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ZA£O¯ENIA DO PROJEKTU USTAWY – PRAWO BUDOWLANE,
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektórych innych ustaw
(projekt, 12.06.2012 r.)
I. Wprowadzenie
Proces budowlany w Polsce jest regulowany przede wszystkim przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy – Prawo budowlane. Zasad¹ jest, ¿e
budowê obiektu budowlanego mo¿na rozpocz¹æ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowê. Co do zasady – decyzja ta wydawana jest na podstawie ustaleñ miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Od zasady tej ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przewiduje wyj¹tek – w razie braku planu miejscowego pozwolenie na budowê
mo¿e byæ wydane na podstawie ustaleñ zawartych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zwa¿ywszy
na fakt, ¿e rocznie jest wydawanych ok. 160 tys. decyzji o warunkach zabudowy i ok. 230 tys.
decyzji o pozwoleniu na budowê, to w¹tpliwym staje siê nazywanie tej procedury wyj¹tkiem od
zasady lokalizowania inwestycji na podstawie planu miejscowego. Inwestor bardzo czêsto nie
ma do czynienia z „przewidywaln¹ przestrzeni¹” – dopiero indywidualna decyzja administracyjna okreœla jak mo¿e byæ zagospodarowany dany teren, a zatem decyzja o warunkach zabudowy okreœla co i gdzie mo¿e byæ zbudowane. W takim modelu prowadzenie racjonalnej
gospodarki przestrzennej, dbanie o ³ad przestrzenny i przeciwdzia³anie zjawisku „nadmiernego
rozlewania i rozpraszania” zabudowy jest co najmniej mocno utrudnione. Ocena taka jest
wyra¿ona równie¿ w Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030.
Wymaga te¿ podkreœlenia, ¿e wydanie decyzji o pozwoleniu na budowê jest czêsto poprzedzone szeregiem innych aktów administracyjnych – ró¿norakich zgód, uzgodnieñ i stanowisk
uzyskiwanych najczêœciej w procesie projektowania budowlanego. W wielu przypadkach kompetencja organów administracji do wydawania aktów administracyjnych ma charakter blankietowy, zakres zgody czy uzgodnienia jest poddany daleko id¹cemu uznaniu administracyjnemu.
Funkcjonuj¹ca obecnie w Prawie budowlanym zasada, ¿e wszelkie roboty budowlane mo¿na
rozpocz¹æ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej, a wyj¹tki s¹ enumeratywnie wymienione w ustawie, oznacza potrzebê prowadzenia postêpowania administracyjnego
nawet w przypadku ma³o istotnych, nieoddzia³ywuj¹cych na otoczenie robót budowlanych czy
obiektów budowlanych. Ka¿de naruszenie prawa w trakcie budowy wymaga te¿ reakcji organu
nadzoru budowlanego w drodze aktu administracyjnego. Tak skonstruowany model rodzi uzasadnione poczucie przeregulowania procesu budowlanego i nadmiernego ograniczenia w³aœciciela
nieruchomoœci w korzystaniu z przynale¿nych mu praw.
Nale¿y te¿ podkreœliæ, ¿e obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane by³a nowelizowana kilkadziesi¹t razy, wskutek czego sprawia powa¿ne problemy
interpretacyjne tak dla inwestorów, jak i organów administracji publicznej.
Z uwagi na powy¿sze uznano za konieczne przygotowanie nowej ustawy – Prawo budowlane, która likwiduj¹c mankamenty obecnych przepisów podtrzyma jednoczeœnie dobre,
sprawdzone w praktyce regulacje. Odpowiednie zmiany bêd¹ wprowadzone równie¿ do innych
ustaw, a zw³aszcza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kwestie zwi¹zane z charakterystyk¹ energetyczn¹ budynku zostan¹ uregulowane w odrêbnym akcie prawnym. Nowe regulacje ustawowe oparte bêd¹ na nastêpuj¹cych podstawowych za³o¿eniach:
1) usprawnienie procesu inwestycyjnego, w tym uproszczenie procedur, i ograniczenie
rozstrzygniêæ administracyj nych;
2) podniesienie poziomu poszanowania ³adu przestrzennego, a w szczególnoœci zapobieganie rozpraszaniu zabudowy w tym wzmocnienie roli studium;
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3) wywa¿enie, w szeroko pojêtym procesie budowlanym, interesu publicznego i prywatnego;
4) stworzenie mechanizmów zachêcaj¹cych do inwestowania na terenach ju¿ do tego
przygotowanych, tj. obszarach urbanizacji wyposa¿onych w infrastrukturê techniczn¹:
drogi, podstawowe uzbrojenie terenu;
5) wprowadzenie mechanizmów ograniczaj¹cych mo¿liwoœæ zabudowy na terenach potencjalnie niebezpiecznych (zalewowych, osuwiskowych);
6) integracja przepisów reguluj¹cych proces inwestycyjny sytuowanych dotychczas w ró¿nych aktach;
7) podniesienie poziomu bezpieczeñstwa inwestowania i u¿ytkowania obiektów budowlanych.
Proponuje siê:
1) wprowadzenie katalogu lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego, do których nale¿eæ bêd¹: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz nowa kategoria aktu prawa miejscowego w zakresie zagospodarowania przestrzennego – miejscowe plany zabudowy, o uproszczonej procedurze sporz¹dzania, umo¿liwiaj¹ce
w uporz¹dkowany sposób uzupe³nianie istniej¹cej zabudowy;
2) WARIANT I:
przyjêcie zasady, ¿e budowaæ mo¿na na terenach przeznaczonych na ten cel w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego (miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego – mpzp lub miejscowe plany zabudowy – mpz), ale tak¿e na podstawie
przepisów ustawy, w tym Krajowych Przepisów Urbanistycznych (KPU), które obowi¹zywaæ bêd¹ na obszarach wyznaczonych w uchwale w sprawie wyznaczenia „obszarów
urbanistycznych”.
WARIANT II:
przyjêcie zasady, ¿e budowaæ mo¿na na terenach przeznaczonych na ten cel w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego (miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego – mpzp lub miejscowe plany zabudowy – mpz), ale tak¿e na podstawie
przepisów ustawy, w tym Krajowych Przepisów Urbanistycznych (KPU), obowi¹zuj¹cych na terenie ca³ej gminy.
3) zniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
4) wprowadzenie zasady, ¿e budowê mo¿na rozpocz¹æ na podstawie skutecznego zg³oszenia z do³¹czonym projektem budowlanym – ustawa zawieraæ bêdzie enumeratywn¹
listê wyj¹tków, tzn. jakie obiekty wymagaæ bêd¹ decyzji o pozwoleniu na budowê,
jakie zg³oszenia bez koniecznoœci przedk³adania projektu budowlanego, a jakie zwolnione zostan¹ ca³kowicie z reglamentacji administracyjno-prawnej;
5) wprowadzenie zasady, ¿e roboty budowlane inne ni¿ budowa nie wymagaj¹ pozwolenia ani zg³oszenia, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej (lista zamkniêta);
6) ograniczenie do niezbêdnego minimum liczby wymaganych pozwoleñ, zgód i uzgodnieñ poprzedzaj¹cych rozpoczêcie budowy;
7) WARIANT I:
zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego oraz odbioru poszczególnych etapów
budowy (w przypadku du¿ych i skomplikowanych obiektów budowlanych o szerokim
dostêpie ludzi) przez „stronê trzeci¹”, niezale¿n¹ od projektanta i inspektora nadzoru
technicznego;
WARIANT II:
zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego przez osoby posiadaj¹ce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnoœci oraz odbioru poszczególnych etapów
budowy (w przypadku wiêkszych budów) przez inspektorów nadzoru technicznego oraz
projektanta sprawuj¹cego nadzór projektowy, a w œlad za tym zaostrzenie zasad
odpowiedzialnoœci zawodowej;
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8) wprowadzenie zasady, ¿e nie ka¿de naruszenie prawa skutkuje wydaniem aktu administracyjnego przez nadzór budowlany – w przypadku braku zagro¿enia dla ¿ycia lub
zdrowia ludzi b¹dŸ mienia pierwsze dzia³anie nadzoru budowlanego mia³oby postaæ
wezwania do usuniêcia stanu niezgodnego z prawem (w drodze wpisu do dziennika
budowy);
9) przyst¹pienie do u¿ytkowania obiektu budowlanego bêdzie poprzedzone zawiadomieniem o zakoñczeniu budowy, a decyzja o pozwoleniu na u¿ytkowanie obiektu budowlanego bêdzie wymagana wy³¹cznie w przypadku zamiaru przyst¹pienia do u¿ytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót, b¹dŸ w procedurach legalizacyjnych;
10) legalizacjê samowoli budowlanej na dotychczasowych zasadach, przy czym wysokoœæ
op³aty legalizacyjnej ustalana bêdzie jako procent od wartoœci wzniesionego nielegalnie obiektu;
11) wprowadzenie zmian w organizacji nadzoru budowlanego, umo¿liwiaj¹ce zatrudnienie w organach stopnia podstawowego osób posiadaj¹cych uprawnienia budowlane we
wszystkich specjalnoœciach, a polegaj¹ce na wprowadzeniu na szczeblu podstawowym ok. 100 inspektoratów okrêgowych w miejsce dotychczasowych inspektoratów
powiatowych;
12) wprowadzenie do ustawy zasad sytuowania budynków na dzia³ce, co skutkowaæ bêdzie
zniesieniem mo¿liwoœci uzyskania odstêpstwa od przepisów techniczno-budowlanych w tym zakresie;
13) podtrzymanie sprawdzonych w praktyce rozwi¹zañ obecnie obowi¹zuj¹cych ustaw;
14) w zwi¹zku z wprowadzeniem rozwi¹zañ systemowych dotycz¹cych lokalizacji ponadlokalnych inwestycji liniowych oraz inwestycji koniecznych (szczególnie istotnych
z punktu widzenia interesów pañstwa), proponuje siê przyznanie inwestorowi swobody
wyboru procedury przy realizacji inwestycji objêtych „specustawami”. Inwestor bêdzie
decydowaæ, czy chce prowadziæ inwestycjê na zasadach okreœlonych w ustawie – Prawo
budowlane, czy w „specustawach”.

II. PRAWO BUDOWLANE
1.

Przepisy ogólne
1. Zakres przedmiotowy ustawy – ustawa ureguluje dzia³alnoœæ obejmuj¹c¹ sytuowanie
(lokalizowanie), projektowanie, budowê, utrzymanie i rozbiórkê obiektów budowlanych. Nie dotyczy zatem robót niezwi¹zanych z obiektem budowlanym (np. niektórych
robót ziemnych).
2. Zakres podmiotowy ustawy – ustawa okreœli prawa i obowi¹zki uczestników procesu
budowlanego (inwestor, projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru technicznego), w³aœcicieli obiektów budowlanych oraz okreœli zasady i zakres dzia³ania organów
administracji publicznej w tych dziedzinach (organy samorz¹du gminnego, organy administracji architektoniczno-budowlanej, organy nadzoru budowlanego).
3. Wy³¹czenia – ustawa nie bêdzie mia³a zastosowania do uregulowanych w przepisach
odrêbnych kwestii zwi¹zanych z:
1) wyrobiskami górniczymi;
2) podziemnymi muzeami górniczymi;
3) sk³adowiskami odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach;
4) urz¹dzeniami wodnymi, niebêd¹cymi obiektami budowlanymi, których wykonanie
wymaga pozwolenia wodnoprawnego.
4. Prawo budowlane podtrzyma zasadê, ¿e obiekt budowlany wraz ze zwi¹zanymi z nim
urz¹dzeniami budowlanymi powinien byæ projektowany, budowany i u¿ytkowany
w sposób wyra¿ony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniaj¹c m.in.: spe³nienie wymagañ podstawowych,
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5.
6.

7.

8.

9.
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warunki u¿ytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, mo¿liwoœæ utrzymania w³aœciwego stanu technicznego obiektu, poszanowanie wystêpuj¹cych w obszarze oddzia³ywania obiektu uzasadnionych interesów strony trzeciej.
Prawo budowlane pos³ugiwaæ siê bêdzie pojêciem „zgody budowlanej”, przez któr¹
nale¿y rozumieæ wszelkie instytucje prawne, umo¿liwiaj¹ce rozpoczêcie budowy, tzn.
decyzje o pozwoleniu na budowê, skuteczne zg³oszenie z i bez projektu budowlanego.
W Prawie budowlanym zawarta bêdzie zasada, ¿e zgoda budowlana jest wydawana na
podstawie ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zabudowy. Mo¿liwa jest jednak tak¿e budowa na terenach nieobjêtych
ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego
planu zabudowy, pod warunkiem zgodnoœci z przepisami powszechnie obowi¹zuj¹cymi.
Takie przepisy to przede wszystkim przepisy Prawa budowlanego, a w szczególnoœci
przepisy okreœlaj¹ce zasady sytuowania obiektów budowlanych w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Krajowe Przepisy Urbanistyczne
(KPU). Tym samym likwidacji ulegnie instytucja decyzji o warunkach zabudowy, co
zniesie uznaniowy charakter zgody na usytuowanie obiektu – wprowadzaj¹c w to
miejsce powszechnie obowi¹zuj¹ce regu³y. Regulacja ta ma na celu zapewnienie „przewidywalnoœci przestrzeni” dla inwestorów.
Przepisy KPU oparte bêd¹ na nastêpuj¹cych podstawowych za³o¿eniach:
1) dostêpnoœæ dzia³ki – bezpoœredni dostêp do istniej¹cej drogi publicznej z mo¿liwoœci¹ wykonania zjazdów; bezpoœredni dostêp do uzbrojenia niezbêdnego dla
prawid³owego u¿ytkowania obiektu;
2) wielkoœæ dzia³ki w proporcji do projektowanej powierzchni zabudowy powinna
zapewniaæ zachowanie wymaganej powierzchni biologicznie czynnej;
3) okreœli siê dopuszczaln¹ powierzchniê obiektu budowlanego w relacji do ca³kowitej powierzchni dzia³ki;
4) na terenach niewyposa¿onych w sieci kanalizacyjne i wodoci¹gowe nale¿y okreœliæ
minimalne rozmiary dzia³ek, na których mog¹ byæ sytuowane studnie, szczelne
zbiorniki na nieczystoœci, ewentualnie przydomowe oczyszczalnie œcieków;
5) miejsca parkingowe wy³¹cznie na dzia³ce, na której przewidziane jest sytuowanie
obiektu z okreœleniem minimalnej wymaganej liczby miejsc, w zale¿noœci od funkcji i wielkoœci obiektu;
6) niedopuszczalna bêdzie budowa na terenach potencjalnie niebezpiecznych (zalewowych, osuwiskowych);
7) mo¿liwa bêdzie realizacja inwestycji liniowych o znaczeniu lokalnym w istniej¹cych
pasach drogowych i obszarze kolejowym.
Na wniosek inwestora wójt, burmistrz albo prezydent miasta potwierdza zgodnoœæ zamierzenia inwestycyjnego z Krajowymi Przepisami Urbanistycznymi. Milczenie organu
przez 14 dni bêdzie oznaczaæ brak sprzecznoœci. W razie wyst¹pienia sprzecznoœci wójt
stwierdzi to w drodze decyzji administracyjnej, wskazuj¹c w niej zakres sprzecznoœci.
Organem odwo³awczym bêdzie SKO. Rozporz¹dzenie okreœli wzór wniosku o potwierdzenie zgodnoœci zamierzenia inwestycyjnego z KPU.
W Prawie budowlanym bêd¹ te¿ zawarte zasady:
1) prawo zabudowy – prawo zabudowy nieruchomoœci gruntowej, je¿eli jest to zgodne z przepisami powszechnie obowi¹zuj¹cymi, w tym z mpzp lub mpz albo KPU,
na podstawie zgody budowlanej (niewniesienie sprzeciwu lub decyzja o pozwoleniu na budowê);
2) budowa obiektu budowlanego wymagaæ bêdzie zg³oszenia, a pozwolenie w drodze
decyzji bêdzie wymagane tylko w przypadkach okreœlonych w ustawie; roboty
budowlane inne ni¿ budowa, co do zasady, nie podlegaj¹ reglamentacji administracyjnoprawnej, poza przypadkami wymienionymi w ustawie;

Akty prawne
3) zasady zagospodarowania terenu inwestycji okreœla ustawa, ale zasady te mog¹ byæ
inaczej okreœlone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
miejscowym planie zabudowy;
4) ustawa zawiera listê obiektów budowlanych, które mog¹ byæ realizowane wy³¹cznie na terenach objêtych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
a) maj¹cych istotny wp³yw na œrodowisko – w za³¹czniku do ustawy zostanie
okreœlona lista takich obiektów,
b) o wysokoœci powy¿ej 25 m,
c) o powierzchni zabudowy powy¿ej 3 tys. m2,
d) handlowe (wielkopowierzchniowe) o powierzchni zabudowy powy¿ej 2 tys. m2,
5) dane adresowe stron ustala siê na podstawie ewidencji gruntów.
10. Do ustawy z przepisów techniczno-budowlanych zostan¹ przeniesione zasady sytuowania (lokalizacji) budynków (co oznacza zniesienie w tym zakresie instytucji odstêpstwa
od przepisów techniczno-budowlanych):
1) budynek o wys. poni¿ej 12 m – 1,5 m od granicy œcian¹ pe³n¹ lub 4 m œcian¹ z otworami, w granicy na zasadzie wzajemnoœci;
2) budynek o wys. powy¿ej 12 m – 35 m – 1/3 wysokoœci od granicy;
3) budynek o wys. powy¿ej 35 m – 1/2 wysokoœci od granicy;
4) dopuszczalne mniejsze odleg³oœci, je¿eli nie naruszaj¹ przepisów odrêbnych i s¹siad
wyrazi³ notarialn¹ zgodê.
11. W przypadku inwestycji, dla realizacji których uchwalono ustawy szczególne (tzw.
„specustawy”), jako zasadê wprowadzi siê, ¿e inwestor zdecyduje, czy chce prowadziæ
inwestycjê na zasadach okreœlonych w niniejszej ustawie, czy w „specustawach”.
12. Niezbêdne bêdzie wprowadzenie instrumentów, które zapewni¹ mo¿liwoœæ przeprowadzenia oceny wp³ywu planowanego do realizacji zamierzenia budowlanego, na
formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z póŸn. zm.), a tak¿e na ich
otuliny (je¿eli je posiadaj¹).
2.

Lokalizacja obiektów liniowych o znaczeniu ponadlokalnym w przypadku braku
mpzp
1. Mo¿liwa bêdzie budowa obiektów liniowych o znaczeniu ponadlokalnym na terenach
nieobjêtych ustaleniami mpzp po uprzednim uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej, wydawanej przez wojewodê.
2. Ustawa okreœli tryb przygotowywania i opiniowania wniosku, prowadzenia postêpowania administracyjnego i wydawania decyzji lokalizacyjnej.
3. Decyzja lokalizacyjna powinna zawieraæ:
1) ustalenie lokalizacji obiektu,
2) warunki wynikaj¹ce z przepisów szczególnych,
3) w razie potrzeby:
a) podzia³ nieruchomoœci,
b) linie rozgraniczaj¹ce,
c) wyznaczenie nieruchomoœci lub ich czêœci, które mog¹ byæ wyw³aszczone lub
na których mo¿e byæ ustanowione ograniczone prawo rzeczowe na potrzeby
obiektu liniowego,
d) w przypadku dróg publicznych lub linii kolejowych – wymagania dot. powi¹zania drogi (linii) z innymi drogami publicznymi (z okreœleniem ich kategorii),
liniami kolejowymi i lotniskami.
4. Decyzja lokalizacyjna bêdzie wa¿na 6 lat i bêdzie mog³a byæ przeniesiona na inny podmiot.
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5. Organem odwo³awczym w sprawach lokalizacji bêdzie minister w³aœciwy do spraw
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
6. W postêpowaniu przed organem odwo³awczym oraz s¹dem administracyjnym nie bêdzie mo¿na uchyliæ ani stwierdziæ niewa¿noœci decyzji lokalizacyjnej w ca³oœci, je¿eli
wad¹ dotkniêta bêdzie tylko czêœæ decyzji dotycz¹ca okreœlonego odcinka obiektu
liniowego lub okreœlonej nieruchomoœci.
3.
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Przygotowanie budowy
1. Ustawa bêdzie stanowiæ, ¿e budowê mo¿na rozpocz¹æ po uzyskaniu zgody budowlanej,
która co do zasady bêdzie mia³a formê akceptacji zg³oszenia zamiaru wybudowania
okreœlonego obiektu budowlanego (milcz¹ca zgoda), albo – je¿eli ustawa tak stanowi –
na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowê. W ustawie zostanie przewidziany
równie¿ katalog budów, których realizacja bêdzie mog³a nast¹piæ bez zgody budowlanej. Proces przygotowania inwestycji budowlanej inicjowany bêdzie przez dokonanie
zg³oszenia zamiaru budowy obiektu budowlanego albo przez z³o¿enie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowê.
2. Kieruj¹c siê tezami zawartymi w orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego, wprowadzi
siê podzia³ obiektów na grupy, w stosunku do których postawione s¹ ró¿ne wymagania
formalne. Jako zasadê ustanowi siê, ¿e zgoda budowlana bêdzie mia³a postaæ zg³oszenia z projektem budowlanym, a ponadto ustali siê katalogi obiektów, których budowê
mo¿na rozpocz¹æ:
1) bez zgody budowlanej;
2) na podstawie zg³oszenia bez projektu budowlanego;
3) na podstawie pozwolenia na budowê.
3. W zg³oszeniu z projektem budowlanym bêdzie nale¿a³o okreœliæ usytuowanie i rodzaj
obiektu budowlanego, a tak¿e zamierzony termin rozpoczêcia budowy. Do zg³oszenia
trzeba bêdzie do³¹czyæ trzy egzemplarze projektu budowlanego (chyba ¿e ustawa
zwalnia z tego obowi¹zku – wówczas w zale¿noœci od potrzeb odpowiednie szkice lub
rysunki) wraz z wymaganymi przepisami decyzjami, uzgodnieniami, opiniami lub
sprawdzeniami.
4. Projekt budowlany bêdzie móg³ sporz¹dzaæ wy³¹cznie projektant posiadaj¹cy odpowiednie uprawnienia budowlane i nale¿¹cy do w³aœciwej izby samorz¹du zawodowego.
Projekt budowlany, oprócz elementów wymaganych dotychczas, powinien zawieraæ
równie¿ wskazanie etapów budowy, po zrealizowaniu których nale¿y dokonaæ odbioru
robót przez odbieraj¹cego etapy budowy. W rozporz¹dzeniach ministra w³aœciwego do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, okreœlone zostan¹:
– szczegó³owy zakres i forma projektu budowlanego, przy czym zawartoœæ projektu
budowlanego bêdzie zró¿nicowana w zale¿noœci od rodzaju oraz od stopnia skomplikowania obiektu budowlanego,
– rodzaje obiektów budowlanych, których projekt wymaga sprawdzenia, a ich budowa – odbioru etapów (sprawdzanie projektów oraz odbiory powinny dotyczyæ
wy³¹cznie wiêkszych obiektów o znacznym oddzia³ywaniu na otoczenie, lub z których bêdzie korzystaæ wiêksza liczba ludzi) oraz etapy budowy, po których musi
odbyæ siê obligatoryjny odbiór robót.
5. Ustawa precyzyjnie okreœli obowi¹zki starosty (organu aab), przyjmuj¹cego zg³oszenie. Starosta bêdzie sprawdza³:
1) prawid³owoœæ trybu i kompletnoœæ zg³oszenia,
2) kompletnoœæ projektu budowlanego,
3) sporz¹dzenie projektu budowlanego przez osobê posiadaj¹c¹ wymagane uprawnienia budowlane i nale¿¹c¹ do w³aœciwej izby samorz¹du zawodowego,
4) posiadanie wymaganych decyzji, opinii, uzgodnieñ, pozwoleñ lub sprawdzeñ;
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5) zgodnoœæ usytuowania obiektu budowlanego albo projektu zagospodarowania
dzia³ki lub terenu z przepisami powszechnie obowi¹zuj¹cymi, w tym z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub mpz, je¿eli dotycz¹ one
tej dzia³ki lub terenu,
6) prawid³owoœæ okreœlenia w projekcie budowlanym obszaru oddzia³ywania obiektu.
Starosta w terminie 30 dni od dnia otrzymania zg³oszenia, wyda inwestorowi dziennik
budowy upowa¿niaj¹cy do rozpoczêcia budowy (chyba ¿e budowa nie wymaga dziennika), albo wniesie, w drodze decyzji, sprzeciw. Je¿eli w tym terminie starosta nie wyda
dziennika budowy albo nie wniesie sprzeciwu, inwestor bêdzie móg³ rozpocz¹æ budowê, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego. Inwestor bêdzie obowi¹zany
wówczas rejestrowaæ przebieg budowy. Wojewoda wymierzy natomiast staroœcie,
w drodze postanowienia, na które przys³uguje za¿alenie, karê w wysokoœci 500 z³ za
ka¿dy dzieñ zw³oki w wydaniu dziennika budowy. W przypadku obiektów niewymagaj¹cych projektu budowlanego oraz dziennika budowy, ich budowê bêdzie mo¿na rozpocz¹æ, je¿eli w terminie 30 dni od dnia dorêczenia zg³oszenia starosta nie wniesie,
w drodze decyzji, sprzeciwu.
Inwestor przed³o¿y jeden egzemplarz projektu budowlanego w celu ostemplowania
oraz do³¹czy dwa egzemplarze na noœnikach elektronicznych w formacie do odczytu –
jeden dla organu aab, drugi dla organu nadzoru budowlanego.
Minister w³aœciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wzór zg³oszenia budowy oraz zaœwiadczenia o braku
sprzeciwu, wniosku o pozwolenie na budowê oraz decyzji o pozwoleniu na budowê.
W razie koniecznoœci uzupe³nienia zg³oszenia lub projektu budowlanego starosta na³o¿y na inwestora, w drodze postanowienia, obowi¹zek uzupe³nienia, w terminie 6 miesiêcy od dnia dorêczenia postanowienia, braków w zg³oszeniu lub projekcie budowlanym.
Postanowienie bêdzie mo¿na wydaæ tylko raz i bêdzie przys³ugiwaæ na nie za¿alenie. W takim przypadku termin do wniesienia sprzeciwu bêdzie liczy³ siê od dnia uzupe³nienia
zg³oszenia lub projektu budowlanego.
Starosta wniesie sprzeciw, w drodze decyzji, je¿eli:
1) zg³oszenie bêdzie dotyczy³o budowy objêtej obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia
na budowê;
2) projekt zagospodarowania dzia³ki lub terenu bêdzie niezgodny z przepisami powszechnie obowi¹zuj¹cymi, w tym z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub miejscowego planu zabudowy, b¹dŸ, w razie ich braku, z KPU;
3) projekt architektoniczno-budowlany bêdzie niezgodny z ustaleniami mpzp lub mpz;
4) projektowany obiekt mo¿e byæ wzniesiony wy³¹cznie na podstawie ustaleñ mpzp,
a dla danego terenu nie uchwalano takiego planu;
5) starosta na³o¿y³ obowi¹zek uzupe³nienia projektu budowlanego lub zg³oszenia,
a obowi¹zek ten nie zosta³ wykonany albo zosta³ wykonany nieprawid³owo.
Starosta bêdzie móg³ wnieœæ sprzeciw, w drodze decyzji, je¿eli budowa mo¿e spowodowaæ zagro¿enie bezpieczeñstwa ludzi lub mienia b¹dŸ œrodowiska. O skutecznoœci
wniesienia sprzeciwu zadecyduje data jego nadania w polskiej placówce pocztowej
operatora publicznego. Zg³oszenie sprzeczne z wymaganiami okreœlonymi w ustawie
nie wywo³uje skutków prawnych. W przypadku rozpoczêcia budowy organ nadzoru
budowlanego bêdzie prowadzi³ postêpowanie naprawcze.
Nie bêdzie wymagana zgoda budowlana dla budowy niewielkich obiektów budowlanych (wiêkszoœæ obiektów wymienionych w dotychczasowym art. 29 ust. 1).
Bêdzie wymagane zg³oszenie, ale bez sporz¹dzenia projektu budowlanego i prowadzenia dziennika budowy, dla budowy niewielkich obiektów, jednak nieco wiêkszych
lub maj¹cych wiêkszy wp³yw na otoczenie ni¿ niewymagaj¹ce zgody budowlanej (po-
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zosta³e obiekty wymienione w dotychczasowym art. 29 ust. 1). W tym przypadku bêdzie stosowana odpowiednio procedura dot. zg³oszenia z projektem.
W postêpowaniu administracyjnym poprzedzaj¹cym wydanie pozwolenia na budowê
zostnie:
1) podtrzymana zasada, ¿e nie mo¿na odmówiæ wydania pozwolenia, je¿eli s¹ spe³nione wymagania ustawowe,
2) wprowadzona mo¿liwoœæ opatrzenia decyzji (na ¿¹danie inwestora) klauzul¹ wykonalnoœci,
3) wprowadzona mo¿liwoœæ (na ¿¹danie inwestora) wydania decyzji o pozwoleniu na
budowê inwestycji, które z mocy ustawy takiego pozwolenia nie wymagaj¹.
Wymagania dotycz¹ce projektu budowlanego, okreœlone dla zg³oszenia z projektem,
bêd¹ mia³y zastosowanie równie¿ w postêpowaniu dot. pozwolenia na budowê.
Pozwolenie na budowê w drodze decyzji wymagane bêdzie dla budowy obiektów budowlanych o znacznych rozmiarach lub znacznym wp³ywie na otoczenie, takich jak:
1) których sytuowanie (lokalizacja) jest mo¿liwe wy³¹cznie na podstawie ustaleñ mpzp;
2) wymagaj¹cych przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko;
3) o wysokoœci powy¿ej 12 m;
4) o kubaturze przekraczaj¹cej 5000 m3;
5) o rozpiêtoœci podpór konstrukcyjnych powy¿ej 12 m,
6) których obszar oddzia³ywania wykracza poza granice dzia³ki;
7) liniowych o znaczeniu ponadlokalnym;
8) inwestycje konieczne.
Rada Ministrów okreœli, wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych, wymagane uzgodnienia,
opinie i sprawdzenia projektu budowlanego, ich zakres oraz formê i tryb dokonywania.
Ustawa okreœli te¿ prawa i obowi¹zki projektanta – w sposób w zasadzie odpowiadaj¹cy dotychczasowym regulacjom. Do obowi¹zków projektanta bêdzie dodatkowo
nale¿a³o okreœlenie obszaru oddzia³ywania obiektu, co bêdzie mia³o bardzo istotny
wp³yw na okreœlenie formy prawnej zgody budowlanej (zg³oszenie czy pozwolenie na
budowê). Zmienia siê nazwê „nadzoru autorskiego” (co sugerowa³o, ¿e jest to instytucja z zakresu prawa autorskiego, podczas gdy w rzeczywistoœci by³ to nadzór projektanta – niekoniecznie autora projektu – nad przebiegiem budowy) na „nadzór projektowy”.
Nadzór projektowy bêdzie sprowadza³ siê do kwestii istotnych z punktu widzenia
procesu budowlanego, czyli do kontroli zgodnoœci wykonywania obiektu budowlanego z zatwierdzonym projektem budowlanym; nie bêdzie odnosi³ siê do kwestii
regulowanych na gruncie ustawy o prawach autorskich.
WARIANT I:
Sprawdzenia projektu budowlanego bêdzie móg³ dokonywaæ wy³¹cznie sprawdzaj¹cy,
który bêdzie:
1) wpisany do rejestru prowadzonego przez ministra w³aœciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej;
2) posiada³ odpowiednie uprawnienia budowlane lub zatrudnia³ osoby takie uprawnienia posiadaj¹ce;
3) posiada³ ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci cywilnej.
Wpis do rejestru bêdzie dokonywany w drodze decyzji na wniosek zainteresowanego, po
przeprowadzeniu odpowiedniego postêpowania wyjaœniaj¹cego. Wpis bêdzie odp³atny
i dokonywany na czas okreœlony (5 lat). W decyzji o wpisie okreœli siê dopuszczalny
zakres sprawdzeñ projektu lub odbiorów etapów budowy. Wykreœlenie z rejestru nast¹pi
w razie up³ywu wa¿noœci wpisu, utraty uprawnieñ lub ubezpieczenia b¹dŸ powa¿nego
naruszenia przepisów.
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WARIANT II:
Sprawdzenia projektu budowlanego bêd¹ mog³y dokonywaæ wy³¹cznie osoby
posiadaj¹ce odpowiednie uprawnienia budowlane. Sprawdzenie projektu zapewnia
projektant. Projektant i sprawdzaj¹cy ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ (ka¿dy osobno)
za projekt. Zaostrzeniu ulegn¹ zasady odpowiedzialnoœci zawodowej – do utraty
uprawnieñ budowlanych w³¹cznie w przypadku sprawdzaj¹cego, który zaakceptowa³
projekt niezgodny z prawem lub sztuk¹ budowlan¹.
18. Zgodê budowlan¹ bêdzie mo¿na w ka¿dym czasie przenieœæ na nowego inwestora, co
potwierdzi wy³¹cznie, z³o¿one pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej, jego oœwiadczenie o przejêciu praw i obowi¹zków dotychczasowego inwestora.
19. Starosta bêdzie prowadzi³ jawny rejestr zg³oszeñ budowy, wniosków o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowê i udzielonych zgód budowlanych. Rejestr prowadzony bêdzie
w formie elektronicznej. Dane wprowadzane bêd¹ do rejestru i przesy³ane drog¹ elektroniczn¹ do wojewody na bie¿¹co. Minister w³aœciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, okreœli w drodze rozporz¹dzenia, wzór rejestru
zg³oszeñ budowy, wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowê i udzielonych
zgód budowlanych oraz sposób jego prowadzenia.
4.

Budowa
1. Ustawa okreœli prawa i obowi¹zki w procesie budowlanym:
1) inwestora;
2) projektanta;
3) kierownika budowy (robót);
4) inspektora nadzoru technicznego (w miejsce dotychczasowego inspektora nadzoru
inwestorskiego);
WARIANT:
5) sprawdzaj¹cego projekt;
6) odbieraj¹cego etapy budowy.
2. Do obowi¹zków inwestora bêdzie nale¿a³o zorganizowanie procesu budowy, z uwzglêdnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia, a w szczególnoœci zapewnienie, w przypadkach okreœlonych ustaw¹:
1) opracowania projektu budowlanego;
2) objêcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy;
3) opracowania planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia;
4) odbioru etapów budowy;
5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem tych robót przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
3. Prawa i obowi¹zki kierownika budowy (robót) okreœlone w ustawie bêd¹ odpowiada³y
dotychczasowym regulacjom, natomiast zostan¹ poszerzone o kwestie zwi¹zane z odbiorem etapów budowy. Tym samym na kierowniku budowy (robót) – podobnie jak
obecnie – bêdzie ci¹¿y³ obowi¹zek m.in.: sporz¹dzenia planu bezpieczeñstwa i ochrony
zdrowia, protokolarnego przejêcia od inwestora i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, prowadzenia dokumentacji budowy, kierowania robotami budowlanymi
zgodnie z przepisami, wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia
mo¿liwoœci powstania zagro¿enia, realizacji zaleceñ wpisanych do dziennika budowy
oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
4. Dotychczas uczestnikiem procesu budowlanego by³ tak¿e inspektor nadzoru inwestorskiego. Nazwa tej funkcji nie odpowiada³a zakresowi zadañ w procesie budowlanym
i sugerowa³a zadania i prerogatywy inspektora wykraczaj¹ce poza zakres przedmio-
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towy ustawy. Dlatego te¿, pozostawiaj¹c w zasadzie niezmienione kompetencje, zast¹pi siê „nadzór inwestorski” – „nadzorem technicznym”. WARIANT: Nowym obowi¹zkiem
inspektorów nadzoru technicznego bêdzie dokonywanie odbiorów etapów budowy.
5. Prawo budowlane nadal bêdzie przewidywaæ okreœlenie, w drodze rozporz¹dzenia,
rodzaju i zakresu opracowañ geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoœci geodezyjnych obowi¹zuj¹cych w budownictwie.
6. Zachowana zostanie instytucja „istotnego odstêpstwa”. Istotne odstêpstwo od projektu
budowlanego lub innych warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowê
bêdzie dopuszczalne jedynie po uzyskaniu zgody budowlanej, która w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowê bêdzie udzielana w drodze decyzji o zmianie decyzji
o pozwoleniu na budowê. Kwalifikacji zamierzonego odstêpstwa bêdzie dokonywa³
projektant, a potwierdza³ organ nadzoru budowlanego. W przypadku uznania, ¿e zamierzone odstêpstwo nie jest istotne, projektant bêdzie obowi¹zany zamieœciæ w projekcie
budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotycz¹ce tego odstêpstwa.
Odstêpstwo dotycz¹ce konstrukcji obiektu bêdzie wymaga³o potwierdzenia przez
sprawdzaj¹cego.
7. WARIANT I:
Inwestor bêdzie obowi¹zany zapewniæ dokonanie odbioru etapów budowy wskazanych
w projekcie budowlanym lub w rozporz¹dzeniu. Odbiór etapu budowy bêdzie polega³
na sprawdzeniu zgodnoœci wykonania robót budowlanych z projektem, warunkami zawartymi w decyzji o pozwoleniu na budowê, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokonuj¹cy odbioru etapu budowy potwierdzi ten odbiór wpisem do dziennika
budowy oraz protoko³em odbioru, którego jeden egzemplarz zostanie dorêczony inwestorowi, a drugi egzemplarz odbieraj¹cy etap budowy bêdzie przechowywaæ przez okres
co najmniej 5 lat. Wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru potwierdzi kierownik
budowy oraz, je¿eli jest ustanowiony, inspektor nadzoru technicznego. W przypadku
stwierdzenia, w trakcie odbioru etapu budowy, nieprawid³owoœci uniemo¿liwiaj¹cych
dokonanie odbioru, odbieraj¹cy:
1) wpisem do dziennika budowy wska¿e przyczyny odmowy dokonania odbioru oraz
czynnoœci lub roboty, których wykonanie umo¿liwi odbiór etapu budowy,
2) sporz¹dzi protokó³ o treœci odpowiadaj¹cej ww. wpisowi,
3) bezzw³ocznie przeka¿e protokó³ inwestorowi i organowi nadzoru budowlanego.
Kontynuowanie budowy bez dokonania odbioru etapu budowy albo w razie odmowy
odbioru przez odbieraj¹cego bêdzie niedopuszczalne. Wymagania dotycz¹ce odbieraj¹cego etapy budowy bêd¹ to¿same, jak w stosunku do sprawdzaj¹cego projekt budowlany.
WARIANT II:
Inwestor bêdzie obowi¹zany zapewniæ dokonanie odbioru etapów budowy wskazanych
w projekcie budowlanym lub w rozporz¹dzeniu. Odbiorów dokonywaæ bêd¹ inspektorzy nadzoru technicznego posiadaj¹cy odpowiednie uprawnienia budowlane. Odbiór
etapu budowy bêdzie polega³ na sprawdzeniu zgodnoœci wykonania robót budowlanych
z projektem, warunkami zawartymi w decyzji o pozwoleniu na budowê, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru technicznego dokonuj¹cy odbioru etapu budowy potwierdzi ten odbiór wpisem do dziennika budowy oraz protoko³em
odbioru, którego jeden egzemplarz zostanie dorêczony inwestorowi, a drugi egzemplarz odbieraj¹cy etap budowy bêdzie przechowywaæ przez okres co najmniej 5 lat.
Wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru potwierdzi kierownik budowy. W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru etapu budowy, nieprawid³owoœci uniemo¿liwiaj¹cych dokonanie odbioru, inspektor n.t.:
1) wpisem do dziennika budowy wska¿e przyczyny odmowy dokonania odbioru oraz
czynnoœci lub roboty, których wykonanie umo¿liwi odbiór etapu budowy,
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2) sporz¹dzi protokó³ o treœci odpowiadaj¹cej ww. wpisowi,
3) bezzw³ocznie przeka¿e protokó³ inwestorowi i organowi nadzoru budowlanego.
Kontynuowanie budowy bez dokonania odbioru etapu budowy albo w razie odmowy odbioru przez odbieraj¹cego bêdzie niedopuszczalne. Potwierdzenie nieprawdy
przez inspektora n.t. powinno skutkowaæ obligatoryjn¹ utrat¹ uprawnieñ budowlanych.
8. Minister w³aœciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wzory protoko³u odbioru etapu budowy oraz protoko³u odmowy odbioru etapu budowy.
5.

Zakoñczenie budowy
1. Zakoñczenie budowy, w rozumieniu Prawa budowlanego, bêdzie oznacza³o wykonanie wszystkich robót objêtych zgod¹ budowlan¹ (projektem budowlanym), tzn. ¿e
obiekt budowlany jest zdatny do u¿ytkowania, ale zdatny w sensie budowlanym, a nie
np. technologicznym.
2. Ustawa podtrzyma dotychczasow¹ zasadê, ¿e do u¿ytkowania obiektu budowlanego
mo¿na przyst¹piæ po skutecznym zawiadomieniu o zakoñczeniu budowy. Wyj¹tkiem
od tej zasady bêdzie wymóg uzyskania decyzji o pozwoleniu na u¿ytkowanie. Pozwolenie na u¿ytkowanie w drodze decyzji bêdzie wymagane dla obiektów oddawanych do
u¿ytkowania przed wykonaniem wszystkich robót oraz w postêpowaniach legalizacyjnych i naprawczych.
3. Procedura zwi¹zana z zawiadomieniem o zakoñczeniu budowy bêdzie bardzo zbli¿ona
do dotychczasowej, z tym ¿e organ nadzoru budowlanego bêdzie zobowi¹zany zaj¹æ
stanowisko w terminie 21 dni od wp³ywu zawiadomienia (termin na wniesienie sprzeciwu). Informacje o wniesieniu sprzeciwu zostan¹ zamieszczone bezzw³ocznie tak¿e
na stronie internetowej urzêdu.
4. Organ nadzoru budowlanego wniesie sprzeciw, je¿eli:
1) zawiadomienie bêdzie dotyczy³o budowy objêtej obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie;
2) budowa by³a prowadzona bez wymaganych odbiorów etapów;
3) na³o¿ony obowi¹zek uzupe³nienia zawiadomienia nie zosta³ wykonany lub zosta³
wykonany nieprawid³owo.
5. Równie¿ procedura zwi¹zana z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na u¿ytkowanie bêdzie bardzo zbli¿ona do dotychczasowej, z tym ¿e obowi¹zkowa kontrola obejmie:
1) zgodnoœæ wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz warunkami zawartymi w decyzji o pozwoleniu na budowê,
2) dokonanie odbiorów etapów budowy,
3) doprowadzenie do nale¿ytego stanu i porz¹dku terenu budowy, a tak¿e w razie
korzystania – drogi, ulicy, s¹siedniej nieruchomoœci, budynku lub lokalu,
4) w³aœciwe zagospodarowanie terenów przyleg³ych, je¿eli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzale¿niona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
6. Podobnie jak obecnie, organ nadzoru budowlanego bêdzie wydawa³ pozwolenie na
u¿ytkowanie na wniosek wy³¹cznie inwestora, o ile inwestor do³¹czy wymagane
dokumenty (m.in. dziennik budowy, odpowiednie oœwiadczenie kierownika budowy
o wykonaniu budowy zgodnie z projektem i przepisami prawa). Konieczne jednak
bêdzie przy tym przeprowadzenie obowi¹zkowej kontroli. Je¿eli organ stwierdzi nieprawid³owoœci w zakresie obowi¹zkowej kontroli, wyda decyzjê o odmowie pozwolenia na u¿ytkowanie.

6.

Roboty budowlane inne ni¿ budowa
1. Prawo budowlane, odmiennie od dotychczasowych regulacji, jako zasadê przyjmie, ¿e
wykonywanie robót budowlanych (z wyj¹tkiem wymienionych w ustawie), jest zwol-
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nione z obowi¹zku uzyskiwania jakichkolwiek zgód administracyjnych. Ustawa bêdzie zawiera³a zamkniêty katalog robót budowlanych, których wykonywanie bêdzie
wymaga³o:
1) ustanowienia kierownika robót oraz prowadzenia dziennika robót bez obowi¹zku
zg³oszenia robót;
2) zg³oszenia robót oraz ustanowienia kierownika robót;
3) uzyskania pozwolenia w drodze decyzji.
Ustanowienie kierownika robót oraz prowadzenie dziennika robót bêdzie wymagane
przy wykonywaniu robót budowlanych polegaj¹cych na (przyk³adowo):
1) przebudowie obiektu budowlanego, którego budowa wymaga uzyskania zgody
budowlanej lub sporz¹dzenia projektu budowlanego;
2) wykonaniu przy³¹czy i instalacji: elektroenergetycznych, wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych, z wyj¹tkiem instalacji wodoci¹gowych i kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
3) przebudowie i remoncie instalacji elektroenergetycznych i gazowych;
4) odbudowie obiektu budowlanego zniszczonego wskutek katastrofy budowlanej.
Zg³oszenie i ustanowienie kierownika robót bêdzie wymagane w przypadku wykonywania robót budowlanych polegaj¹cych na:
1) remoncie elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego, którego budowa wymaga uzyskania zgody budowlanej w drodze pozwolenia na budowê b¹dŸ zg³oszenia z projektem lub sporz¹dzenia projektu budowlanego;
2) remoncie obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków;
3) przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych oraz ruroci¹gów ciœnieniowych;
4) przebudowie dróg publicznych i torów.
Procedury zwi¹zane ze zg³oszeniem robót bêd¹ bardzo zbli¿one do procedur zg³oszenia
budowy.
Starosta wniesie sprzeciw (w drodze decyzji) do zg³oszenia robót, je¿eli:
1) zg³oszenie dotyczy budowy obiektu budowlanego;
2) wykonanie robót budowlanych mo¿e spowodowaæ naruszenie przepisów;
3) w trakcie postêpowania na³o¿ony zosta³ obowi¹zek uzupe³nienia zg³oszenia i obowi¹zek ten nie zosta³ wykonany albo zosta³ wykonany nieprawid³owo.
Starosta bêdzie móg³ wnieœæ sprzeciw, w drodze decyzji, je¿eli roboty budowlane mog¹
spowodowaæ zagro¿enie bezpieczeñstwa ludzi lub mienia.
Pozwolenie, w drodze decyzji, bêdzie wymagane w przypadku:
1) rozbiórki obiektu budowlanego, którego budowa wymaga pozwolenia na budowê;
2) wykonywania robót budowlanych wymagaj¹cych oceny oddzia³ywania na œrodowisko.

7.

Utrzymanie obiektów budowlanych
Przepisy dot. utrzymania obiektów budowlanych bêd¹ odpowiada³y w zasadzie dotychczas obowi¹zuj¹cym. Ustawa ureguluje ponadto sytuacje, gdy nie jest mo¿liwe ustalenie
w³aœciciela obiektu objêtego nakazem (zabezpieczenia, remontu lub rozbiórki) wydanym
przez nadzór budowlany, b¹dŸ te¿ w³aœciciel nie jest w stanie wykonaæ takiego nakazu –
zobowi¹zanym do jego wykonania bêdzie wówczas gmina. Zabezpieczeniem wierzytelnoœci z tytu³u zastêpczego wykonania prac bêdzie hipoteka przymusowa na nieruchomoœci.

8.

Katastrofa budowlana
1. Ustawa, podtrzymuj¹c dotychczas funkcjonuj¹ce uregulowania dot. katastrofy budowlanej, wprowadzi jednoczeœnie zmodyfikowan¹ definicjê katastrofy – jej istot¹ bêdzie
zniszczenie obiektu budowlanego, bez wzglêdu na przyczyny takiego zdarzenia (dotychczas zniszczenie musia³o byæ niezamierzone).
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2. Zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ – Prawo budowlane postêpowanie wyjaœniaj¹ce w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi w³aœciwy organ nadzoru
budowlanego. Jednak wiele obowi¹zków w tym zakresie spoczywa równie¿ na kierowniku budowy (robót), w³aœcicielu, zarz¹dcy i u¿ytkowniku, np. zorganizowanie doraŸnej
pomocy poszkodowanym, zabezpieczenie miejsca katastrofy, zawiadomienie w³aœciwych
organów. Jednoczeœnie organ nadzoru budowlanego po otrzymaniu zawiadomienia
o katastrofie budowlanej jest obowi¹zany przede wszystkim niezw³ocznie powo³aæ
komisjê w celu ustalenia przyczyn i okolicznoœci katastrofy oraz zakresu czynnoœci
niezbêdnych do likwidacji zagro¿enia bezpieczeñstwa ludzi lub mienia. Organ ten
niezw³ocznie zawiadamia o katastrofie budowlanej w³aœciwy organ nadzoru budowlanego wy¿szego stopnia oraz G³ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Organy te
mog¹ przej¹æ prowadzenie postêpowania wyjaœniaj¹cego przyczyny i okolicznoœci
powstania katastrofy budowlanej. Po zakoñczeniu prac komisji w³aœciwy organ niezw³ocznie wydaje decyzjê okreœlaj¹c¹ zakres i termin wykonania niezbêdnych robót
w celu uporz¹dkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do
czasu wykonania robót doprowadzaj¹cych obiekt do stanu w³aœciwego.
WARIANT:
9.

Inwestycje konieczne
1. Prawo budowlane wprowadzi szczególne regulacje w stosunku do okreœlonej grupy zamierzeñ budowlanych, zwanych inwestycjami koniecznymi. Inwestycj¹ tak¹ bêdzie zamierzenie budowlane realizuj¹ce cel o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia interesu
gospodarczego lub spo³ecznego b¹dŸ obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa, zapewniaj¹ce realizacjê polityki pañstwa, w szczególnoœci ujête w programach rz¹dowych.
2. Przygotowanie inwestycji koniecznej bêdzie wymaga³o kolejno:
1) sporz¹dzenia przez wnioskodawcê wstêpnej dokumentacji planistycznej,
2) wyst¹pienia przez wnioskodawcê z wnioskiem do w³aœciwego ministra o kwalifikacjê inwestycji jako inwestycji koniecznej,
3) wydania rozporz¹dzenia o zakwalifikowaniu inwestycji jako inwestycji koniecznej
przez Radê Ministrów,
4) sporz¹dzenia przez wnioskodawcê uszczegó³owionej dokumentacji planistycznej,
uzyskania wymaganych uzgodnieñ, przedstawienia szczegó³owych parametrów
technicznych i ekonomicznych inwestycji koniecznej,
5) wydania zarz¹dzenia wojewody o przeznaczeniu terenów pod inwestycjê konieczn¹
i zatwierdzeniu dokumentacji planistycznej.
3. Wstêpna dokumentacja planistyczna powinna zawieraæ okreœlenie:
1) przedmiotu inwestycji,
2) w ujêciu wariantowym – granic terenów, na których przewiduje siê realizacjê inwestycji koniecznej, wraz ze wskazaniem terenów stanowi¹cych najbli¿sze otoczenie,
przedstawione na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy
ewidencyjnej, w skali dostosowanej do charakteru i rozmiaru inwestycji,
3) skutków realizacji inwestycji dla œrodowiska, z uwzglêdnieniem:
a) stanu œrodowiska w powi¹zaniu z istniej¹cym i planowanym zagospodarowaniem terenu na obszarze potencjalnego oddzia³ywania inwestycji,
b) etapu budowy i u¿ytkowania inwestycji wraz z towarzysz¹cymi jej obiektami
i urz¹dzeniami budowlanymi,
c) skutków potencjalnych sytuacji awaryjnych,
4) przewidywanych kosztów inwestycji, Ÿróde³ finansowania, terminu i sposobu jej
realizacji.
4. Wnioskodawca przeka¿e wstêpn¹ dokumentacjê planistyczn¹ zainteresowanym gminom
w celu wyra¿enia opinii, w szczególnoœci w zakresie zgodnoœci z miejscowym planem
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zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Rada gminy wyrazi, w drodze uchwa³y, opiniê,
w której ponadto ustosunkuje siê do zaproponowanych wariantów (brak uchwa³y traktuje siê jako brak zastrze¿eñ).
Wnioskodawca wyst¹pi do w³aœciwego przedmiotowo ministra o zakwalifikowanie
inwestycji jako inwestycji koniecznej. Wniosek o zakwalifikowanie inwestycji jako inwestycji koniecznej powinien okreœlaæ:
1) cel o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia interesu gospodarczego lub spo³ecznego pañstwa b¹dŸ obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa, który inwestycja ma realizowaæ,
2) skutki dla bud¿etu pañstwa zwi¹zane z realizacj¹ inwestycji,
3) Ÿród³a finansowania inwestycji,
4) sposób realizacji inwestycji,
5) przewidywane korzyœci ze zrealizowanej inwestycji.
W³aœciwy minister dokona analizy wniosku, a w razie pozytywnej oceny, przeœle wniosek wraz z rekomendacj¹ Radzie Ministrów.
Rada Ministrów, na podstawie wniosku przedstawionego przez w³aœciwego ministra,
bêdzie mog³a, w drodze rozporz¹dzenia, uznaæ inwestycjê jako inwestycjê konieczn¹
oraz okreœliæ gminy, na terenie których przewidywana jest realizacja inwestycji koniecznej.
Wnioskodawca sporz¹dzi dokumentacjê planistyczn¹, która powinna zawieraæ:
1) wstêpn¹ dokumentacjê planistyczn¹,
2) uzasadnienie wyboru wariantu,
3) granice terenu niezbêdnego do realizacji inwestycji koniecznej na mapach numerycznych w odpowiedniej skali wraz z najbli¿szym otoczeniem,
4) obszar oddzia³ywania obiektu (inwestycji),
5) mapê zawieraj¹c¹ projekt podzia³u nieruchomoœci, sporz¹dzon¹ zgodnie z odrêbnymi przepisami,
6) podstawowe parametry techniczne inwestycji koniecznej,
7) uaktualnione okreœlenie przewidywanych kosztów inwestycji, w tym na pokrycie
ewentualnych roszczeñ w³aœcicieli nieruchomoœci objêtych lub dotkniêtych skutkami inwestycji, Ÿróde³ finansowania, terminu i sposobu jej realizacji.
Dokumentacja planistyczna bêdzie wymaga³a dokonania uzgodnieñ (takich jak projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Uzgodnieñ tych bêdzie dokonywa³ wojewoda, orzekaj¹c w drodze decyzji (w okreœlonym terminie — np. 30 dni),
w sprawie uzgodnienia dokumentacji planistycznej, po zasiêgniêciu opinii w³aœciwych
organów. Uzgodnienia powinny byæ poprzedzone uzyskaniem przez wnioskodawcê decyzji œrodowiskowej (je¿eli by³a wymagana).
Nastêpnie wojewoda bêdzie wydawa³ zarz¹dzenie o przeznaczeniu terenu pod inwestycjê konieczn¹ i zatwierdzeniu dokumentacji. Zarz¹dzenie to bêdzie wywo³ywa³o skutki
prawne jak uchwa³a w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Rada gminy bêdzie zobowi¹zana do wprowadzenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmian wynikaj¹cych z zarz¹dzenia wojewody (wprowadzenie
tych zmian nie wymaga uzyskania opinii i uzgodnieñ, o których mowa w przepisach
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Grunty stanowi¹ce w³asnoœæ Skarbu Pañstwa oraz grunty stanowi¹ce w³asnoœæ jednostek samorz¹du terytorialnego lub ich zwi¹zków, przeznaczone pod inwestycjê konieczn¹, bêd¹ mog³y byæ oddane w u¿ytkowanie wieczyste (d³ugoterminow¹ dzier¿awê)
inwestorowi.
Inwestor bêdzie móg³ wyst¹piæ do wojewody z wnioskiem o wyw³aszczenie nieruchomoœci przeznaczonej pod inwestycjê konieczn¹. Wyw³aszczenie bêdzie siê odbywa³o na
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rzecz Skarbu Pañstwa i na koszt inwestora. Je¿eli wyw³aszczenie bêdzie dotyczy³o lokalu mieszkalnego inwestor bêdzie obowi¹zany zapewniæ, za zgod¹ zainteresowanego,
lokal zamienny o co najmniej takim samym standardzie jak lokal podlegaj¹cy wyw³aszczeniu. W przypadku, gdy w wyniku wyw³aszczenia pozosta³a czêœæ nieruchomoœci
nie bêdzie nadawa³a siê do wykorzystania na dotychczasowe cele, inwestor bêdzie obowi¹zany, na ¿¹danie w³aœciciela lub u¿ytkownika wieczystego nieruchomoœci, nabyæ tê
czêœæ nieruchomoœci. Wysokoœæ odszkodowania za wyw³aszczon¹ nieruchomoœæ zostanie ustalona wed³ug jej wartoœci rynkowej w dniu wejœcia w ¿ycie zarz¹dzenia wojewody. W odniesieniu do lokali mieszkalnych ustalona wysokoœæ odszkodowania nie
bêdzie mog³a pogorszyæ dotychczasowych warunków mieszkaniowych w³aœciciela.
W przypadku, gdy wyp³ata odszkodowania natrafi na trudne do przezwyciê¿enia przeszkody, przypadaj¹c¹ na wyp³aty sumê lub jej czêœæ niezbêdn¹ do zaspokojenia osób
uprawnionych, wp³aci siê do depozytu s¹du w³aœciwego ze wzglêdu na po³o¿enie
nieruchomoœci, w celu wyp³aty tej sumy osobom uprawnionym.
12. Pozwolenie na budowê bêdzie wydawa³ wojewoda. Je¿eli nieruchomoœæ przeznaczona
pod realizacjê inwestycji koniecznej po³o¿ona bêdzie na obszarze w³aœciwoœci dwóch
lub wiêcej wojewodów, orzekanie bêdzie nale¿a³o do wojewody, na którego obszarze
bêdzie znajdowa³a siê wiêksza czêœæ nieruchomoœci.
10. Naruszenie przepisów w procesie budowlanym
1. Ustawa ureguluje zasady postêpowania w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa
w sposób zbli¿ony do dotychczasowego, podtrzymuj¹c rozwi¹zania, które sprawdzi³y
siê w praktyce. Zasadnicze ró¿nice bêd¹ dotyczy³y postêpowania legalizacyjnego
(w stosunku do samowoli budowlanych) oraz wprowadzenia mo¿liwoœci nakazania
usuniêcia stanu naruszenia prawa w drodze wpisu do dziennika budowy (bez potrzeby
wydawania aktu administracyjnego).
2. Dopuszczalna bêdzie legalizacja samowoli budowlanej pod nastêpuj¹cymi warunkami:
1) zgodnoœci obiektu budowlanego z przepisami powszechnie obowi¹zuj¹cymi, w tym
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego
planu zabudowy (je¿eli jest) albo KPU;
2) sporz¹dzenia projektu budowlanego wraz z wycen¹ wartoœci obiektu – na podstawie tego projektu, sporz¹dzon¹ przez rzeczoznawcê maj¹tkowego;
3) wniesienia op³aty legalizacyjnej w wysokoœci 50% wartoœci obiektu. Postêpowanie
legalizacyjne bêdzie koñczy³o siê przyjêciem (ostemplowaniem) projektu budowlanego i pozwoleniem na dokoñczenie budowy albo pozwoleniem na u¿ytkowanie.
Do op³aty legalizacyjnej (jak równie¿ do kar administracyjnych przewidzianych
w tym rozdziale) bêd¹ mia³y odpowiednie zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej (dzia³ III), a organem w³aœciwym w tych sprawach bêdzie organ podatkowy
– w³aœciwy naczelnik urzêdu skarbowego.
3. Jednak¿e tak, jak to jest obecnie, w przypadku, gdy inwestor nie bêdzie chcia³ zalegalizowaæ samowoli budowlanej lub gdy nie bêd¹ spe³nione przes³anki do legalizacji,
organ nadzoru budowlanego naka¿e rozbiórkê samowolnie budowanego lub wybudowanego obiektu budowlanego.
4. W przypadku innych ni¿ samowola budowlana naruszeñ prawa w trakcie procesu
budowlanego, wprowadzona zostanie zasada „¿ó³tej kartki” – organ nadzoru budowlanego, je¿eli nie bêdzie zachodzi³ stan zagro¿enia bezpieczeñstwa ludzi lub mienia,
wezwie do usuniêcia stanu niezgodnego z prawem, a dopiero niepodporz¹dkowanie siê
temu wezwaniu bêdzie skutkowa³o wszczêciem postêpowania administracyjnego.
Postêpowanie to (odpowiadaj¹ce regulacjom dotychczasowym) – w zale¿noœci od
okolicznoœci – mo¿e koñczyæ siê doprowadzeniem obiektu do stanu zgodnego z przepisami, a w skrajnych przypadkach – nawet rozbiórk¹ obiektu lub jego czêœci.
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5. Pozostan¹ w zasadzie bez zmian regulacje dot. postêpowania w przypadku stwierdzenia istotnego odstêpstwa od warunków zgody budowlanej lub projektu budowlanego.
Tym samym organ nadzoru budowlanego, je¿eli stwierdzi dokonanie istotnego odstêpstwa
z naruszeniem Prawa budowlanego, wyda postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych i wyda decyzjê nakazuj¹c¹ sporz¹dzenie projektu budowlanego zamiennego. Po
dostarczeniu takiego projektu, zostanie wydana decyzja zatwierdzaj¹ca ten projekt
i zezwalaj¹ca na prowadzenie dalszych robót budowlanych. Natomiast w przypadku
niedostarczenia projektu budowlanego zamiennego w wyznaczonym terminie, zostanie wydana decyzja nakazuj¹ca zaniechanie dalszych robót budowlanych b¹dŸ rozbiórkê
obiektu lub jego czêœci, b¹dŸ doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.
6. Wœród dzia³añ nielegalnych uregulowana zosta³a równie¿ kwestia przyst¹pienia do
u¿ytkowania obiektu budowlanego bez wymaganej zgody na u¿ytkowanie. Nielegalne
u¿ytkowanie obiektu budowlanego bêdzie zagro¿one kar¹ administracyjn¹, która bêdzie
mog³a byæ nak³adana wielokrotnie. Jednak pierwsze stwierdzenie nielegalnego u¿ytkowania
obiektu budowlanego bêdzie koñczyæ siê ostrze¿eniem ze strony organu nadzoru budowlanego i wezwaniem do zalegalizowania u¿ytkowania. Dopiero niezastosowanie
siê do tego wezwania bêdzie skutkowaæ nak³adaniem kar, przy czym zap³acenie kary
nie spowoduje legalizacji u¿ytkowania.
11. Organy administracji publicznej
1. Ustawa zachowa dotychczasowy podzia³ administracji publicznej, dzia³aj¹cej w sferze
budownictwa, na organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru
budowlanego. Podzia³ ten zosta³ dokonany, w ramach reformy administracyjnej pañstwa
w 1998 r., wed³ug zasad oddzielenia funkcji inspekcyjno-kontrolnych (organy nadzoru
budowlanego) od funkcji administracyjno-prawnych dotycz¹cych nadawania prawa –
udzielania zgody budowlanej (organy administracji architektoniczno-budowlanej). Praktyka ostatnich blisko 10 lat potwierdzi³a trafnoœæ tych rozwi¹zañ.
2. Nie proponuje siê w zasadzie zmian w pionie administracji architektoniczno-budowlanej. Organami tej administracji pozostan¹:
1) starosta;
2) wojewoda;
3) G³ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Ograniczeniu natomiast, w stosunku do stanu dotychczasowego, ulegnie zakres spraw,
w których organem pierwszej instancji jest wojewoda. Na szczeblu wojewódzkim bêd¹
w pierwszej instancji za³atwiane sprawy dotycz¹ce obiektów i robót budowlanych
usytuowanych na terenach zamkniêtych oraz inwestycji koniecznych, a tak¿e sprawy
lokalizacji obiektów liniowych o znaczeniu ponadlokalnym w przypadku braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wojewoda bêdzie organem pierwszej
instancji w sprawach dotycz¹cych budowy obiektów usytuowanych na obszarach kolejowych oraz dróg krajowych i wojewódzkich.
3. Istotne zmiany dotyczyæ bêd¹ organizacji nadzoru budowlanego i polegaj¹ na wydzieleniu go ze struktur administracji zespolonej. Dotychczas nadzór budowlany zorganizowany by³ w nastêpuj¹cy sposób:
1) na szczeblu powiatowym – powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wchodz¹cy
w sk³ad administracji zespolonej powiatowej,
2) na szczeblu wojewódzkim – wojewoda, wykonuj¹cy zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, jako kierownika wojewódzkiego nadzoru
budowlanego, wchodz¹cego w sk³ad administracji zespolonej wojewódzkiej,
3) na szczeblu centralnym – G³ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Ten model organizacyjny oznacza³, ¿e organy nadzoru budowlanego szczebla podstawowego musia³y zostaæ utworzone w ka¿dym powiecie.
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Wykonywanie zadañ nadzoru budowlanego wymaga szerokiej wiedzy technicznej
i prawnej. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ocena zjawisk technicznych w budownictwie zwi¹zana
jest z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dotychczas wyró¿niano dziewiêæ specjalnoœci w uprawnieniach budowlanych. Rzecz¹ oczywist¹ jest zatem, ¿e w jednostkach nadzoru budowlanego powinny byæ stworzone
mo¿liwoœci zatrudnienia osób posiadaj¹cych uprawnienia budowlane w ka¿dej z tych
specjalnoœci. Niezbêdne jest równie¿ zapewnienie zatrudnienia w nich odpowiedniej
liczby osób przygotowanych do w³aœciwego orzecznictwa administracyjnego i obs³ugi
prawnej. Kilkuosobowe jednostki organizacyjne tych kryteriów spe³niaæ nie mog¹,
natomiast mo¿liwoœci takie mia³yby jednostki ok. dwudziestoosobowe.
Wymaga podkreœlenia, ¿e powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego, powo³ywani
przez starostów (na wniosek WINB), dla których wynagrodzenie ustalaj¹ starostowie,
s¹ bardzo podatni na ró¿norakie uwarunkowania i zale¿noœci lokalne. Stan taki, w stosunku do s³u¿b o charakterze kontrolnym, czy wrêcz policyjnym, nale¿y uznaæ za niepo¿¹dany. Wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego dzia³aj¹ wy³¹cznie na obszarze swoich województw i s¹ powo³ywani przez wojewodów (w uzgodnieniu z GINB).
4. Analiza funkcjonowania nadzoru budowlanego, zw³aszcza na szczeblu powiatowym,
wskaza³a na potrzebê dokonania daleko id¹cych zmian organizacyjnych, maj¹cych na
celu usprawnienie funkcjonowania i bardziej racjonalne wykorzystanie ludzi i œrodków
oraz uwolnienie inspektoratów od niepo¿¹danych zale¿noœci lokalnych. Dlatego,
wprowadzany ustaw¹, nowy model organizacyjny nadzoru powinien doprowadziæ do:
1) wiêkszej koncentracji œrodków finansowych, osobowych i rzeczowych w znacz¹co
mniejszej liczbie jednostek organizacyjnych stopnia podstawowego,
2) uzyskania wiêkszej sprawnoœci i efektywnoœci dzia³ania organów nadzoru budowlanego stopnia podstawowego.
Osi¹gniêcie zamierzonego celu nast¹pi poprzez wy³¹czenie ze struktur administracji
zespolonej organów nadzoru budowlanego, dzia³aj¹cych na szczeblu powiatowym i utworzenie w ich miejsce okrêgowych inspektoratów nadzoru budowlanego, dzia³aj¹cych
na obszarze kilku powiatów. W ten sposób zamiast 378 powiatowych inspektoratów
nadzoru budowlanego funkcjonowaæ bêdzie ok. 100 okrêgowych inspektoratów (ich
siedziby i obszary dzia³ania zostan¹ ustalone w drodze rozporz¹dzenia). Rozwi¹zanie
to powinno zapewniæ obni¿enie kosztów funkcjonowania jednostek, skoncentrowanie,
a przez to bardziej racjonalne gospodarowanie œrodkami bud¿etowymi i, co za tym
idzie, przeznaczenie faktycznie wiêkszej iloœci œrodków finansowych na dzia³alnoœæ
merytoryczn¹. Zamiast bowiem powiatowych inspektoratów zatrudniaj¹cych œrednio
5 pracowników powstan¹ inspektoraty ok. 20 osobowe. Œrodki i etaty, przeznaczane
dotychczas w powiatowych inspektoratach na ich obs³ugê (kadrow¹, finansowo-ksiêgowa) przeznaczone zostan¹ na dzia³alnoœæ merytoryczn¹. Niezbêdn¹ obs³ugê okrêgowych inspektoratów zapewni¹ wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego.
5. Utworzenie okrêgowych inspektoratów nadzoru budowlanego wymagaæ bêdzie wydzielenia nadzoru budowlanego ze struktur administracji zespolonej, dziêki czemu zapewni siê te¿ odpowiedni¹ niezale¿noœæ tych s³u¿b od ró¿norakich uwarunkowañ
lokalnych (do wy³¹cznej kompetencji organów nadzoru budowlanego nale¿¹ miêdzy
innymi sprawy w zakresie utrzymania obiektów budowlanych, w tym równie¿ stanowi¹cych w³asnoœæ lub bêd¹cych w zarz¹dzie gmin i powiatów – w³aœciwe wykonywanie
tych zadañ, w przewa¿aj¹cej mierze o charakterze kontrolnym i inspekcyjnym, wymaga niezale¿noœci organów nadzoru budowlanego od jednostek samorz¹du terytorialnego). Zmiany te umo¿liwi¹ faktyczne wzmocnienie kadrowe organów nadzoru budowlanego przy znacznym ograniczeniu œrodków bud¿etowych niezbêdnych na nowe
etaty.
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Okrêgowi inspektorzy nadzoru budowlanego przejm¹ wszystkie dotychczasowe
kompetencje powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, przy czym nie powinno to spowodowaæ szczególnych perturbacji w okresie przejœciowym, a co za tym idzie,
nie powinno wywo³ywaæ w tym okresie negatywnych skutków w relacjach obywatel –
urz¹d.
W³aœciwi ministrowie (minister w³aœciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw administracji publicznej) okreœl¹ siedziby i obszar dzia³ania okrêgowych inspektorów nadzoru budowlanego, przy czym siedziby i obszar nale¿y tak ustaliæ, by nie doprowadziæ
do nadmiernego oddalenia okrêgowych inspektoratów od obywateli, a jednoczeœnie
ustaliæ racjonaln¹ liczbê tych inspektoratów. Spe³nienie powy¿szych za³o¿eñ wymagaæ
bêdzie utworzenia nie wiêcej ni¿ 100 okrêgowych inspektoratów.
6. Istotna zmiana bêdzie dotyczy³a kompetencji konserwatorów zabytków – ustawa bêdzie przewidywa³a, ¿e w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru
zabytków zadania i kompetencje organów administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego bêd¹ wykonywaæ wojewódzki i generalny konserwator zabytków. W dziedzinie górnictwa (w stosunku do obiektów i robót w zak³adach górniczych)
funkcje te pe³niæ bêd¹ natomiast (tak jak obecnie) organy nadzoru górniczego.
12. Przepisy karne
Przepisy karne bêd¹ przewidywa³y za naruszenia przepisów prawa budowlanego wy³¹cznie kary finansowe. Karami zagro¿one bêd¹ czyny polegaj¹ce na wykonywaniu robót
budowlanych bez wymaganej zgody, naruszenia przepisów w trakcie wykonywania robót
budowlanych oraz naruszenie przepisów w zakresie utrzymania obiektów budowlanych.
Karami zagro¿one bêd¹ równie¿ dzia³ania osób uczestnicz¹cych w procesie budowlanym,
które w sposób nienale¿yty wykonuj¹ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

III. Zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
1. Ustaw¹ – Prawo budowlane wprowadzi siê zmiany w innych ustawach, przy czym
zmiany te – w przewa¿aj¹cej mierze – bêd¹ ma³y charakter dostosowawczy. Najistotniejsze zostanie wprowadzone w ustawach o:
1) samorz¹dach zawodowych architektów, in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów,
2) planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Do ustawy o samorz¹dach zawodowych (...) przeniesione zostan¹ z ustawy – Prawo
budowlane przepisy zwi¹zane z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, nadawaniem uprawnieñ budowlanych, odpowiedzialnoœci¹ zawodow¹ w budownictwie i rzeczoznawstwem budowlanym; przepisy uzupe³nione zostan¹
o wymagania wynikaj¹ce z przepisów prawa europejskiego w zakresie uznawania
uprawnieñ budowlanych obywateli pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej.
Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oprócz zmian
o charakterze dostosowawczym, bêd¹ zawiera³y równie¿ istotne propozycje z obszaru
planowania miejscowego.
Najistotniejsze zmiany dostosowawcze bêd¹ wynika³y z:
1) zniesienia instytucji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, co
skutkuje wykreœleniem rozdzia³u 5 ustawy,
2) wprowadzenia katalogu lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego, do
którego nale¿eæ bêd¹: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz nowy instrument – miejscowe plany zabudowy,
3) wprowadzenie parametryzacji i bilansu terenów pod rozwój, obligatoryjne sporz¹dzanie prognozy demograficznej i gospodarczej,
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4) wzmocnienie roli prognozy skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych poprzez wskazanie obligatoryjnych elementów tej analizy, które by³y upubliczniane,
5) wprowadzenia odrêbnej uchwa³y rady gminy w sprawie wyznaczenia „obszarów
urbanistycznych”, podejmowanej na podstawie studium, wskazuj¹cej miêdzy innymi tereny, na których obowi¹zywaæ bêd¹ miejscowe plany zabudowy oraz Krajowe
Przepisy Urbanistyczne,
6) wprowadzenia zasady planistycznej, ¿e sieci uzbrojenia terenu bêd¹ sytuowane –
o ile technicznie jest to mo¿liwe – w pasach drogowych,
7) przeniesienia do ustawy spraw zwi¹zanych ze zmian¹ funkcji u¿ytkowej obiektów
budowlanych, jako materii nieregulowanej przepisami prawa budowlanego, a œciœle
zwi¹zanej z przeznaczeniem terenu.
4. Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a szczególnie
zniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, maj¹ na celu
wzmocnienie zasady, ¿e ustalenie przeznaczenia terenu, okreœlenie sposobów zagospodarowania terenu oraz warunków zabudowy terenu, jako dzia³añ maj¹cych wp³yw na
kszta³towanie sposobu wykonywania prawa w³asnoœci, odbywa siê wy³¹cznie na podstawie przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych (ustaw, uchwa³ rady gminy i rozporz¹dzeñ).
Wymaga podkreœlenia, ¿e z procesu przygotowania inwestycji zostanie wyeliminowana najbardziej krytykowana decyzja administracyjna, a w jej miejsce funkcjonowaæ
bêd¹ powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy.
5. Rada gminy zostanie zobligowana do wskazania – na podstawie ustaleñ studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego – „obszarów urbanistycznych”. W uchwale bêd¹ wyznaczone nastêpuj¹ce obszary:
1) zabudowane – posiadaj¹ce podstawow¹ infrastrukturê techniczn¹, dla których bêd¹
sporz¹dzane miejscowe plany zabudowy (mpz) lub miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp);
2) rozwoju zabudowy, wymagaj¹ce budowy infrastruktury technicznej, w niewielkim
stopniu zabudowane, przewidywane do urbanizacji, dla których bêd¹ sporz¹dzane
wy³¹cznie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
WARIANT:
3) na których inwestycje mog¹ byæ lokalizowane na podstawie Krajowych Przepisów
Urbanistycznych (KPU);
4) ograniczonej zabudowy, ustalane na podstawie przepisów odrêbnych (np. tereny
zalewowe, osuwiskowe itp.).
Procedura sporz¹dzania projektu uchwa³y bêdzie zbli¿ona do procedury sporz¹dzania
studium, z uwzglêdnieniem mo¿liwych uproszczeñ. W toku postêpowania zapewniony
zostanie udzia³ mieszkañców oraz wywa¿ane bêd¹ interesy prywatne i interes publiczny.
Uzyskiwane bêd¹ tak¿e opinie, uzgodnienia oraz inne rozstrzygniêcia wymagane
przepisami szczególnymi. Zmiana granic wyznaczonych w uchwale bêdzie nastêpowaæ w trybie w³aœciwym dla sporz¹dzania projektu uchwa³y z tym, ¿e zakres partycypacji
spo³ecznej mo¿e byæ ograniczony do udzia³u podmiotów, na które zmiana bezpoœrednio oddzia³uje.
6. Miejscowe plany zabudowy – stanowione bêd¹ w drodze uchwa³y rady gminy, bêd¹cej
aktem prawa miejscowego. Plany zabudowy bêd¹ sporz¹dzone zgodnie z ustaleniami
studium, dla obszarów wyznaczonych w uchwale wymienionej w pkt 5. Bêd¹ okreœlaæ
zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, ale z uwagi na to, ¿e bêd¹ dotyczy³y
terenów ju¿ zabudowanych, to ich g³ównym celem bêdzie okreœlenie zasad uzupe³niania zabudowy, w tym np. dot. formy architektonicznej obiektu czy zagospodarowania
dzia³ki, bêd¹ zawiera³y czêœæ obligatoryjn¹ i fakultatywn¹. W miejscowych planach zabudowy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego mog¹ byæ rów-
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nie¿ wskazane tereny szczególnie cenne z uwagi na walory architektoniczne lub historyczne, których zabudowa bêdzie wymaga³a uprzedniego uzgodnienia projektu budowlanego z Gminn¹ Komisj¹ Urbanistyczno-Architektoniczn¹. Zakres mpz, zawieraj¹cy
ustalenia obowi¹zkowe oraz fakultatywne, okreœli ustawa.
Przewiduje siê utworzenie funkcji architekta gminy, powiatu oraz województwa. Osoba
pe³ni¹ca tê funkcjê bêdzie jednoczeœnie przewodnicz¹cym odpowiedniej komisji urbanistyczno-architektonicznej.
Procedura przyjmowania miejscowych planów zabudowy zbli¿ona bêdzie do procedury sporz¹dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzglêdnieniem
mo¿liwych do wprowadzenia uproszczeñ, które nie ogranicz¹ zasady partycypacji spo³ecznej w procesie decyzyjnym. Nie bêdzie wymagane uzyskanie zgód na zmianê
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze (procedurê uzyskania zgód przeprowadzono w czasie przyjmowania uchwa³y w sprawie wyznaczenia „obszarów urbanistycznych”). Zmiany uchwa³y w sprawie mpz bêd¹ przeprowadzane w toku tej samej
procedury, z mo¿liwoœci¹ wprowadzenia uproszczeñ wynikaj¹cych z rozmiarów obszaru
objêtego zmianami.
Zmiana zagospodarowania terenu, sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego lub
jego czêœci wymagaæ bêdzie zg³oszenia urbanistycznego, kierowanego do wójta lub –
w odniesieniu do terenów zamkniêtych – do wojewody.
Niektóre przepisy ustawy zostan¹ doprecyzowane, w zwi¹zku z brakiem ich jednoznacznoœci i rozbie¿noœciami interpretacyjnymi, przejawiaj¹cymi siê tak¿e w orzecznictwie s¹dów administracyjnych. Zmiany bêd¹ mia³y na celu wyeliminowanie stanu
braku pewnoœci uczestników procesu lokalizowania inwestycji co do treœci norm prawnych wynikaj¹cych z tych przepisów.
Proponowane zmiany wymagaj¹ wprowadzenia odpowiedniego okresu przejœciowego.

