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 Praprzyczyną pojawienia się prawa inwestycyjnego był 

rozwój cywilizacji skutkujący zagęszczaniem działań 
budowlanych i konfliktami. 

 

  

 Już w epoce neolitu pojawiła się potrzeba koordynacji.  
 Umiejętność współpracy zwiększała potencjał gospodarczy i zapewniała 

lepszą ochronę własności. 
 Rozpoczęto ustalanie zasad prowadzenia działań budowlanych. 
 Proces ten trwa do dnia dzisiejszego. 

 

 chata neolityczna – 
rekonstrukcja - Krzemionki 
Opatowskie   Londyn 

 Słowacja- Bardejów  
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 Współcześnie - we wszystkich krajach - inwestycje budowlane 
prowadzone są w oparciu o regulacje prawne. 

 

 Od cech wybranego systemu zależy sprawność przebiegu procesu 
inwestycyjnego oraz jakość produktu końcowego. 
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 Wybór właściwego systemu 
ma znaczenie ekonomiczne. 
Budownictwo – było, jest i 
będzie ważną gałęzią 
gospodarki. 

 Przepisy mają kluczowy wpływ na sprawność  procedur i mogą 
poprawiać lub osłabiać efektywność procesu inwestycyjnego 
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 W 2014 r. wartość inwestycji 

w nieruchomości na świecie 
wynosić miała 1,33 biliona 
USD. 

 Informacja z raportu publikowanego 31.03.2014 r. 
w internetowym wydaniu  Inżyniera budownictwa 



 Budownictwo to nie tylko rozwój gospodarki, ale i 
kształtowanie środowiska kulturowego   

 

 Przepisy mają wpływ na wizualny aspekt inwestycji.  
 Niektóre systemy wspomagają zachowanie i rozwój  cennych 

układów urbanistycznych. 
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 Paryż Praga  



 Jeżeli systemy nie stwarzają barier a  dla inwestora ważna 
jest jakość architektury – powstawać mogą obiekty o 
ponadczasowym znaczeniu 
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 W takich krajach  siedziby rolników często rozproszone są  wśród pól uprawnych 
- blisko miejsc pracy. 

 Miasta - to miejsca skoncentrowanej, gęstej zabudowy z urządzoną przestrzenią 
publiczną.  

 Odrębna tożsamość takich terenów jest mocno zaznaczona. Warto spojrzeć na 
przykłady. 

 Systemy wielu państw ułatwiają racjonalne wykorzystanie  
ziemi poprzez  stosowanie odmiennych zasad gospodarowania 
przestrzenią obszarów wiejskich i miejskich.  
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 Dania - Bornholm – na wielu obszarach widoczne są zabudowania rolnicze 
rozproszone wśród łąk i pól uprawnych. 

  Dania – Bornholm – tereny miejskie to najczęściej miejsca koncentracji zabudowy. 
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 Francja – zabudowania rolnicze rozproszone wśród  winnic i sadów 

 Francja – koncentrowanie zabudowy w miastach (Lyon) 
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 Włochy – zabudowa wiejska rozproszona na terenach rolniczych 
 

 Włochy – skoncentrowana miejska zabudowa 
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 Znaczenie prawa inwestycyjnego  

 dla gospodarki i kultury 

  jest wszędzie podobne. 

 

Reguła ta - dotyczy także Polski. 
 

11 



 Jakie efekty przynieść może system 
 – widać w polskim krajobrazie.  
 . 
 

 Przepisy mogą powodować poprawę jakości, ale mogą także 
deformować architekturę i tworzyć zbędne bariery. 
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 Należałoby rozważyć - dlaczego zastosowane ustalenia planistyczne nie 
przyniosły ładu w przestrzeni 

 Poszukując przyczyn dysharmonii warto pamiętać, że inwestycje budowane 
w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy to tylko krótki czasowo epizod. 
Większość  obiektów wybudowanych przez ostatnie 70 lat (po 1945 r.) 
powstało w oparciu o plany miejscowe.  
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 Zabudowa o przypadkowych formach i funkcjach pojawia się w wielu 
eksponowanych miejscach 
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 Często można stwierdzić, że przyczyną konfliktu w przestrzeni 
 – jest brak koordynacji na poziomie urbanistycznym  
 



 Brakuje przepisu zabraniającego sytuowania od frontu działek - zabudowy podrzędnej,  
a taki przepis działający w całym kraju wprowadzało polskie rozporządzenie  z 1928 r. o 
prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli 

 (art. 266 stanowił, że „Przestrzeń pomiędzy budynkami frontowemi a drogą nie może być 
użyta na podrzędne budynki gospodarskie, lecz powinna być zużytkowana na ogródki.”) 

 Budynki tymczasowe stoją w pierwszych liniach zabudowy 
 

15 



 Brakuje przepisów różnicujących zabudowę  gmin miejskich i wiejskich – a 
takie przepisy, w tym odmiennie regulujące odległości od granic, istniały w  
polskim rozporządzeniu  z 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli 

 W wielu miejscach budynki utraciły cechy świadczące o tożsamości 
miejskiej lub wiejskiej.  

 Miasta i obszary wiejskie pokrywane są podobnie formowaną zabudową, 
tworzącą ciągnące się kilometrami „przedmieścia”. Trudno stwierdzić, w 
którym miejscu znajduje się centrum. 
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 Znaczna liczba małych miast stanowiących dawniej lokalne centra 
gospodarcze i kulturowe utraciło znaczenie.  Miejsca te i ludzie tam 
mieszkający – to niewykorzystany teraz potencjał. 

 System, który przywróci atrakcyjność zaniedbanym terenom – pomoże 
uaktywnić i wzmocnić wiele regionów.  
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 Pierwszym i stosunkowo tanim działaniem mogącym podnieść jakość 
przestrzeni w wielu miejscach – byłoby posadzenie drzew. 

 Przepis  stymulujący sadzenie drzew w skali całego kraju - wprowadzało polskie 
rozporządzenie  z 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli 

 (art. 173 stanowił, że „Ulice jako też i place, przeznaczone do użytku publicznego, powinny 
być  według możności zadrzewione.” 
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 Szereg przykładów pokazuje, że nie wystarczy urządzić przestrzeń publiczną. 
Trzeba się nią później opiekować. 

 System wprowadzający  ład w przestrzeni – winien zawierać regulacje, z których 
wynikałby obowiązek  dbałości o utrzymanie jakości obiektów zrealizowanych z 
funduszy publicznych. 
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 Nie tylko przestrzeń publiczna, ale i prywatna wymaga troski.  Brak przepisów 
jednoznacznie i sprawiedliwie określających  relacje zabudowy z granicą działki 
powodować może nadmierne zbliżanie budynków albo blokadę inwestycji 

 W obowiązującym systemie  w sytuacji, w której stosunkowo wysokie budynki 
budowane są zbyt blisko granicy działki – późniejsza zabudowa sąsiedniej 
działki utrudniona jest faktycznie i prawnie. 
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 Negatywne skutki dotyczą zwłaszcza zabudowy jednorodzinnej. 
 Przykładowo - działka o szerokości poniżej 16m zezwala na przysunięcie 

budynku do granicy, co powoduje najczęściej znaczące utrudnienia w 
zagospodarowaniu działki sąsiedniej. 

 System powinien wprowadzić przepisy zapewniające równe prawa sąsiadom, 
niezależnie od tego - który z nich pierwszy rozpocznie inwestycję. 
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 Obowiązujący przepisy nie potrafią rozwiązać 
podstawowych problemów przestrzennych  i 
sąsiedzkich. 

 Niemożność ta realizowana jest z pomocą 
skomplikowanych i niejasnych procedur. 

 

 Projektanci i inwestorzy marnują 
energię na zdobywaniu kolejnych 
pieczątek.  

 Czas, który pozostaje na sporządzanie 
projektów niepokojąco maleje.  
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 Reforma przepisów jest konieczna.  

 Ponieważ  system, pomimo wielu 
nowelizacji - nadal  jest wadliwy, 
warto rozważyć  źródło problemów 
i opracować model optymalny.  
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 Wagę zagadnienia pokazuje 
statystyka.  

 W ostatnich latach corocznie 
wydawanych jest w Polsce około 
200 tysięcy pozwoleń na budowę. 

 Dane GUNB – Ruch budowlany z 2014 r. 



 Jaki powinien być 

optymalny system prawa 

regulujący proces inwestycyjny 

w Polsce ??? 
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 Jeżeli przyjmiemy, że system prawa ma działać 
skutecznie i sprawiedliwie – to rozstrzygane 
zagadnienia muszą być zredukowane do istotnych 
dla społeczeństwa. 

 (Regulowanie „wszystkiego” nigdy nie jest 
skuteczne). 

 Wykaz takich istotnych dla społeczeństwa kwestii 
zawarto w Konstytucji RP.  

 

 Ponadto - przepisy winny być powszechnie 
zrozumiałe, stabilne oraz spójne w obrębie 
całego systemu. 

  Taką spójność zapewnić może zachowanie 
zgodności z aktem najwyższej rangi, jakim jest 
Konstytucja RP. 
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 Prace nad optymalnym system warto 
rozpocząć od przyjęcia podstawowych 
założeń. 



 Fundamentem systemu dla architektów winno być kilka początkowych słów 
art. 73 Konstytucji RP – który stanowi, że „Każdemu zapewnia się wolność 
twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników a 
także wolność korzystania z dóbr kultury.” 

 

 Wolność twórczości artystycznej i szacunek dla twórców -  wzbogacają 
kulturę i przynoszą najczęściej dobre efekty dla społeczeństwa. 
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 Muzeum Kantora-Kraków – proj. 
S.Deńko, P.Nawara, A.Szultk 

 Warto jednak pamiętać, że Konstytucja mówi: wolność – ale z uwzględnieniem 
wartości oraz praw innych osób chronionych Konstytucją. 

 

 Filharmonia-Szczecin – proj. 
F.Barozzi. A.Veiga 

 Cerkiew-Biały Bór – proj. 
J.Nowosielski, B.Kotarba 
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Zapisanymi w Konstytucji wartościami, które są tak 
istotne, że podlegają ochronie z pomocą państwa – 
są: 
dziedzictwo narodowe,  środowisko,  własność, 
bezpieczeństwo,  porządek publiczny,  zdrowie, 
prawa innych osób,  prywatność.   

• Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia 
wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego 
oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. 

• Art. 21.1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia. 

 2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym 
odszkodowaniem. 

• Art. 31.3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane 
tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub 
porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i 
praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. 

• Art. 64.2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich 
ochronie prawnej. 

• Art. 76. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami 
zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami 
rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa. 

 



• Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach 
prawa. 

• Art. 32.1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do 
równego traktowania przez władze publiczne. 

• Art. 87. 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane 
umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 

 2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej 
Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty 
prawa miejscowego. 

 

 Z przepisów tych wynika, że: 
- inwestorzy i ich sąsiedzi mają prawo do równego traktowania przez 

władze publiczne 
 oraz 
-  urzędnicy nie mogą dowolnie ustalać zasad realizacji inwestycji. Muszą 

działać na podstawie i w granicach prawa.  Źródła tego prawa wskazane są 
w art. 87. 
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 Konstytucja oprócz wskazania istotnych wartości, 
ustala zasady działania organów państwa - zapisane 
w art. 7,  art. 32  i  art. 87.  



 Należy usunąć zbędne biurokratyczne bariery i wzmocnić pozycję projektantów. 
 Jedynymi ograniczeniami swobody inwestowania – winny być takie, które wynikają z 

potrzeby ochrony istotnych wartości  – w tym: 
- bezpieczeństwa 
- praw innych osób 
- wartości kulturowych 
- wartości  przyrodniczych. 
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 Wnioski 
• Przepisy mają istotny wpływ na sprawność procedur oraz na jakość produktu. 
• Zadaniem systemu  winno być: 
 - stymulowanie rozwoju gospodarczego 
 - ochrona wartości istotnych dla społeczeństwa 
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 Wnioski 

  

 Nie wszystkie zagadnienia muszą być regulowane przepisem prawa.  

 Przepisy winny precyzyjnie regulować zagadnienia sporne. 
 Przepisy winny uwzględniać zróżnicowanie kontekstów kulturowych, przede wszystkim 

obszarów miejskich i wiejskich. 
 

 Przepisy winny regulować parametry techniczne obiektów - mające wpływ na 
bezpieczeństwo użytkowników oraz osób trzecich i ich mienia. 

 
 

 Przepisy winny regulować  funkcje obiektów - stanowiąc, które funkcje w zależności od 
kontekstu winny być z danego terenu wykluczone 

 Przepisy winny regulować relacje projektowanych obiektów z przestrzenią publiczną i 
prywatną - poprzez ustalanie: 

  - dopuszczalnych wysokości obiektów 
  - linii zabudowy 
  - odległości od granic działek – zależnie od wysokości obiektów i kontekstu kulturowego. 
 
 



 Obiekty budowlane winny być realizowane na podstawie projektu: 
 - sporządzonego przez uprawnionych projektantów 
 - zatwierdzonego przez organy administracji publicznej 
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 Wnioski 

 Projekt podlegający zatwierdzeniu – winien być sporządzony tylko w zakresie, 
który umożliwi sprawdzenie istotnych dla społeczeństwa zagadnień – tj. winien 
ukazywać: 

 - zagospodarowanie działki 
 - parametry przestrzenne projektowanych brył i ich odległości od granic 
 - funkcję 
 - podstawowe elementy konstrukcyjne (z uwagi na bezpieczeństwo 

użytkowników) 
 Ponadto - w sytuacjach wskazanych w przepisach – potwierdzenie 

uwzględnienia przepisów ochrony zabytków i środowiska oraz ochrony 
przeciwpożarowej. 

 Zatwierdzenie projektu winno być rozumiane jako zawarcie 
umowy społecznej pomiędzy inwestorem i społeczeństwem.  
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 Odstąpienie od zatwierdzonego projektu – a więc od umowy 
społecznej – wymagałoby zmiany tej umowy (a więc 
powtórnego zatwierdzenia projektu). 

 W takim modelowym systemie - inwestycja winna być realizowana: 
 - zgodnie z zatwierdzonym projektem 
 - pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia 

projektowe i wykonawcze. 
 

 Wnioski 



Dziękuję za uwagę 

 Bożena Nieroda 


