałek – piątek od 730 – 1530 

 

Elektroniczna skrzynka podawcza 

dostępna pod adresem: 

www.epuap.gov.pl 

Formularze, druki wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie 
www.bip.powiat.klodzko.pl 

           lub w formie cyfrowej poprzez generator wniosków na stronie: 

                    https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ 
 

III. Wymagane dokumenty i dane opisowe objęte wnioskiem: 

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości 

(budynku, lokalu) celem wykonania robót budowlanych: formularz do pobrania PB-14  

Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście  

do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany 

przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku  

lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy 

korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. 

W razie nieuzgodnienia warunków o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku,  

lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości rozstrzyga właściwy organ, w drodze decyzji. 

 

Załączniki do wniosku: 

Do wniosku należy dołączyć: 

• pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika 

• potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty 

wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

• inne dokumenty np. potwierdzające podjęcie próby uzyskania zgody właściciela na 

wejście do sąsiedniego budynku. 

Nie ma konieczności dołączania oryginalnych dokumentów podpisanych elektronicznie przez 

podmioty sporządzające te dokumenty. Powyższe dokumenty mogą być dołączone również w 

postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa oraz oświadczenia 

o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które składa się w oryginale, tj. 

w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

IV. Opłaty: 

Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej 

nieruchomości podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł (tabela Część I pkt 53 ustawy o opłacie 
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skarbowej), z wyłączeniem decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy  

o opłacie skarbowej). 

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika). 

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków. 

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) 

właściwy ze względu na siedzibę organu. 

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: ... 

V. Termin załatwiania: 

Do 14 dni od dnia złożenia wniosku 

 

VI. Sposób załatwiania: 

Decyzja administracyjna 

  

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 730 – 1530 

                                            

VIII. Osoba odpowiedzialna: 

Pracownicy merytoryczni wydziału 

 

IX. Podstawa prawna: 

art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 

  

X. Tryb Odwoławczy: 

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem 

organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

XI. Informacje dodatkowe: 

Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do 

sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany 

przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 

lokalu na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych 

obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.  

W razie nie uzgodnienia powyższych warunków organ administracji architektoniczno- 

budowlanej 

– na wniosek inwestora, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga,  

w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren 

sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku organ określa 

jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego 

budynku, lokalu lub nieruchomości. 

Inwestor po zakończeniu robót jest zobowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku 

korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych  

w Kodeksie cywilnym. 

 
 
 
 
 
 
 
Karta obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. 
Aktualizacja dnia 1 lipca 2021 r 

 


