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 Tarcza Antykryzysowa – nieruchomości, proces 
budowlany i KPA 

Dnia 16 maja 2020 r. weszła w życie część przepisów ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych 
ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Tarcza 3.0). 
Ustawa wprowadza zmiany m.in. w ustawie 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 („Ustawa o Tarczy”) oraz wprowadza szereg nowych rozwiązań stosowanych w 
czasie stanu epidemii. Poniżej przedstawiamy aktualizację Ustawy o Tarczy i najważniejsze zmiany w 
zakresie zagadnień nieruchomościowych, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, 
wynikające z Tarczy 3.0.  

PROCES BUDOWLANY 

Wyłączenie zasady wstrzymania biegu terminów procesowych i sądowych m.in. w postepowaniach 

administracyjnych we wszystkich sprawach.  

 
Przypominamy, że od dnia 18 kwietnia 2020 r. biegną terminy dotyczące m.in.: 

➢ procedur planistycznych dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

➢ wydania decyzji o warunkach zabudowy 

Nadal zawieszony jest obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii (a więc efektywnie od 14 marca 2020 r.): 

➢ dla tych kategorii obiektów, których budowa wymagała uzyskania pozwolenia na budowę oraz  
➢ w przypadku, gdy użytkowanie obiektu miałoby nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót 

budowlanych. 

Wnioski o pozwolenie na użytkowanie złożone wcześniej traktuje się jako zgłoszenia, a termin do zgłoszenia 

sprzeciwu liczy się od dnia wejścia w życie nowelizacji Ustawy o Tarczy. 

Nadal obowiązuje czasowe wyłączenie stosowania przepisów Prawa budowlanego do projektowania, 

budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub rozbiórki obiektów budowlanych niezbędnych do utrzymania 

ciągłości działania istotnych usług (np. telekomunikacyjnych, transportu, energii, gospodarski wodnej lub 

komunikacyjnej). 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 

Tarcza 3.0. nadal umożliwia organom wydawanie pism w postępowaniu administracyjnym w formie 

elektronicznej nawet wtedy, gdy: (i) strona lub uczestnik nie złożył podania w formie dokumentu 

elektronicznego (ii) nie wystąpiono do organu administracji publicznej o doręczenie elektroniczne (np. za 

pośrednictwem profilu zaufanego) lub (iii) nie wyrażono zgody na takie doręczenie. Stronie lub uczestnikowi 

postępowania dostarcza się wówczas wydruk pisma wydanego w formie elektronicznej. 

 

 

mailto:anna.wyrzykowska@wkb.pl


 

 

 Eksperci kancelarii WKB są do Państwa dyspozycji. 

Kontakt: Anna Wyrzykowska (anna.wyrzykowska@wkb.pl)  

ALERT | COVID-19 | TARCZA 

 

 
PODATKI / OPŁATY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

Obowiązuje wydłużony termin na wniesienie opłaty przekształceniowej i rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego nawet do końca 2020 r. w drodze rozporządzenia właściwego ministra. Rozszerzenie zwolnienia 

i odroczenia podatku od nieruchomości dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, lub wykorzystywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu epidemii COVID-

19. 

ZMIANY WPROWADZONE W TARCZY 3.0 

Odwieszenie i rozpoczęcie biegu terminów określonych przepisami prawa administracyjnego (np. terminy do 

wniesienia odwołania, wniosku o wznowienie postępowania, termin na usunięcie braków formalnych) oraz 

odwieszenie i rozpoczęcie biegu terminów procesowych i sądowych m.in. w:  

➢ postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych,  

➢ postępowaniach administracyjnych,  

a więc również postępowań w sprawie o wydanie decyzji niezbędnych w procesie inwestycyjnym: decyzji 

środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę i użytkowanie.  

Tym samym odwieszeniu ulegają lub rozpoczynają swój bieg wszystkie dotychczas zawieszone 

i nierozpoczęte terminy. Odwieszone terminy biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy 

3.0, a te których rozpoczęcie było wstrzymane, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie 

Tarczy 3.0. (uchylono art. 15 zzs i 15 zzr Ustawy o Tarczy).  
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